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Nr. ……………. /Data………………   
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

I. Părțile contractante: 
 

1. Sponsor ………………………………………….., cu sediul în ........………………        ………., 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. …………………….., cod fiscal ………………….., 
Cont: ………………………………………………………………………….…., deschis la Banca 
……………………………………………..., reprezentată legal prin ……………………………., 
în calitate de ………………………………… 

 
și 
 

1. Beneficiar – SOS Satele Copiilor România, organizație non-guvernamentală, cu sediul în 

Calea Floreasca nr. 165, sector 1, cod fiscal 7108752, înregistrată în Registrul 
entităților/unităților de cult ANAF din 17.04.2019, având înregistrare în registrul special al 
asociațiilor cu Nr. 2259/1990 de la Judecătoria Bucuresti, Cont. IBAN 
RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri, tel: 021-
668.00.77, Sect. 1 reprezentată legal prin Dna. Diana Podaru, în calitate de Director 
General. 

 
II. Obiectul contractului. Legislație. 

 
Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ....................  
(..........................................). Suma sponsorizată va fi platită în  contul Beneficiarului și va fi utilizată 
de acesta  pentru servicii de găzduire, îmbracăminte, educație, utilități, suport emoțional și servicii 
medicale pentru copiii și tinerii asistați de către Beneficiar. 
Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile legislației romanești privind 
sponsorizarea (Legea nr.32/1994 și Legea nr.227/2015 cu modificările la zi – Codul Fiscal, art. 15, 
alin. 2 , lit. e) și art. 62, lit. l). 
 
III. Obligatiile părților contractante 
 
1. Obligațiile Beneficiarului 

 
a) Să folosească sponsorizarea numai în scopul menționat la Cap. II – Obiectul Contractului. 
b) Să accepte să fie menționat de Sponsor în comunicările din mass-media. 

 
2. Obligațiile Sponsorului 

 

Să asigure Beneficiarului suma de ....................  (..........................................). Termenul de plata 
este de 15 zile lucrătoare de la semnarea prezentului Contract. 
 
IV.    Durata contractului 

 
Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale de către părțile contractante și este valabil 
până la îndeplinirea obligațiilor de către ambele părți, respectiv până la data de 31.12.2020. 
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Contractul se poate prelungi prin act adițional semnat de Părti și care va face parte integrantă din 
contract. 
 
 
V.   Clauze de încetare a contractului 
 
a) Acordul părților; 
b) Ajungere la termen, daca părțile nu hotărăsc în scris prelungirea acestuia; 
c) Reziliere de drept dacă una din părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale, le îndeplinește 
necorespunzător sau cu întarziere, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești sau 
îndeplinirea unei alte formalități, partea in culpă fiind obligată la plata de daune-interese stabilite de 
comun acord; 
d) Prin denunțare unilaterală, în termen de 10 zile calendaristice de la notificarea în scris a uneia 
dintre părți către cealaltă, fără ca partea ce denunță să fie obligată la plata vreunor daune interese; 
 
VI.   Litigii 
 

În cazul apariției unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu se soluționează pe 
cale amiabilă, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătoresti competente, potrivit 
legislației romane. 
 
VII.   Dispoziții finale 
 

a) Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act aditional. 
b) Niciuna dintre părți nu are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile rezultate din prezentul 
contract, fără acordul scris al celeilalte părți. 
 
 
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............................... în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
SPONSOR BENEFICIAR 
…………………………….. SOS Satele Copiilor România 

…………………………….. Diana Podaru 
................................................. Director General 
 
 
 


