
CAMPIONATUL NATIONAL  RALLY

Propunere Sponsorizare

“Sistarea reclamelor pentru a economisi bani este ca si cum ai opri ceasul, pentru a economisi timp.”

Club Rally.ro



 , numar de inregistrare fiscala 32616972,ACS MEGAFORCE RALLY TEAM BACAU
inregistrata in Registrul entitatilor/unitatilor de cult nr: 090405038 din data de 14.05.2019
si certificat de identitate sportiva BC/A2/00015/2015, cu sediul in Bacau str. Vasile 
Alecsandri nr. 39 reprezentata de catre: 
Constnatin Cristian Barbu cu functia de Presedinte.

Suntem o organizatie sportiva non-profit, infiintata in 2015, avand trei membri fondatori,
iubitori ai sportului auto. Astazi clubul are 9 membri si 6 sportivi licentiati la Fedreatia 
Romana de Autombilism Sportiv.
.

 
Scopul clubului este de a promova la nivel regional si national
atat sportul automobilistic cat si sponsorii care ne sustin in 
pregatirea echipajelor pentru participarea lor la competitiile 
nationale de raliu si viteza in coasta.

Printre membri clubului 
se gasesc si fosti/vechi
piloti ce au concurat si 
au facut istorie in anii 80: 

Vasile Barbu 
(campion national 1989 
Grupa A)

Eugen Caramida
(membru fondator)

Anul acesta Asociatia pregateste trei echipaje legitimate 
in cadrul clubului care vor participa la 

CAMPIONATUL NATIONAL DE RALIU 

Campionatul Naţional de Raliuri Betano organizat de 
Federatia Romana de Automobilism Sportiv va fi compus 

din 9 etape, pe macadam si asfalt: 

Raliul Argeşului; Raliul Clujului; Raliul Harghitei;
Raliul Maramureşului; Raliul Bucovinei; Raliul Sibiului;

Raliul Moldovei; Raliul Iasului; Raliul Brasovului. 



Impactul vizual al acestui sport este de 100% deoarece se desfasoara in toate regiunile
Romaniei, iar startul in aceste etape de campionat se da din cele mai mari orase din tara.

Sponsorii vor beneficia de acces VIP in 
standurile noastre si acestea vor avea 
prioritate pentru inscriere si participare la 
Shakedown, eveniment ce va avea loc 
inaintea fiecarei etape de Raliu.

Etapele de concurs vor fi prezentate prin 
transmisii live pe TV dar si in presa scrisa de 
specialitate.

motorsport

In cadrul campionatului                             participa cu echipele:

Ford Focus ST
clasa A2

Pilot:  Andrei Caramida
Co-pilot: Radu Vieriu

Dacia Sandero
clasa A1

Pilot:  Catalin Catana
Co-pilot: Mihai Condurat

Ford Fiesta
clasa A1

Pilot:  Cristian Barbu
Co-pilot: Florin Vasiliu

Reclamele / stickerele  de promovare ale sponsorilor vor fi afisate atat pe echipamente
cat si pe masinile de competitie dar nu vor lipsi nici de pe standurile din Parcurile Service,
la starturile festive si la paradele organizate din centrul oraselor .



Contructie autoturisme competitie

PROIECTELE NOASTRE

OBIECTIVELE NOASTRE 

Dorim sa extindem activitatea sportiva.
- Participarea la Campionatul National de Rally ramane principalul nostru obiectiv dar vom 
inscrie cel putin un echipaj la Campionatul National de Viteza in Costa si Circuit Anduranta
- In colaborare cu S.C. Club Rally S.R.L. vom contribui la deschiderea sectiei de productie
Roll-Cage si echipamentelor de siguranta, destinate autoturismelor de competitie.



Daca propunerea noastra prezinta interes pentru dumneavoastra, va stam la dispozitie
cu toate informatiile necesare pentru a incepe o colaborare acum sau in viitor.

Cu respect
Presedinte Club: Barbu Constantin Cristian 0757-162154

office@clubrally.ro

 * Daca esti platitor de impozit pe profit
Poti sa scazi sumele aferente sponsorizarii din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii
minime dintre urmatoarele:

    0.75 % aplicat la cifra de afaceri
    valoare reprezentand 20 % din impozitul pe profit datorat 

Din punct de vedere juridic

Din punct de vedere al documentelor

Din punct de vedere fiscal

Actul legislativ care reglementeaza sponsorizarea este Legea 32/1994. ceasta poate fi a
gasita :Aici  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4058

cerere de sponsorizare
contract de sponsorizare

Sponsorizare - documente, limite, avantaje, legislatie

 * Daca esti platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor, 
se aplica urmatoarele:

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizri, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, 
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a 
unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise în Registrul 
entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41),
scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii
reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru 
trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective. Poti consulta Registrul entitatilor de 
cult Aici: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ 

SUSTINE SI TU AUTOMOBILISMUL SPORTIV

www.clubrally.ro

ACS MEGAFORCE RALLY TEAM BACAU CIF:32616972 CIS: BC/A2/00015/2015
CONT IBAN: RO58BRDE040SV98394350400 deschis la BRD Bank

B. Cristian
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