CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ............../ .........2021

I.
ÎNCHEIAT ÎNTRE :
_______________ cu sediul social în ____, ___________ înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului cu nr ________ , cod fiscal nr. ________, reprezentată legal prin
______________ în calitate de ___________ , numită în continuare SPONSOR
și
Fundația FARA, cu sediul în str. Anton Pann nr. 6A, Popești Leordeni, jud. Ilfov,
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr 6/27.08.2014, CIF 33553562, cod
IBAN RO98RNCB0090142826750019, deschis la BCR, reprezentată prin Regina Bulai,
în calitate de Director Asociat. Fundația FARA este înregistrată în Registrul
Fundațiilor/Unităților de cult la numărul INTERNT – 169727677, numită în continuare
BENEFICIAR.
În temeiul dispozițiilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și
completările ulterioare, părțile au convenit încheierea prezentului contract de
sponsorizare, în următoarele condiții și cu respectarea următoarelor clauze:
II.
OBIECTUL și VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 2.1 În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a din Legea nr. 32/1994 privind
sponsorizarea și cu prevederile Codului Fiscal privind redirecționarea, în scopul sprijinirii
activităților din cadrul programelor Fundației FARA, Sponsorul va acorda Beneficiarului
contravaloarea unui procent de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului de
Sponsor.
Art. 2.2 Astfel, Sponsorul se obligă să acorde Beneficiarului suma de
_________________lei, pe care o va vira în contul ___________________________,
deschis la _______________________________.
III.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil până
la data executării integrale a obligaților prevăzute în prezentul contract.
IV.
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Drepturile și obligațiile Sponsorului
Art. 4.1 Sponsorul își rezervă dreptul de a verifica modalitatea de folosire a sumei
primite în baza prezentului contract, iar Beneficiarul se obligă să prezinte, la cererea
Sponsorului într-un interval de timp stabilit de comun acord, dovezi satisfăcătoare în
concordanță cu solicitarea.
Art. 4.2 Sponsorul se obligă să redirecționeze Beneficiarului suma de
_______________ lei în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestui
contract.
Drepturile și Obligațiile Beneficiarului
Art. 4.3 Beneficiarul se obligă să utilizeze fondurile de mai sus exclusiv în scopul
prevăzut la Art. 2.1.
Art. 4.4 Beneficiarul se obligă să prezinte cu bună credință numele, marca și imaginea
Sponsorului și să nu facă nimic în sensul de a aduce orice atingere acestuia sau de a
produce o imagine negativă.
Art. 4.5 Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, într-un mod care
să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și
liniștea publică.
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Art. 4.6 Beneficiarul nu are dreptul să reprezinte legal Sponsorul, să-și ia angajamente
care să oblige în vreun fel Sponsorul sau să încheie acte juridice în numele
Sponsorului.
Art. 4.7 Beneficiarul declară pe propria răspundere și garantează Sponsorul că
activitatea desfășurată se situează în domeniul social și nu face obiectul nici unei restricții
legale cu privire la primirea/acceptarea de sponsorizări.
V.
FORȚA MAJORĂ
Forța majoră exonerează de răspundere partea care a invocat-o, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
VI.
LEGEA APLICABILĂ
Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română și se
supune prevederilor legii române referitoare la contracte și convenții și se completează
de drept cu dispozițiile legale privind sponsorizarea/redirecționarea unui procent de până
la 20% din impozitul pe profit.
VII.
LITIGII
Părțile convin să soluționeze în mod amiabil orice conflict sau litigiu care ar putea să
apară în legătură cu interpretarea, modificarea sau executarea prezentului contract.
Dacă acest lucru nu este posibil, toate neînțelegerile privind validitatea sunt supuse spre
soluționare instanțelor judecătorești competente.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
Persoanele care semnează în numele părților contractante declară că sunt pe deplin
autorizate să facă acest lucru în numele acelei părți.
Prezentul contract reprezintă voința părților și înlocuiește orice înțelegere anterioară,
scrisă sau verbală a părților sau negocieri care au avut loc între părți înainte de data
semnării contractului.
Subsemnații ______________________ și Regina Bulai, în calitate de persoane
autorizate să semneze prezentul contract din partea Sponsorului/ Beneficiarului,
suntem de acord, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sponsor
și Beneficiar, ne-au fost aduse la cunoștință scopul prelucrării (pentru derularea
raporturilor contractuale dintre Sponsor și Beneficiar, statistic şi marketing) și drepturile
de care beneficiem în temeiul Regulamentului nr. nr. 679/2016 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________________ în două exemplare, ambele
originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
SPONSOR,

BENEFICIAR,

[nume companie]
[titlu/funcție reprezentant]
[nume reprezentant]

FUNDAȚIA FARA
Director Asociat
Regina Bulai
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