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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. __________ / ________ 2021 

 

Art.1 PĂRȚILE contractului: 

1.1 Societatea........................................................., cu sediul în ................................................ 
înscrisă în Registrul Comerțului cu nr. ........................, cod unic de înregistrare........................... 
cont bancar în RON nr. .................................................................................... deschis la 
................................................................... capital social ................................... lei, reprezentată 
de........................................... numită în continuare SPONSOR,  

şi 
1.2 Asociația pentru Relații Comunitare, persoană juridică română nonprofit, cu sediul în 
Cluj-Napoca, Bd-ul. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap. 7, jud. Cluj, înscrisă în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor Cluj-Napoca sub nr. 67/13.09.2001, cod de identificare fiscală  RO14197361, cont 
bancar în RON nr. RO31 BTRL 0130 1205 9865 58XX deschis la Banca Transilvania reprezentată 
legal prin director executiv Dana-Andreea Pîrțoc, numită în continuare BENEFICIAR. 

 

Art.2. OBIECTUL ȘI CONTEXTUL contractului 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea, în condiţiile Legii 32 / 1994 privind 
sponsorizarea şi a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de către SPONSOR, a activității 
organizate de BENEFICIAR constând în programul de sprijinire a UNICEF.  

2.2. BENEFICIARUL este un ONG recunoscut pentru promovarea și facilitarea acordării de 
sponsorizări, donații, granturi și alte forme de sprijin pentru organizații nonprofit și instituții publice 
din partea cetățenilor și operatorilor economici și are amplă experiență și notorietate în domeniu și 
este dispus să sprijine și UNICEF în acest sens.  

2.3. Reprezentanța UNICEF în România (UNICEF) este entitatea care reprezintă la nivel 
național UNICEF ca program al Organizației Națiunilor Unite, cu statut de organizație 
internațională interguvernamentală, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd. Primăverii nr.48A, cod 
poștal 011975, Cod de înregistrare fiscală (NIF) declarat 42773907, e-mail bucharest@unicef.org, 
website www.unicef.org/romania, reprezentata legal de dl. Pieter Bult, Reprezentant UNICEF în 
România. 

2.4. Conform acordului semnat cu Guvernul României, UNICEF derulează în România activitati 
de protecție a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili și marginalizați. În acest sens, UNICEF 
necesită și utilizează sprijin inclusiv de la cetățeni și persoane juridice de drept privat, iar pentru 
obținerea acestui sprijin, din motive de resurse și proceduri administrative și fiscale, dorește și 
acceptă suport din partea BENEFICIARULUI pentru facilitarea primirii de sponsorizări.  

2.5. Sponsorizarea acordată BENEFICIARULUI urmează să fie transferată integral ca finanțare 
nerambursabilă, cu titlu gratuit către UNICEF. 
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Art.3 VALOAREA contractului și condițiile de plată 

3.1. Sponsorizarea prevăzută la art.2 constă în acordarea de către sponsor a unui sprijin pentru 
beneficiar, ce constă în suma de ............................. adică  ..................................................lei (RON). 

3.2. Sponsorizarea se achită prin virament în contul bancar al BENEFICIARULUI  indicat la 
art.1.2, într-o singură tranșă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii prezentului contract.  

 

Art.4 OBLIGAŢIILE principale specifice ale SPONSORULUI 

4.1. Să achite sumele convenite în modalitatea şi la termenele prevăzute la art.3. 

4.2. Să menționeze BENEFICIARUL și UNICEF în mod adecvat în documentele și 
comunicările sale publice în legătură cu sponsorizarea prevăzută de prezentul contract într-un mod 
convenit de părți și acceptat de UNICEF și BENEFICIAR.  

4.3. Să evidențieze adecvat în documentele sale financiar-contabile și fiscale și să declare la 
ANAF conform legii sponsorizarea acordată către BENEFICIAR.  

4.4. Să permită BENEFICIARULUI să menționeze adecvat sponsorizarea primită și destinația 
acesteia și să îi pună la dispoziție sigla sa și alte elemente de identitate corporativă și comunicare 
necesare adecvatei menționări de către BENEFICIAR a sponsorizării primite.  

 

Art.5 OBLIGAŢIILE principale specifice ale BENEFICIARULUI 

5.1. Să transfere suma primită ca sponsorizare către UNICEF conform prevederilor art. 2.5 în 
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia de la SPONSOR. 

5.2. Să posede și mențină înregistrarea în registrul entităților / unităților de cult ținut de ANAF 
conform art.25 alin. (4^1) Cod Fiscal. 

5.3. Să trimită SPONSORULUI dovada efectuării transferului sumei către UNICEF în România 
conform art.5.1 și să țină la dispoziția acestuia minim 2 ani pentru verificare documentele 
doveditoare.  

5.4. Să evidențieze adecvat în documentele sale financiar-contabile sponsorizarea primită de la 
SPONSOR și transferul acesteia către UNICEF.  

5.5. Să restituie SPONSORULUI suma acordată ca sponsorizare, dacă din orice motiv, inclusiv 
de forță majoră, nu este posibilă transferarea acesteia către UNICEF nici după 30 zile de la primirea 
acesteia.   

 

Art.6 DISPOZIȚII DIVERSE ȘI FINALE 

6.1. Prezentul contract se poate modifica numai prin acte adiţionale scrise încheiate între 
SPONSOR și BENEFICIAR, transmise pe coordonatele prevăzute la art.1.  
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6.2. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare, stabilirea răspunderilor şi 
soluţionarea divergenţelor se face pe cale amiabilă sau, în caz contrar, prin justiție, competente fiind 
instanțele din Cluj-Napoca.  

6.3. Prezentul contract se completează cu și se interpretează prin prisma prevederilor Legii 
32/1994, Codului Civil, Codului Fiscal și celorlalte acte normative în vigoare.  

6.4. Prezentul contract a fost negociat și încheiat prin corespondență electronică astăzi, 
.................................... la solicitarea oricăreia dintre părți urmând a se semna olograf în scop 
probatoriu și varianta pe suport de hârtie, în trei exemplare originale, unul pentru SPONSOR, unul 
pentru BENEFICIAR și unul pentru UNICEF.  

 

pentru pentru 

SPONSOR BENEFICIAR 

  

 Dana-Andreea Pîrtoc 

 director executiv 

  

data semnării olografe ( dacă va fi cazul): data semnării olografe ( dacă va fi cazul): 

________. 2021 ________. 2021 

  

semnătura olografă ( dacă va fi cazul):  semnătura olografă ( dacă va fi cazul):  

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

________________________________ 
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