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CONTRACT   DE   SPONSORIZARE 

                                                                             Nr               / 

      
1. S.C ........................................................................., cu sediul în loc ..................... ...................................., str. 

...............................................nr........, bloc ................, scara .........., etaj .........., apartament ......., judeţul 

.............................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr ...................CUI. RO. ………, având cont 

IBAN ……   deschis la …., reprezentată de  ......., în calitate de SPONSOR sau DONATOR.  

 

                                                                   Şi 

 

2.  ASOCIAŢIA  ÎMPOTRIVA  CRIMEI  ORGANIZATE  ŞI  CONSILIERE ANTIDROG  

A.C.O.C.A. , cu sediul în Str. Matei Basarab, nr: 28, bl: D28, sc: B, ap: 2, parter, loc: Piteşti, jud: Argeş, 

înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 1/RA/06.01.2014, având C.I.F. 32641879 şi contul  

(în LEI ) RO16CECEAG0130RON1058845  deschis la C.E.C.  Agenţia Piteşti, reprezentată de dl. Băluţă 

Cristian, în calitate de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului Contract de Sponsorizare, cu 

respectarea următoarelor clauze: 

  

I. BAZA LEGALĂ 

 

Sponsorizarea ONG - urilor de către persoanele juridice se face în conformitate cu Legea 571/2003 privind 

Codul Fiscal. 

 

II. OBIECTUL SPONSORIZĂRII 

 

1. SPONSORUL va dona suma de ………………. Lei, care va susţine activităţile Asociaţiei Împotriva Crimei 

Organizate şi Consiliere Antidrog A.C.O.C.A. , organizaţie care serveşte exclusiv şi nemijlocit scopurilor de 

binefacere umană şi utilitate publică. 

2. Concret, aceşti bani vor fi folosiţi pentru proiectele sociale ale Asociaţiei Împotriva Crimei Organizate şi 

Consiliere Antidrog A.C.O.C.A.  
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III. CONDIŢII 

 

1. SC……….SRL va contribui cu suma menţionată în sponsorizare 

 

2. Asociaţia Împotriva Crimei Organizate şi Consiliere Antidrog A.C.O.C.A. va menţiona în materialele sale 

de prezentare ( tipărite sau pe pagina web ) numele DONATORULUI ca sponsor al Asociaţiei Împotriva 

Crimei Organizate şi Consiliere Antidrog A.C.O.C.A.,  pe lângă ceilalţi parteneri ai Asociaţiei. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi. 

2. Sponsorizarea este lunară / trimestrială / semestrială / anuală. 

   

V. ALTE DISPOZIŢII 

 

1. Beneficiarul , prin reprezentanţii săi legali, declară pe proprie răspundere că îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în Legea Sponsorizării. 

 

2. În cazul unor neânţelegerii, acestea se vor rezolva pe cale amiabilă între părţi. 

Prezentul contract este semnat în 2 ( două ) exemplare, câte ulul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi 

validitate. 

 

 

            SPONSOR                                                                                          BENEFICIAR 

………………………….                                ASOCIAŢIA ÎMPOTRIVA CRIMEI               

                                                                                                        ORGANIZATE ŞI CONSILIERE                                                                                                                  

                                                                                                               ANTIDROG  A.C.O.C.A. 

             

                                                                           


