
 

Fundația FARA 
Str. Anton Pann Nr. 6A, Popești Leordeni, Ilfov 
CIF 33553562, cont RO98RNCB0090142826750019, BCR, sucursala Lipscani 
www.faracharity.ro, Tel. 021 242 0555, Email: office@faracharity.ro 
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE  

NR. ___/_________________ 

 

1. Părţile  

_______________________________cod fiscal___________________în calitate de sponsor 
(numita “Sponsor”), cu sediul în ______________________________________reprezentată 
legal prin ________________________________în calitate de ________________________ 
 
și  

Fundația FARA, în calitate de Beneficiar al sponsorizării, numită “Beneficiar”, cu sediul în 
orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, str. Anton Pann nr 6A, cod fiscal CIF 33553562, având 
contul nr. RO98RNCB0090142826750019 deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala 
Lipscani, înregistrată în Registrul Fundațiilor/Unităților de cult la numărul INTERNT-
169727677-2019, reprezentată de către Regina Bulai, în calitate de Director,  

în conformitate cu prevederile legislației românești privind sponsorizarea, stipulate în Legea 
nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile Codului Fiscal 
în vigoare, s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare în următorii termeni și condiții: 

 

2. Obiectul contractului 

Sponsorul acordă Beneficiarului, o sponsorizare in __________________________________ 

3. Obligaţiile părţilor 

3.1 Beneficiarul se obligă să folosească donația în folosul proiectelor Fundației si să aducă la 
cunoştința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect 
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

3.2 Sponsorul se obligă să efectueze plata sau să doneze produsele. 

4. Modalitatea și condițiile de donație  

Sponsorul va face plata sumei menționate la punctul 2, integral, în contul nr. 
RO98RNCB0090142826750019 deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Lipscani. 
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5. Durata sponsorizării 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui si este valabil până la îndeplinirea 
tuturor obligațiilor de ambele părți. 

6. Legea aplicabilă si litigii 

6.1. Prezentului contract i se aplică legea română. 

6.2. Eventualele neînțelegeri apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz 
contrar litigiul se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 

6.3. Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris si va 
putea fi remisă personal ori trimisă prin fax sau scrisoare recomandată si va fi considerată 
primită în cazul faxului la 2 zile lucrătoare de la transmitere, iar în cazul scrisorii 
recomandate la 5 zile lucrătoare de la expediere. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astazi ___________________, în două exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate       
  

    

 

 

 


