Asociația ȘTIM (STEM Education)
Adresa: Str. Hamangiu Constantin, nr. 5C, Pitești
Nr. înregistrare: 45/RA/2017
C.I.F.: 38442808
IBAN: RO96 RNCB 0022 1566 7723 0001
e-mail: stim.org.ro@gmail.com
website: stim.org.ro

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …… din …… / …… / …………

1. Dl./D-na. ....................................................................................., domiciliat/ă în
............................................................., str. ...........................................................
nr. ……, bloc ……, scara ……, etaj ……, apt. ……, jud. ........................................,
născut la data de (ziua, luna, anul) .................................................. în (localitatea)
............................................................., jud. ........................................, posesor
CI seria ........ nr. ……..……...., eliberat de SPCLEP ............................................,
cod numeric personal ...........................................................................................,
în calitate de DONATOR,
și
2. ASOCIAŢIA ȘTIM (STEM Education), cu sediul în Str. Hamangiu
Constantin, nr. 5C, Pitești, jud. Argeș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor sub nr. 145/RA/2017, având C.I.F. 38442808 și cont (în LEI) RO96
RNCB 0022 1566 7723 0001 deschis la Banca Comercială Română Sucursala
Județeană Argeș, reprezentată de Adrian Stan, în calitate de DONATAR,
au convenit încheierea prezentului Contract de donație, cu respectarea
următoarelor clauze:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Eu, donatorul, donez donatarului în mod irevocabil și fără sarcini suma de
.................... lei, în scopul derulării activităților pentru îndeplinirea scopurilor în
conformitate cu Art. 2 din Statutul Asociației:
a) Crearea, dezvoltarea și promovarea unui cadru de lucru educațional de tip
STEM (ȘTIM = Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).
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b) Conștientizarea și recunoașterea necesității introducerii Educației STEM în
curriculum-ul școlar la nivel național, ca disciplină opțională sau activitate
extrașcolară în învățământul primar și gimnazial public și privat din România.
c) Crearea și promovarea auxiliarelor curriculare (manual, caietul elevului, ghidul
profesorului) ca material bibliografic pentru disciplina opțională "ȘTIM" în
învățământul primar și gimnazial public și privat din România.
1.2 Eu, donatorul, declar că acești bani provin din venituri ....................................,
supuse regimului fiscal de impozitare în conformitate cu legea română.
1.3 Eu, donatarul, declar că accept cu recunoștință donația făcută de Dl./D-na.
................................................................ privind suma de ................................ lei
și declar că îi voi folosi pentru a derula activități specifice Asociației.
II. DURATA CONTRACTULUI
1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.
2. Sponsorizarea este unică / lunară / trimestrială / semestrială / anuală.
III. ALTE DISPOZIŢII
1. Beneficiarul, prin reprezentantul său legal, declară pe proprie răspundere că
îndeplinește condițiile prevăzute în Legea Sponsorizării.
2. Clauzelor prezentului contract îi vor putea fi aduse eventuale modificări și
completări, numai prin încheierea de acte adiționale, valabile prin semnarea lor
de către ambele părți și vor face parte integrantă din prezentul contract.
3. În cazul unor neînțelegeri, acestea se vor rezolva pe cale amiabilă între părți.
Prezentul contract este semnat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, ambele având aceeași validitate, și conține 2 (două) pagini.

DONATOR

DONATAR

................................................

Asociația ȘTIM
(STEM Education)

................................................
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