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    CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr .......... din ......./......../2017 

 

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  

  

1. 1. .......................................................................... cu sediul în orașul ............................................, 

Str. ..................................................................., nr. ........   .........., bl. ..................., sc. ...................., 

CP ...................., sector/județ ......................, e-mail ................................., telefon 

.......................................................înregistrată la Registrul Comertului sub nr. ................................, 

având Codul Fiscal nr. ............................................. şi Contul IBAN bancar nr. 

...................................................................................... deschis la BANCA 

.............................................................................., reprezentată prin Dl/Dna. 

....................................................................., având funcţia de .........................................................., 

în calitate de SPONSOR 

și 

1.2.  Fundația Sense Internaţional România, cu sediul în Bucureşti, str. Bd Timişoara nr. 27, bl 

D, sc B. et.5, ap.23, sector 6, înregistrată la Tribunalul Judecătoriei sector 6 sub nr. 18PJ/2001, 

având codul fiscal nr. 13833304  și contul nr.  RO21 RNCB 0077 0502 3229 0004 (RON) deschis 

la Banca Comercială Română, sector 6, bd Timișoara nr 4-6, reprezentată prin Dna. Etelka 

Czondi, având funcția de Director, în calitate de BENEFICIAR 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităţii Fundației Sense Internațional România cu 

suma de (în cifre şi litere) .................................................... (................................................) lei, ce 

va fi folosită în beneficiul copiilor și tinerilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple din 

România, în cadrul programelor derulate de către BENEFICIAR.  

 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE  

 

Fundația se obligă să folosească donaţia exclusiv pentru desfăşurarea activităţii ce formează 

obiectul prezentului contract. 

Sponsorul se obligă să trimită Beneficiarului suma de ................................. (...........................)  lei. 

Sponsorizarea se va face printr-o singură plată, până la data de 31.12.2017 în contul menționat în 

partea introductivă a Contractului. 

 

IV. CLAUZE FINALE  

 

Durata contractului este de 30 zile, de la data semnării sale. Părţile implicate vor beneficia de toate 

facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 32/1994. Prezentul contract a fost întocmit 

astăzi, ....../....../2017, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

BENEFICIAR                                         SPONSOR  

 

Fundația Sense Internațional România                                ........................................................ 

Etelka Czondi           ........................................................ 

Director                                                                                     ........................................................ 
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