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CONTRACT DE SPONSORIZARE  

 

 

nr. ……./…………...2020 

 

 

 

 

Incheiat astazi ___________________, intre: 

 

________________________,  cu sediul în________________________________________________, 

inmatriculată la Registrul Comerţului, sub nr. _______________, C.U.I ______________________, 

titulară a contului __________________, deschis la __________________________________ 

reprezentată prin __________________________ 

 

si 

 

UNICEF in Romania cu sediul în Bucureşti, Blvd. Primăverii nr.48A, telefon 021.201.78.55, Cod Unic de 

Înregistrare 9000000289609, având contul nr. RO10BRDE450SV43465564500, deschis la BRD – 

Societe Generale, Sucursala Mari Clienti din Blvd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, 

reprezentată de dl. Pieter Bult - Reprezentant, în calitate de BENEFICIAR.  

 

Care, potrivit prevederilor Legii 32/1994 referitoare la sponsorizare si a Ordonantei nr.36/1998, au stabilit 

urmatorii termeni si conditii pentru prezentul contract: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Sponsorul este de acord sa ofere Beneficiarului, cu titlu de sponsorizare, suma de 

__________________, in scopul actiunilor desfasurate de catre UNICEF in cadrul proiectelor menite sa 

asigure realizarea drepturilor tuturor copiilor, inclusiv cei mai vulnerabili si marginalizati, la: educatie, 

sanatate si  protectie. 

 

2. DURATA CONTRACTULUI 

 

Contractul produce efecte pana la indeplinirea obligatiilor asumate de parti. 
Prelungirea contractului se poate face prin act aditional semnat de ambele parti. 
 

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE  

 

SPONSORUL se obliga sa achite BENEFICIARULUI suma prevazuta la Art.1 in termen de 5 zile de la 

semnarea contractului. 

BENEFICIARUL se obliga sa utilizeze suma de mai sus in cadrul proiectelor precizate la Art. 1. 

 

4. CLAUZE GENERALE 

 

- Niciuna din partile prezentului contract nu va transmite drepturile si obligatiile sale rezultate din acest 

contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. 

- Partile convin ca pot fi exonerate de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin acest 

contract, in caz de forta majora, in conditiile legii. 
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- Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, 

executarea ori desfiintarea lui sau privitor la drepturile si obligatiile partilor acestuia, care nu poate fi 

solutionat pe cale amiabila, se va solutiona prin arbitraj, în conformitate cu Regulile UNCITRAL ale 

Comisiei Natiunilor Unite pentru dreptul comercial international.  

- Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu incalca privilegiile si imunitatile UN si ale organelor 

sale subsidiare pe teritoriul Romaniei. 

- Modificarea prezentului Contract nu se face decat in scris, cu acordul ambelor parti. 

- Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare in limba romana, cate unul  pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

SPONSOR        BENEFICIAR 

 

___________________       Pieter Bult 

 

 

 

__________________      Reprezentant  

 ____________________      UNICEF in Romania  


