
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
Prezentul contract de sponsorizare (denumit in continuare „Contractul”) este incheiat astazi, 
__/__/2023, de catre si intre: 
 
______________________________________, cu sediul în 
______________________________________________________________, inregistrata 
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _______________, Cod unic de inregistrare 
________________________, reprezentata legal de ___________________________, in 
calitate de ___________________ (denumita in continuare „Sponsor”); si  
 
FUNDATIA PENTRU COPII RONALD McDONALD, fundatie de utilitate publica, cu sediul in 
Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, Etaj 5, birou nr. 4, 
Sector 1, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 227/B/2003, Cod de 
Inregistrare Fiscala 11074704, cont bancar RO60 BRDE 450S V040 0981 4500, deschis la 
BRD Groupe Societe Generale, reprezentata legal de Andreea Cioban, in calitate de 
Director Executiv (denumita in continuare „Beneficiar”).  
 
OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Art. 1. Obiectul Contractului il reprezinta sponsorizarea Beneficiarului, de catre Sponsor, in 
scop umanitar, cu suma de __________________, necesara pentru sustinerea activitatii 
curente a Beneficiarului. Suma va fi plătită în contul Beneficiarului RO60 BRDE 450S V040 
0981 4500 deschis la BRD, până la data de _____________________. 
 
DURATA CONTRACTULUI 
 
Art. 2. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la data 
indeplinirii de catre ambele parti a tuturor obligatiilor contractuale asumate. 
 
VALOAREA CONTRACTULUI 
 
Art. 3. Valoarea totala a sponsorizarii este cea mentionata la Art. 1 de mai sus. 
 
OBLIGATIILE PARTILOR 
 
Art. 4. Obligatiile Sponsorului 
(a) Sponsorul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa 
nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si 
linistea publica. 
 
(b) Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului mijloacele financiare care fac 
obiectul Contractului. Sponsorul nu va fi responsabil pentru intarzierile la plata sau pentru 
neplata sumei de catre ANAF. 
 
(c) Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 
Beneficiarului. 
 
Art. 5. Obligatiile Beneficiarului 
 
(a) Beneficiarul se obliga sa utilizeze mijloacele financiare care fac obiectul Contractului 
exclusiv in scopul prevazut la Art. 1. 
 



(b) Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care 
sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si 
linistea publica. 
 
 
PREVEDERI FINALE 
 
Art. 6. Sponsorizarea se acorda in conditiile stabilite de legislatia aplicabila, Sponsorul 
beneficiind astfel de facilitatile reglementate de Codul fiscal. 
 
Art. 7. Orice diferend va fi solutionat pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare 
nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente. 
 
Art. 8. Partile garanteaza ca reprezentantii ale caror semnaturi apar mai jos au fost si sunt 
investiti la data incheierii prezentului Contract cu autoritatea necesara semnarii acestuia. 
 
Art. 9. Modificarea prezentului Contract se poate face numai prin act aditional semnat de 
ambele parti contractante. 
 
Art. 10. In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul Contract va fi declarata nula, 
clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care 
clauza sau partea anulata va contine o obligatie esentiala pentru validitatea si/sau 
executarea Contractului; intr-un astfel de caz, partile vor negocia cu buna-credinta inlocuirea 
clauzei sau partii anulate. 
 
Prin urmare, prezentul Contract a fost semnat in doua (2) exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
SPONSOR,       BENEFICIAR, 
 
 
_______________      _______________ 
        Andreea Cioban 
        Director executiv 
 
 


