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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr......../..................... 

 

 

I. Părţile contractante 

În temeiul Legii nr. 32/19 mai 1994, actualizată şi republicată, s-a 

încheiat prezentul contract între: 

 

1. .....................................……………………........................, cu sediul în 

…………………….................................................., cod 

fiscal…………............, cod IBAN………………………………..., 

deschis la ………………….............. tel:........................., fax 

……………...., reprezentat prin …………………………............., 

denumit în continuare SPONSOR. 

 

2. Fundaţia „SPERANŢĂ PENTRU VOI”, cu sediul în Timişoara, str. 

Jiul nr. 2, tel. +4 0256 490 227, fax +4 0256 490 226, cod fiscal 280 12 

366, cod IBAN RO07 PIRB 3701 7294 1700 1000, deschis la First Bank, 

Sucursala Marasti Timişoara, reprezentată prin doamna Maria Grapini – 

Preşedinte, denumită în continuare BENEFICIAR. 

 

II. Obiectul contractului 

Părţile, de comun acord şi în deplină cunoştinţă cu prevederile 

legale, au convenit următoarele: 

În baza prevederilor din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 

actualizată şi republicată, ...................................................va sponsoriza 

Fundaţia „SPERANŢĂ PENTRU VOI”, cu sediul în Timişoara, str. Jiul 

nr. 2, pentru obiectivul: construcţia CĂMINULUI „FECIOARA MARIA” 

pentru persoanele în vârstă, prin: 

 

a) Mijloace financiare...................................... 

b) Bunuri materiale............................................... 

 

III. Valoarea sponsorizării 

Valoarea sponsorizării va fi de ........................ lei.  

 

IV. Obligaţiile părţilor 

a) Obligaţiile sponsorului: să vireze către Fundaţia „SPERANŢĂ 

PENTRU VOI”, cu sediul în Timişoara, suma la care s-a obligat, 

fie în contul: cod IBAN RO07 PIRB 3701 7294 1700 1000, deschis 

la First Bank, Sucursala Marasti Timişoara, fie la casieria 
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fundatiei şi/sau să livreze bunurile materiale ce formează obiectul 

sponsorizării. 

b) Obligaţiile beneficiarului: 

-Beneficiarul se obligă să folosească sumele de bani sau bunurile 

materiale potrivit destinaţiei pentru care s-a făcut sponsorizarea. 

-Beneficiarul se obligă să anunţe prin mass-media sau prin alte 

mijloace numele sponsorilor acţiunii. 

 

V. Clauze finale 

   ……………………………….. în calitate de sponsor, urmează să 

beneficieze de prevederile Legii nr. 32/1994, actualizată şi republicată 

privitor la reducerea bazei de impozitare cu echivalentul sponsorizării, cu 

modificările ulterioare. 

Orice neînţelegere decurgând din prezentul contract va fi soluţionată 

pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, de către instanţele de 

judecată competente. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar 

pentru fiecare parte semnatară. 

 

 

 

 SPONSOR,     BENEFICIAR, 

Fundația „SPERANȚĂ PENTRU VOI” 

       Președinte Maria GRAPINI 


