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Contract de Sponsorizare 

Nr. ....... …din .............. 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

1.1. S.C. ..................... S.A./S.R.L., cu sediul în .............................., Str. ..................................... nr. ........, bl. ........, 

et. .........., ap. .........., având CIF ...................... și Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului 

....................................., cont IBAN ………........................................................, deschis la 

.........................................., Sucursala .................................................................,  reprezentată legal prin  

.................................................... cu funcția ......................................................., în calitate de SPONSOR 

și 

1.2. FUNDATIA MISERICORS – TRUP PENTRU SUFLET, cu sediul în București, Sector 2, B-dul. Ferdinand I nr. 

58, scara C, etaj 1, Biroul nr. 2, Camera 2, inscrisa in Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa 

Judecatoriei Sector 2 sub nr. 1 din 22.03.2017, având  CIF 37857696 și  contul bancar în RON -  

RO78OTPV110001289057RO01 deschis la OTP Bank Romania S.A., reprezentată prin Ursu-Petre Raluca 

Cristina, cu funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR  

 

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile legislației 

românești, privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994 cu modificările și completările ulteriore, 

precum și cu prevederile Legii 227/2015 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului îl constituie redirecționarea, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, a unui 

procent de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului de către Sponsor pentru susținerea 

activităților Beneficiarului. 

2.2. Valoarea contractului este de ________________ lei și reprezintă  20% din impozitul pe profit al Societății  

.................................................... SRL 

2.3. Suma se acordă beneficiarului cu titlu de sponsorizare pentru susținerea activității Fundației.  

2.4. Suma se va plăti în contul Fundatie menționat la pct.1.2. 
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III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

 

3.1. Sponsorul se obligă să redirecționeze până la data de …………………………., suma de 

……………………… lei reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat statului către Beneficiar, pentru 

susținerea activităților desfășurate de către acesta.  

3.2. Beneficiarul: 

- Se obligă, să aducă la cunoștință publicului numele Sponsorului. 

- Se obligă să utilizeze sumele primite de la Sponsor în scopul stipulat în prezentul contract. 

- Nici una dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi interpretată ca instituind obligația Beneficiarului 

de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestație în favoarea Sponsorului ori a unei terțe persoane 

în schimbul obiectului sponsorizării. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

4.1. Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării contractului și se consideră a fi în derulare până la 

data indeplinirii tuturor obligatiilor. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept la data indeplinirii obligatiilor asumate prin contract si in caz 

de forta majora. 

 

VI. FORȚA MAJORĂ 

 

6.1. Nici  una  dintre  părțile  contractante  nu  răspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/și  de  executarea 

în mod necorespunzător, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța 

majoră, așa cum este definită de lege. 

Prezentul contract s-a încheiat la ..................................., astăzi ...................................., într-un număr de 

2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR,                       BENEFICIAR, 

..............................                    FUNDAȚIA MISERICORS –TRUP PENTRU SUFLET 


