Scopul Fundatiei este acela de a
contribui activ la accelerarea
procesului de dezvoltarea durabilă
a comunităţilor locale și a
regiunilor de dezvoltare din
România.

Fundația pentru Dezvoltare Locală
și Regională
Calea Plevnei Nr. 24 Ap. 1
010232 București România
Tel. 0728 317 635,
Fax: 031 401 31 66
E-mail:contact@fdlr.ro
www.fdlr.ro

Contract de sponsorizare nr. _______ / ______
Încheiat astăzi __________ /________/ __________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ________________________________________ SRL cu sediul în
________________________________ str. ____________________________ nr. ______________
judetul/sectorul _______________, cod fiscal RO __________________________. Nr înreg
____/__________/______________ cu contul nr __________________________________________________
deschis la __________________________________________________________ in calitate de sponsor.
si
1.2. Fundatia pentru Dezvoltare Locală și Regională cu domiciliul fiscal în
București, Sector 5
str. Bârcă nr. ,Bl. M86, Sc.1, Et. , Ap.
judetul București, având punct de lucru în
București, Sector , Str. Calea Plevnei, Nr. , Ap. .
Cod fiscal: 33401068, avand contul deschis la Raiffeisen Bank:
Cont in LEI: RO57 RZBR 00000600 1696 2533,deschis la Sucursala Mall Vitan
telefon 0728317635, reprezentata Pirlea Robert având funcția de Manager General
F.D.L.R. în calitate de beneficiar(sponsorizat), au convenit sa incheie prezentul
contract de sponsorizare cu respectarea scopului prezentat la punctul III.1

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
În conformitate cu prevederile Legii

/

cu modificările ulterioare, sponsorul

plătește beneficiarului, suma de _____________________________ RON, achitată cu chitanța
/OP nr. _________________ din data de_________________________________
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III. Obligațiile sponsorului și sponsorizatului
a) Beneficiarul și Sponsorul pot face public sponsorizarea pentru promovarea
numelui, a mărcii și a imaginii sponsorului.
b) Sponsorul are dreptul să figureze pe lista sponsorilor oficiali care sunt
menționați în cadrul activității sponsorizate.
c) Sponsorul beneficiază de toate facilitățile fiscale stabilite de Legea 32/1994
cu modificările ulterioare.
d) Sponsorizatul are obligația să folosească sprijinul financiar obținut potrivit
contractului exclusiv pentru activitatea specificată.
III.1. Sponsorizarea va servi urmatoarelor scopuri :
Sumele primite vor ajuta la cheltuielile administrative ale Fundației, editarea,
publicarea și lansearea de cărți, reviste, precum și cheltuieli legate de organizare
evenimentelor socio-culturale.
IV. Clauze finale
1. Niciuna din părți nu va transmite drepturile și obligațiile sale rezultate din
acest contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.
2. Eventualele litigii care s-ar ivi în legatură cu derularea prezentului contract,
vor fi soluționate prin negocieri între părti.
3. Modificarea contractului de față poate fi realizată numai în scris prin acordul
ambelor părți, sub forma unui act adițional.
4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____________________________________ , în 2
două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
S.C. __________________________________

Fundatia pentru Dezvoltare

Reprezentant Legal

Locală și Regională

_______________________________________

Pirlea Robert - Manager General
_______________________________________
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