
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ______________/ ______________ 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. ___________________________ SRL, cu sediul social în __________________________, str. 
______________________________, jud. _______________________________, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. ________________________, cod unic de înregistrare 
_____________________, reprezentată de ________________________________, având funcţia de 
_________________, în calitate de SPONSOR, 

și  

1.2. Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten - ARIG, cu sediul social în București, Bdul Lacul 
Tei, nr. 120, sector 2, înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult din data de 04.07.2013, 
codul fiscal nr. 32096268, având contul nr. RO95BACX0000000903709001, deschis la UNICREDIT 
TIRIAC BANK SA reprezentată prin Angela Monica Stănescu, cu funcția de Președinte al Consiliului 
Director, în calitate de BENEFICIAR,  

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

2.1 Prin prezentul contract Sponsorul acordă Beneficiarului suma de ______________ lei pentru 
sprijinirea scopului statutar al Beneficiarului. 

2.2 Plata : se face de catre Autoritatea fiscala in baza Formularului 177 anexat acestui contract, in 
conformitate cu OP ANAF 1679/2022.  

III. DURATA CONTRACTULUI 
 

3.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi va expira la momentul 
îndeplinirii, în integralitate, de către părţi a obligațiilor contractuale asumate. 

 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 

 4.1. Obligațiile Beneficiarului 

 4.1.1 Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care 
au fost destinate în prezentul contract, conform art. 2.1. 

 4.1.2 Beneficiarul se obligă să informeze, la solicitarea Sponsorului, despre modul în care au fost 
utilizate. 

 4.1.3 Beneficiarul poate aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a 
siglei sau a imaginii Sponsorului.  



 4.1.4 În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, aceasta se va 
face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Sponsorului, activitatea acestuia, 
bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

 4.1.5 Beneficiarul acceptă să fie menţionat în comunicările cu natură publicitară realizate de către 
Sponsor, cu condiția discutării și agreării conținutului comunicărilor de către ambele părți. 

4.1.6 Beneficiarul acceptă să pună la dispoziție sigla _____________, pentru a fi folosită în 
comunicări de natură publicitară de către Sponsor. 

 

  4.2. Obligațiile Sponsorului 

  4.2.1 Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului. 

 4.2.2 Sponsorul poate să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin modalitățile pe care le 
consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.   

 4.2.3 În cazul în care Sponsorul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea 
numelui, a siglei sau a imaginii Beneficiarului, aceasta se va face într-un mod care să nu lezeze, 
direct sau indirect, prestigiul acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi 
liniștea publică. 

4.2.4 Sponsorul se obligă să trimită către Beneficiar, înainte de publicare (fizic sau online), 
materialele sau conținuturile promoționale care încorporează numele sau sigla Beneficiarului. 

4.2.5 Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității 
beneficiarului. 

4.2.6 Sponsorul sau beneficiarul nu vor putea efectua reclamă sau publicitate comercială 
anterioară, concomitentă sau ulterioară in favoarea lor sau a altor persoane. 

 

V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

5.1. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le respecte întocmai.   

5.2 Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate 
pentru executarea Contractului se va face doar în condițiile stipulate de Regulamentul GDPR al 
Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniu.  

5.3. Fiecare parte are calitatea de operator de date cu caracter personal.   

5.4. Beneficiarul are acces la datele personale ale reprezentanților și ale persoanelor de contact 
din partea Sponsorului, implicați în managementul, executarea și monitorizarea Contractului.  

5.5. Sponsorul declară că reprezentanții și persoanele de contact au fost informați că datele lor 
personale vor fi dezvăluite terților, în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței 
unor astfel de relații contractuale, dacă este cazul.  



5.6. Beneficiarul se obligă să prelucreze datele personale ale reprezentanților și persoanelor de 
contact ale Sponsorului doar în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor 
contractuale cu Sponsorul.  

5.7. Oricând pe parcursul derulării relației contractuale, la solicitarea în scris a Sponsorului, precum 
și la încetarea relației contractuale, Beneficiarul se obligă să șteargă sau să anonimizeze datele 
personale ale reprezentanților și/sau persoanelor de contact din partea Sponsorului, cu excepția 
situațiilor în care Beneficiarul este îndreptățit să stocheze și/sau să prelucreze datele personale 
respective fie în baza unei prevederi legale, fie în baza unui interes legitim, fie în cazul în care 
Beneficiarul a obținut separat consimțământul persoanei vizate.  

5.8. Divulgarea sau transferul datelor personale către terți este permis fără aprobări prealabile în 
cazul în care este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale ale Beneficiarului.  

5.9. Beneficiarul utilizează măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului 
neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru 
presupune practici de colectare, păstrare și procesare de date și măsuri de securitate împotriva 
accesului neautorizat la sistemele de stocare a datelor personale. Solicităm și furnizorilor noștri de 
servicii, partenerilor, precum și sponsorilor să întreprindă toate măsurile necesare în vederea 
protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii 
neautorizate de date. 

 

VI.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral 
sau a instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți:   

• își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de 
către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la denunțarea lui; 

• este declarată în incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) 
înainte de începerea execuției prezentului contract; 

• cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte 
părți; 

• alte cauze prevăzute de lege. 

6.2. Prevederile pct. 6.1. nu vor avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile 
contractante.  

 

VII. FORȚA MAJORĂ 
 

7.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, dacă este notificată 
în termen de 5 (cinci) zile de la apariția cazului de forță majoră şi constatată în 15 (cincisprezece) zile 
de la notificare, pe baza certificatului eliberat de autoritățile competente. 

 

 



VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 
 

8.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.  

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul 
poștal primitor pe această confirmare.  

8.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 
care a fost expediată.  

8.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

IX. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

9.1 Prezentul contract este guvernat de legea română. 

9.2 Părţile convin să depună toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice diferend apărut în 
legătură cu prezentul contract. În cazul în care părţile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă 
asemenea diferende, acestea vor fi duse spre soluționare instanțelor de judecată competente. 

 

X. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI. MODIFICĂRI 

 

10.1 Contractul reprezintă voința părților privind aspectele reglementate şi prevalează asupra 
oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale. 

10.2 Prezentul contract nu poate fi completat sau modificat decât prin semnarea unui act 
adițional de către ambele părţi contractante. 

 

Prezentul contract cuprinde 2 pagini, reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat la data de  
_________________, în limba română, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

SPONSOR 
 
SC ___________________________SRL 
 
 
_________________________ 
Administrator 

BENEFICIAR,   
 

Asociația Română pentru Intoleranță la 
Gluten  - ARIG 

 
Angela Monica Stănescu,  

Președinte Consiliu Director 



 ______________________
|         ANAF         |                 CERERE                     177
| Agenţia Naţională de |    PRIVIND REDIRECŢIONAREA IMPOZITULUI
| Administrare Fiscală |    PE PROFIT/IMPOZITULUI PE VENITURILE
|______________________|    MICROÎNTREPRINDERILOR
                                         _______
                                        |       |
                                   ANUL |_|_|_|_|
                                     ___________     ___________
                                    |   |   |   |   |   |   |   |
                           PERIOADA |_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|
 _                                                          __________
|_| Cerere rectificativă   Data şi numărul de înregistrare |          |
                           a cererii care se rectifică     |__________|

    I. Date de identificare a contribuabilului:
 _
|_| plătitor de impozit pe profit
 _
|_| plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 _____________________________________________________________________
|                              __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          |
| Cod de identificare fiscală |__||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |
|           ________________________________________________________  |
| Denumire |________________________________________________________| |
|               ________              __________          __________  |
| Judeţ/Sector |________| Localitate |__________| Stradă |__________| |
|        ___        ___         ___       ___              _________  |
| Număr |___| Bloc |___| Scară |___| Ap. |___| Cod poştal |_________| |
|          _____________       ______________          _____________  |
| Telefon |_____________| Fax |______________| E-mail |_____________| |
|_____________________________________________________________________|

    II. Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor:
                                                              ________
    Suma maximă care poate fi redirecţionată potrivit legii  |________|
                                                              ________
    Suma redirecţionată prin formularele 177 depuse anterior |________|
                                                              ________
    Suma rămasă de redirecţionat                             |________|
 _____________________________________________________________________
|                                                                  _  |
| 1. Sponsorizare către entităţi persoane juridice fără scop      |_| |
| lucrativ, inclusiv unităţi de cult                                  |
|                              _____________________________________  |
| Denumire                    |_____________________________________| |
|                              _____________________________________  |
| Cod de identificare fiscală |_____________________________________| |
|         ____________         _        _         _        _       _  |
| Stradă |____________| Număr |_| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_| |
|             _________                _________              ______  |
| Localitate |_________| Judeţ/Sector |_________| Cod poştal |______| |
|           _____               ______                         _____  |
| Contract |_____| Cont bancar |______| Sumă de redirecţionat |_____| |
| nr./data         (IBAN)               (lei)                         |
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|



|                                                                  _  |
| 2. Sponsorizare către beneficiari, alţii decât cei de la        |_| |
| punctul 1, potrivit legii                                           |
|                              _____________________________________  |
| Denumire                    |_____________________________________| |
|                              _____________________________________  |
| Cod de identificare fiscală |_____________________________________| |
|         ____________         _        _         _        _       _  |
| Stradă |____________| Număr |_| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_| |
|             _________                _________              ______  |
| Localitate |_________| Judeţ/Sector |_________| Cod poştal |______| |
|           _____               ______                         _____  |
| Contract |_____| Cont bancar |______| Sumă de redirecţionat |_____| |
| nr./data         (IBAN)               (lei)                         |
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|                                                                  _  |
| 3. Acte de mecenat                                              |_| |
|          ____________________________                               |
| Nume    |____________________________|      Cod numeric personal    |
|          ____________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Prenume |____________________________|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|          _______________         ____            _________________  |
| Stradă  |_______________| Număr |____|   E-mail |_________________| |
|       _____         _____        ____             ________________  |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|   Telefon |________________| |
|      ____                ____________                       ______  |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|   Contract nr./data |______| |
|             _______              ____                   __________  |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|   Suma de       |__________| |
|                     _________________    redirecţionat              |
| Cont bancar (IBAN) |_________________|   (lei)                      |
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|                                                                  _  |
| 4. Bursa privată                                                |_| |
|          ____________________________                               |
| Nume    |____________________________|      Cod numeric personal    |
|          ____________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
| Prenume |____________________________|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|          _______________         ____            _________________  |
| Stradă  |_______________| Număr |____|   E-mail |_________________| |
|       _____         _____        ____             ________________  |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|   Telefon |________________| |
|      ____                ____________                       ______  |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|   Contract nr./data |______| |
|             _______              ____                   __________  |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|   Suma de       |__________| |
|                     _________________    redirecţionat              |
| Cont bancar (IBAN) |_________________|   (lei)                      |
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|                                                                  _  |
| 5. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi alte        |_| |
| organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea          |
| potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România        |
| este parte                                                          |
|                       ____________________________________________  |
| Denumire             |____________________________________________| |
|                       _______________                               |
| Cod de identificare  |_______________|                              |



| fiscală                                                             |
|          _______________         ____                               |
| Stradă  |_______________| Număr |____|                              |
|       _____         _____        ____            _________________  |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|   E-mail |_________________| |
|      ____                ____________             ________________  |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|   Telefon |________________| |
|             _______              ____                   __________  |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|   Suma de       |__________| |
|                     _________________    redirecţionat              |
| Cont bancar (IBAN) |_________________|   (lei)                      |
|_____________________________________________________________________|

    III. Date de identificare a împuternicitului:
 _____________________________________________________________________
|                         __________________________________________  |
| Nume, prenume/Denumire |__________________________________________| |
|                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              |
| Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             |
|         _______         __        __         __        __       __  |
| Stradă |_______| Număr |__| Bloc |__| Scară |__| Etaj |__| Ap. |__| |
|               ________              ___________              _____  |
| Judeţ/Sector |________| Localitate |___________| Cod poştal |_____| |
|          _______________          __________________________        |
| Telefon |_______________| E-mail |__________________________|       |
|_____________________________________________________________________|

    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că
datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
                            ________                          ________
    Semnătură contribuabil |________| Semnătură împuternicit |________|

    Document  care  conţine  date  cu  caracter  personal  protejate  de
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

                         INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe

profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor"

    I. Depunerea formularului
    Formularul se completează şi se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun
redirecţionarea impozitului  pe profit  sau a impozitului  pe veniturile microîntreprinderilor,
după caz, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de
burse private.
    Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate
cu  prevederile  art.  79  alin.  (1^1)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care contribuabilul  corectează formularul depus, cererea rectificativă se
întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest
scop. În acest caz, se completează elementele de identificare a cererii care se rectifică,
respectiv data şi numărul de înregistrare.
    Termen de depunere:
    a) în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale
de impozit pe profit, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit;



    b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei de impozit aferente
trimestrului IV, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
    Organul fiscal competent
    Formularul  se depune la  organul  fiscal  competent  pentru  administrarea creanţelor
fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.
    În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, formularul se depune la organul fiscal
competent  pentru  administrarea  creanţelor  fiscale  datorate  de  persoana  juridică
responsabilă a grupului.

    II. Completarea formularului
    În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe
cu 4 caractere (de exemplu: 2022).
    Rubrica "Perioada" se completează în situaţiile în care raportarea se efectuează pentru
alte perioade decât anul calendaristic, ca de exemplu:
    - perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub
incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările
şi completările ulterioare;
    - perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă
procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care
intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

    Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
    1. Se bifează căsuţa "Plătitor de impozit pe profit", respectiv "Plătitor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor", în funcţie de categoria de plătitor corespunzătoare.
    Căsuţa "Plătitor de impozit pe profit" se bifează şi în cazul contribuabililor plătitori de
impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit.
    2. În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală
atribuit  contribuabilului  care  dispune  redirecţionarea impozitului  pe  profit/impozitului  pe
veniturile microîntreprinderilor, conform legii.
    Atenţie! În cazul contribuabililor membri ai  unui grup fiscal,  redirecţionarea poate fi
dispusă numai de persoana juridică responsabilă.
    3.  În  rubrica  "Denumire"  se  înscrie  denumirea  contribuabilului  care  dispune
redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform
legii.
    4. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.

    Secţiunea  II  "Redirecţionarea  impozitului  pe  profit/impozitului  pe  veniturile
microîntreprinderilor"
    Atenţie! Contribuabilii  care dispun redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe
veniturile  microîntreprinderilor  completează  în  acelaşi  formular  câte  o  secţiune  privind
destinaţia sumei, respectiv sponsorizare/mecenat/burse private. Secţiunile sunt generate
cu ajutorul programului de asistenţă, pentru fiecare beneficiar.
    Contribuabilii înscriu suma maximă care poate fi redirecţionată, potrivit legii, precum şi,
după  caz,  suma  redirecţionată  prin  formularele  177  "Cerere  privind  redirecţionarea
impozitului  pe  profit/impozitului  pe  veniturile  microîntreprinderilor"  depuse  anterior  în
acelaşi  an  fiscal  şi  suma  rămasă  de  redirecţionat,  în  căsuţele  corespunzătoare  din
formular.

    1. Sponsorizare către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi
de cult



    În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/
unităţii de cult beneficiare.
    În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală a
entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/unităţii de cult beneficiare.
    În  rubrica "Cont bancar (IBAN)"  se completează codul  IBAN al  contului  bancar  al
entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/unităţii de cult beneficiare.
    În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.
    În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
sponsorizării.
    În  rubrica  "Sumă  de  redirecţionat  (lei)"  se  înscrie  suma  pentru  care  se  solicită
redirecţionarea.

    2. Sponsorizare către beneficiari, alţii decât cei de la pct. 1, potrivit legii
    Rubricile se completează similar celor de la pct. 1.

    3.  Acte  de  mecenat -  se  completează  de  către  contribuabilii  care  dispun
redirecţionarea impozitului pe profit pentru efectuarea de acte de mecenat.
    În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele beneficiarului.
    În rubrica "Cod numeric personal" se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.
    În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.
    În  rubrica "Cont bancar (IBAN)"  se completează codul  IBAN al  contului  bancar  al
beneficiarului.
    În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
actului de mecenat.
    În  rubrica  "Suma  de  redirecţionat  (lei)"  se  înscrie  suma  pentru  care  se  solicită
redirecţionarea.

    4. Bursa privată
    În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele beneficiarului.
    În rubrica "Cod numeric personal" se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.
    Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa beneficiarului.
    În  rubrica "Cont bancar (IBAN)"  se completează codul  IBAN al  contului  bancar  al
beneficiarului.
    În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
bursei private.
    În  rubrica  "Suma  de  redirecţionat  (lei)"  se  înscrie  suma  pentru  care  se  solicită
redirecţionarea.

    5. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi alte organizaţii internaţionale
care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care
România este parte
    În  rubrica  "Denumire"  se  înscrie  denumirea  Fondul  Naţiunilor  Unite  pentru  Copii
(UNICEF)  sau,  după  caz,  a  organizaţiei  internaţionale  care  îşi  desfăşoară  activitatea
potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.
    În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală a
Fondului  Naţiunilor  Unite  pentru  Copii  (UNICEF)  sau,  după  caz,  a  organizaţiei
internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la
care România este parte.
    În  rubrica "Cont bancar (IBAN)"  se completează codul  IBAN al  contului  bancar  al
Fondului  Naţiunilor  Unite  pentru  Copii  (UNICEF)  sau,  după  caz,  al  organizaţiei
internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la
care România este parte.



    În  rubrica  "Suma  de  redirecţionat  (lei)"  se  înscrie  suma  pentru  care  se  solicită
redirecţionarea.

    Secţiunea III "Date de identificare a împuternicitului"
    1. Se completează numai în cazul în care depunerea cererii privind redirecţionarea
impozitului  pe  profit/impozitului  pe  veniturile  microîntreprinderilor  se  realizează  prin
împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
    2.  În  rubrica "Cod de identificare fiscală"  se înscrie codul  de identificare fiscală a
împuternicitului.
    3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele şi prenumele
împuternicitului sau denumirea acestuia.
    4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind 
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