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TELEFON: +40 766 405 825
E-MAIL: romaniangiftedschool@gmail.com
www.giftedschool.ro

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Data:
I.

PĂRŢILE
I.1. _________________________________________________, cu sediul în ____________________,
cont deschis la
_______________________________, reprezentând ___________________________________________ ,
în calitate de
SPONSOR
si
I.2.
ROMANIAN GIFTED SCHOOL (ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢĂ „KLEINE SCHULE”), cu sediul social în
Bucureşti Str. Dreptăţii Nr. 6, România, înscrisă în Registrul Asociaţiilor cu nr. 91/16.06.2011, Cod de Identificare Fiscală Nr.
28798450, având Cont în lei RO15INGB 0000 9999 03847661, deschis la ING Bank România, sucursala Opera Center; reprezentată
de Simona Mitrea, în calitate de Preşedinte, denumită ȋn continuare BENEFICIAR.

II.

OBIECTUL SPONSORIZĂRII
II.1. SPONSORUL acordă BENEFICIARULUI, o sponsorizare constând în suma de ....... ..................................care va susţine activităţile
care servesc exclusiv şi nemijlocit scopurilor de susţinere a educaţiei copiilor cu abilitãţi înalte - descoperirii prin testare psiholigicã
şi dezvoltării potenţialului fiecărui copil.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
III.1. Beneficiarul se obligă să folosească suma exclusiv cu scopul de a susține activitățile pentru copiii cu abilități înalte, în perioada anului
școlar 2020 - 2021.
•
Sponsorul plătește suma de ............................... lei / eur, în conformitate cu Legea Sponsorizārii 32/1994, art. 8 și 9, coroborat cu
Noul Cod Fiscal (2016) art. 25, litera I, alin. (1) și (2) .

IV.

BAZA LEGALĂ
Sponsorizarea ONG-urilor de către persoanele juridice se face în conformitate cu Legea 227/2015 actualizatā în 2016 privind Noul Codul
fiscal, republicată. Sponsorizarea ONG-urilor de către persoanele fizice se face în conformitate cu Legea nr. 32/1994, lege privind
sponsorizarea, modificată şi completată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 şi Legea nr. 227/2015 actualizatā în
2016 privind Noul Codul fiscal.

V

MODALITATEA ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ
V.1. Plata sponsorizării se va face în lei, în contul RO15INGB0000999903847661 sau în eur, în contul RO27INGB0000999906598947
deschis la la banca ING Bank România, sucursala Opera Center.
V.2. Suma va fi plătită către Beneficiar până la data de ............ 2020.

VI. VALOARE
VII.1. Valoarea sponsorizării este de .......................................LEI / EUR, reprezentând costuri de susținere a activiotăților pentru copiii cu
abilități înalte, ȋn folosul descoperirii și dezvoltării abilităților înalte ale copiilor, indiferent de mediul din care provin, religie sau orientare
sexuală.
Prezentul contract este semnat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi validitate.
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