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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

                              Data: 
 
I. PARTILE 

1. _________________________________________________, cu sediul in 

_________________________________________________________________, 

CUI/CNP __________________,  cont _________________________________, 

deschis la _______________________, reprezentata de 

________________________, in calitate de SPONSOR sau DONATOR 

si 
ASOCIATIA CENTRUL GIFTED EDUCATION, cu sediul in în Bucureşti, Str Aleea 
Dealul Macinului 4, bl D40, ap25, sector 6, Romania, inregistrata in Registrul 
Fundatiilor si Asociatiilor cu numarul #59/24.04.2012; Cod Fiscal: 30151382, avand 
Cont in lei RO 44 BACX 0000 0008 0559 5001, deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank 
sucursala Drumul Taberei; reprezentata de Monica GHEORGHIU, Presedinte in calitate 
de SPONSORIZAT  

II. BAZA LEGALA 
 Sponsorizarea ONG-urilor de catre persoanele juridice se face in conformitate cu 

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, republicata. Sponsorizarea ONG-urilor de catre 
persoanele fizice se face in conformitate cu Legea nr. 32/1994, lege privind 
sponsorizarea, modificata si completata prin: Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, 
Legea nr. 204/2001 si Legea nr. 394/2006 privind Codul fiscal, republicata. 

 
III. OBIECTUL SPONSORIZARII 

SPONSORUL va dona suma de ...................LEI care vor sustine activitatile Asociatiei  
CENTRUL GIFTED EDUCATION legate de organizarea, scolarizarea si 
sustinerea copiilor supradotati la scoala Leonardo Gifted School,  
www.leonardoschool.ro.  
 

IV. BENEFICII  
Sponsorizatul confera sponsorului, în functie de valoarea sponsorizarii, calitatea de: 
• Finantator principal, pentru sume în valoare de peste 45000 lei 
• Sponsor pentru sume între 4500 si 45000 lei 
• Sustinator pentru sume între 100 si 4500 lei 
 
Sponsorizatul confera sponsorului, în functie de niveul sponsorizarii urmatoarele  
beneficii de imagine: 
1. Finantator principal: 

• Mentionarea in media audio-vizuala ce prezinta actiunea sponsorizata 
• Nominalizarea sponsorului si a logo-ului pe materialele de prezentare a scolii 

(afise, mape, pliante, flyere, etc) 
• Adaugarea logo-ului finantatorului principal pe site-ul scolii, 

www.leonardoschool.ro, in pagina dedicata sponsorilor, cu trimitere catre site-
ul finantatorului; adaugarea logo-ului scolii Leonardo Gifted School pe site-ul 
finantatorului, cu trimitere catre site-ul www.leonardoschool.ro  

• Prezenta in comunicatele de presa ce mentioneaza activitati ale Scolii 
Leonardo Gifted School 

• Mentionarea pe spiderul denumit „Wall of Fame” care va fi permanent 
pozitionat la intrarea in scoala Leonardo Gifted School. 
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• Nominalizarea in Anuarul publicat in cadrul asociatiei (Anuarul Sponsorilor) 
 
2. Sponsor: 

• Adaugarea logo-ului finantatorului principal pe site-ul scolii, 
www.leonardoschool.ro, in pagina dedicata sponsorilor, cu trimitere catre site-
ul finantatorului; adaugarea logo-ului scolii Leonardo Gifted School pe site-ul 
finantatorului, cu trimitere catre site-ul www.leonardoschool.ro  

• Prezenta in comunicatele de presa ce mentioneaza activitati ale Scolii 
Leonardo Gifted School 

• Mentionarea pe spiderul denumit „Wall of Fame” care va fi permanent 
pozitionat la intrarea in scoala Leonardo School. 

• Nominalizarea in Anuarul publicat in cadrul asociatiei (Anuarul Sponsorilor) 
 
3. Sustinator: 

• Mentionarea pe spiderul denumit „Wall of Fame” care va fi permanent 
pozitionat la intrarea in scoala Leonardo School. 

• Nominalizarea in Anuarul publicat in cadrul asociatiei (Anuarul Sponsorilor) 
 
 
 
 
Prezentul contract este semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele 
avand aceeasi validitate. 
 
 
 
 
ASOCIATIA CENTRUL GIFTED EDUCATION Companie:___________________ 
 
PRESEDINTE      Reprezentant : _______________ 
Monica Gheorghiu                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


