Salut,

Activitatea RFG este axată pe remedierea problemelor din infrastructura rutieră,
pe promovarea Educației Rutiere și pe îmbunătățirea legislației. Drept urmare
facem tot ce trebuie pentru creșterea Siguranței Rutiere din România în folosul
nostru, al tuturor.
Obiectivul principal pentru următoarea perioadă este semaforizarea trecerilor
pentru pietoni de pe străzile cu minim două benzi pe sens, cu semafor cu acționare
manuală și temporizator. Efectul ar însemna sute de vieți salvate anual și creșterea
fluenței traficului, în acest moment media fiind de ~1.700 de victime/an la
trecerile nesemaforizate.
Demersurile noastre pot fi susținute și de către compania/microîntreprinderea ta
dacă alegi să redirecționezi o parte din impozitul pe profit/pe venit (până la 20%
din impozit, respectiv 0,75% din CA). Trebuie să știi că redirecționarea unei părți
din impozit nu implică un cost suplimentar pentru compania ta (conform Legii
32/1994 coroborată cu Legea 156/2019).
Alege să contribui, în mod responsabil, la Creșterea Siguranței Rutiere din țara
noastră, beneficiind de facilitățile fiscale și intră pe www.romaniafaragropi.ro ca să
citești mai multe despre proiectele noastre!
Pentru detalii suntem aici.
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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat azi, _____/ _____ / 2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Între:
___________________________________________________________, persoană juridică română, cu sediul în
______________________________________________________________________, înmatriculată la Registrul
Comerțului cu nr. _____________________________ Cod Unic de Înregistrare __________________________, cont
__________________________________________ deschis la _______________________________________ legal
reprezentată prin dl./dna. ____________________________________________________________ având funcția de
__________________________________ telefon _____________________ e-mail _________________________
denumită în continuare SPONSOR, și
ASOCIAȚIA ROMÂNIA FĂRĂ GROPI, cu sediul în Jud. Ilfov, Com. Berceni, Str. Mihai Eminescu Nr. 4, cod
de identificare fiscală (C.I.F.) 35424041, având contul IBAN RO11BRMA0999100072908203, deschis la Banca
Românească - Agenția Berceni, legal reprezentată prin dl. Alexandru VÎLVOI, având funcția de Președinte, telefon
0744.33.62.62, denumită în continuare BENEFICIAR.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităților Beneficiarului de creștere a gradului de Siguranță
Rutieră, de promovare a Educației Rutiere, de monitorizare a Infrastructurii Rutiere ș.a.
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1, Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de __________________ lei.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va achita de către Sponsor în numerar sau în contul Beneficiarului:
RO11 BRMA 0999 1000 7290 8203, deschis la Banca Românească - Agenția Berceni, sector 4, București.
3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Beneficiarul se obligă:
3.1. Să folosească donația exclusiv pentru desfășurarea activității ce formează obiectul prezentului contract și să
informeze periodic Sponsorul cu privire la modul în care au fost utilizate fondurile primite.
3.2. Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a mărcii Sponsorului, cu acordul
acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994.
Sponsorul se obligă:
3.3. Să achite Beneficiarului suma menționată la punctul 2.2. până la data de _____/_____/2021.
3.4. Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea Beneficiarului.
4. NOTIFICĂRI
4.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în prezentul contract.
Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR
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