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ATTACHMENT – AGREEMENT TERMS ANEXA - CONDIȚII CONTRACTUALE 

The company................................................. ........, 

headquartered in ...................................... .......... 

registered in the Trade Register with no. 

........................, unique registration code..................... ...... 

bank account in RON no. .................................................. 

.................................. open to .............. 

.................................................. ... share capital 

................................... lei, represented by ...... 

.....................................  

and 

UNICEF in Romania with headquarters in Bucharest, 

Blvd. Primăverii no.48A, phone 021.201.78.55, 

Unique Registration Code 42773907, having account 

no. RO10BRDE450SV43465564500, opened at BRD - 

Societe Generale, Mari Clienți Branch from Blvd. Ion 

Mihalache no. 1-7, sector 1, Bucharest. 

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...........................................  

si 

UNICEF in Romania cu sediul în București, Blvd. 

Primăverii nr.48A, telefon 021.201.78.55, Cod Unic de 

Înregistrare 42773907, având contul nr. 

RO10BRDE450SV43465564500, deschis la BRD – 

Societe Generale, Sucursala Mari Clienți din Blvd. Ion 

Mihalache nr. 1-7, sector 1, București, reprezentată de 

dnul Pieter Bult – Reprezentant. 

1.  OVERVIEW 1.  OBIECTUL SPONSORIZĂRII 

Contribution1 RON[___] (excluding tax) Valoarea 

contribuției2 

RON [___] (fără taxe) 

Supported 

Programme 

All funds received by UNICEF 

under this Agreement will be 

used by UNICEF to fund 

initiatives under the crises 

response to the Ukraine 

emergency as per UNICEF 

Romania official Response 

Plan. 

Because this is a small scale 

contribution, UNICEF will 

acknowledge receipt of the 

Contribution but will not 

provide any reporting to the 

partner. 

Programul 

sprijinit 

UNICEF va folosi toate fondurile 

primite în cadrul prezentului 

contract pentru finanțarea 

inițiativelor de răspuns în situații 

de urgență, în contextul crizei din 

Ucraina, conform planului de 

răspuns oficial al UNICEF 

Romania. 

Întrucât aceasta este o 

contribuție de mică amploare, 

UNICEF va confirma primirea 

contribuției, dar nu va transmite 

rapoarte partenerului. 

Contribution 

Period 

12 months from the Signature 

Date.  

Perioada de 

contribuție 

12 luni de la data semnării 

contractului.  

2. FINANCIAL PROVISIONS 2. PREVEDERI FINANCIARE 

 
1 The financial support granted can be fiscally deducted under the conditions of Law 32/1994 on sponsorship and Law no. 227/2015 on the 

Fiscal Code without the obligation for UNICEF to be in the Register of cult entities / units for which tax deductions are granted. 
2 Sprijinul financiar acordat se poate deduce fiscal în condiţiile Legii 32 / 1994 privind sponsorizarea şi a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

fără a exista obligația înscrierii UNICEF în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. (art 25, alin. 4, litera ț) 
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Payment Terms The Contribution is payable by 

[PARTNER] to UNICEF in a 

single payment within ten (10) 

business days of the Signature 

Date. 

Condiții de plată [PARTENERUL] va achita 

contribuția către UNICEF într-o 

singură tranșă, în termen de 10 

(zece) zile lucrătoare de la data 

semnării contractului. 

UNICEF Indirect 

Costs 

In accordance with the 

decisions of UNICEF’s 

Executive Board, 5% of all 

expenditure for the Supported 

Programme will be used by 

UNICEF to help cover its 

indirect costs of administration 

and implementation.  

Costuri indirecte 

ale UNICEF 

În conformitate cu deciziile 

Comitetului Executiv al UNICEF, 

5% din toate fondurile 

programului sprijinit vor fi 

alocate de UNICEF pentru 

acoperirea costurilor sale 

indirecte (de administrare și 

implementare).  

UNICEF account 

for transfers 

UNICEF in Romania bank 

details 

Account number RO10 BRDE 

450S V434 6556 4500, opened 

at BRD – Societe Generale 

When making any transfers to 

UNICEF, [PARTNER] agrees to 

notify UNICEF Romania (for the 

Attention: Dana Carats by e-

mail bucharest@unicef.org  of 

(a) the amount transferred, (b) 

the date of the transfer, and (c) 

that the transfer is from 

[PARTNER] under this 

Agreement.  

Contul bancar al 

UNICEF pentru 

transferuri 

Date bancare ale UNICEF în 

România 

Cont bancar / IBAN: RO10 BRDE 

450S V434 6556 4500, deschis la 

BRD – Societe Generale 

La efectuarea transferurilor către 

UNICEF, [PARTENERUL] este de 

acord să anunțe UNICEF 

România (în atenția: Dana Carats 

la e-mail bucharest@unicef.org) 

cu privire la (a) suma transferată, 

(b) data transferului și (c) că 

transferul provine de la 

[PARTENER] în condițiile 

prezentului contract.  

3.  COMMUNICATIONS  3.  COMUNICĂRI 

Permitted 

Communications  

• Subject to UNICEF’s prior 

approval in each case, 

[PARTNER] may 

communicate about the 

Contribution to UNICEF for 

the Supported Programme 

only through [PARTNER]’s 

institutional corporate 

channels, such as its 

annual, financial, and 

sustainability reports, 

company website and its 

corporate social media 

channels.  

• The messaging in the 

communications should be 

Comunicări 

permise  

• Sub rezerva aprobării 

prealabile a UNICEF pentru 

fiecare caz, comunicarea cu 

privire la contribuția către 

UNICEF pentru programul 

sprijinit de către [PARTENER] 

se face de către [PARTENER] 

exclusiv prin canalele 

instituționale ale companiei, 

precum rapoartele anuale, 

financiare și de 

sustenabilitate, website-ul și 

canalele sociale ale 

companiei.  
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consistent with the 

following: “On [date], 

[Partner] 

contributed/donated 

[exact amount] to UNICEF 

to support the [describe 

the Supported 

Programme]." 

 

• The Contribution can only 

be described using the 

following terms: 

“donation”, “contribution”, 

or “support”.  

 

• Communications may 

mention UNICEF but 

should not include the 

UNICEF Marks. 

• Mesajele folosite în 

comunicare vor respecta 

următorul model: „La [data], 

[Partenerul] a 

contribuit/donat UNICEF 

suma de [suma exactă] în 

sprijinul [denumirea 

programului sprijinit ].” 

 

• Referirile la contribuția se 

pot face folosind exclusiv 

următorii termeni: „donație”, 

„contribuție” sau „sprijin”.  

• Comunicările pot menționa 

UNICEF, dar nu vor include 

insemnele UNICEF. 

Use of Marks Except as stated above in this 

Section 3, neither Party will 

issue any press releases or 

make any public 

announcements or statements 

about this Agreement or this 

collaboration, or make use of 

the other Party’s name, logo, 

emblem or trademarks 

(“Marks”), without the other’s 

prior written approval. Neither 

Party will be obliged to grant 

the requested permission for 

use.  

Any use will be strictly in 

accordance with the terms, if 

any, set out in the approval. 

On expiry of the Contribution 

Period or earlier termination of 

this Agreement, all rights and 

permissions each Party has 

given to the other as a result 

of this Agreement will 

terminate. In particular, each of 

the Parties will immediately 

cease all use of the other 

Party’s Marks, but will be 

entitled to refer to their 

collaboration under this 

Agreement as a completed 

Folosirea mărcilor Cu excepția prevederilor de la 

secțiunea 3 de mai sus, niciuna 

dintre părți nu va emite 

comunicate de presă și nu va 

face anunțuri ori declarații 

publice cu privire la prezentul 

contract sau prezenta colaborare 

și nici nu va folosi denumirea, 

logo-ul, emblema sau mărcile 

comerciale („mărcile”) ale 

celeilalte părți, cu excepția 

cazului în care primește în 

prealabil aprobarea scrisă a 

celeilalte părți în acest sens. 

Niciuna dintre părți nu va avea 

obligația de a acorda această 

permisiune.  

Orice utilizare se va face în strictă 

conformitate cu condițiile 

stabilite în aprobare, dacă sunt 

impuse astfel de condiții. 

La sfârșitul perioadei de 

contribuție sau la încetarea 

prezentului contract înainte de 

termen, toate drepturile și 

permisiunile acordate de una 

dintre părți către cealaltă în 

contextul prezentului contract 

vor înceta. În mod special, fiecare 

parte va înceta de îndată 
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activity in their respective 

annual reports (and similar 

documents). 

utilizarea în orice mod a mărcilor 

celeilalte părți, dar va avea 

dreptul de a se referi în 

rapoartele sale anuale (și alte 

documente similare) la 

colaborarea desfășurată în cadrul 

prezentului contract ca la o 

activitate finalizată. 

No Endorsement Neither Party will describe or 

present this collaboration in 

terms that suggest either Party 

has endorsed the other’s 

business, operations, or 

products (or those of its 

affiliates), or is recommending 

the other (or its affiliates) to 

third parties, such as potential 

customers. 

Lipsa promovării Niciuna dintre părți nu va descrie 

sau prezenta această colaborare 

în termeni care sugerează că 

cealaltă parte susține afacerile, 

activitățile sau produsele sale 

(sau ale entităților sale afiliate) 

sau o recomandă (sau entitățile 

sale afiliate) în fața terților, cum 

ar fi potențialii clienți. 

4. ENGAGING SUPPORT 4. ANGAJAREA SPRIJINULUI 

Engaging 

Employee 

Support 

During the Contribution 

Period, the Parties will explore 

opportunities for [PARTNER] to 

engage its staff and to support 

UNICEF, including through 

fundraising for UNICEF 

programmes.  If [PARTNER] or 

one of its affiliates decides to 

fundraise or undertake other 

activities to engage support for 

UNICEF, the Parties will discuss 

and agree on the scope of 

those activities and other 

relevant details, including use 

of the UNICEF Marks in 

connection with such activity, 

and set that out in an 

amendment to this Agreement.  

Angajarea 

sprijinului din 

partea 

angajaților 

Pe durata perioadei de 

contribuție, părțile vor examina 

posibilitățile ca [PARTENERUL] să 

își implice personalul în sprijinul 

UNICEF, inclusiv sub forma 

strângerii de fonduri pentru 

programele UNICEF.  În cazul în 

care [PARTENERUL] sau una 

dintre entitățile sale afiliate 

decide să strângă fonduri sau să 

desfășoare alte activități de 

angajare a sprijinului pentru 

UNICEF, părțile vor discuta și vor 

conveni obiectul acestor activități 

și alte detalii semnificative, 

inclusiv utilizarea mărcilor 

UNICEF în legătură cu astfel de 

activități, consemnând cele 

convenite într-un act adițional la 

prezentul contract.  

Emergency 

Humanitarian 

and Disaster 

Relief 

During the Contribution 

Period, UNICEF may need to 

rapidly raise awareness and 

mobilize support to respond to 

and meet the needs of those 

affected by emergency 

humanitarian crises or natural 

disasters.  The Parties may 

Ajutor umanitar 

de urgență și în 

caz de dezastre 

Este posibil ca, în perioada de 

contribuție, UNICEF să trebuiască 

să atragă atenția și să mobilizeze 

sprijin cu rapiditate, pentru a 

reacționa și a răspunde 

necesităților persoanelor afectate 

de crize umanitare sau de 

dezastre naturale.  Părțile pot 
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together explore the 

development of plans to raise 

awareness and funding for 

those situations (including 

activating employee or 

customer support).   

analiza împreună posibilitatea de 

elaborare a unor planuri de 

conștientizare și de finanțare 

pentru astfel de situații (inclusiv 

activarea sprijinului din partea 

angajaților sau clienților).   

Additional 

Contributions 

In addition, [PARTNER] or its 

affiliates may make additional 

financial contributions at any 

time to UNICEF, if [PARTNER] 

or any of its affiliates so wishes 

(in which case, the supported 

programme, the contribution 

amount and other relevant 

details will be reflected in an 

amendment to this Agreement 

or in a separate agreement 

substantially similar to this 

Agreement). 

Contribuții 

suplimentare 

În plus, [PARTENERUL] sau 

entitățile sale afiliate pot aduce 

în orice moment contribuții 

financiare suplimentare pentru 

UNICEF, dacă [PARTENERUL] sau 

oricare dintre entitățile sale 

afiliate doresc (caz în care 

programul sprijinit, valoarea 

donației și alte detalii 

semnificative vor fi convenite 

într-un act adițional la prezentul 

contract sau într-un contract 

separat, similar prezentului). 

5. COORDINATION AND NOTICES 5. COORDONARE ȘI COMUNICĂRI 

The Parties’ respective Coordinators will consult with 

each other as necessary to ensure the smooth and 

effective implementation of their collaboration. Any 

request or approval under this Agreement will be in 

writing and sent by mail or email, and will be 

addressed to the relevant Coordinator. Notices 

(including notice of termination) will be in writing 

and delivered in person, by mail or by email to the 

address for notices indicated below I, and will be 

deemed received on delivery (if delivered in person), 

on signature of receipt (if delivered by registered 

mail) or twenty-four (24) hours after confirmation of 

receipt is sent from the addressee’s email address (if 

delivered by confirmed email transmission). 

Coordonatorii din partea fiecărei părți se vor consulta 

reciproc după caz, pentru a asigura desfășurarea 

eficientă și eficace a colaborării. Orice solicitare sau 

aprobare dată sau primită în condițiile prezentului 

contract se va face în scris și va fi transmisă prin mail 

sau poștă, fiind adresată coordonatorului destinatar. 

Notificările (inclusiv preavizul de reziliere) se vor face 

în scris, vor fi transmise personal, prin poștă sau email 

la adresele de comunicare indicate mai jos și vor fi 

considerate ca fiind primite la momentul predării 

(dacă sunt transmise personal), la data semnăturii de 

primire (dacă sunt transmise ca scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire) sau la 24 (douăzeci și patru) 

de ore de la transmiterea confirmării de primire de la 

adresa de e-mail a destinatarului (în cazul transmiterii 

prin e-mail cu confirmare de primire). 

UNICEF 

Coordinator and 

Address for 

Notices 

Coordinator: Dana Carataș, 

Fundraising Officer 

Email: dcaratas@unicef.org  

Telephone: +40 746 103 585 

Coordonator și 

adrese pentru 

comunicări 

UNICEF 

Coordonator: Dana Carataș, 

Fundraising Officer 

 

e-mail: dcaratas@unicef.org  

Telefon: +40 746 103 585 

[PARTNER] 

Coordinator and 

[NAME and TITLE] (email: 

[______]; telephone: [______]) 

Coordonator și 

adrese pentru 

[NUME și FUNCȚIE] (e-mail: 

[______]; telefon: [______]) 
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Address for 

Notices 

Address for notices: [NAME 

and TITLE] [ADDRESS] [EMAIL] 

comunicări 

[PARTENER] 

Adresa pentru comunicări: 

[NUME și FUNCȚIE] [ADRESA] 

[EMAIL] 

6. GENERAL CONDITIONS 6. CONDIȚII GENERALE 

UNICEF 

regulatory 

framework 

UNICEF will administer all 

funds received, and implement 

the Supported Programme, in 

accordance with UNICEF’s 

applicable regulations and 

rules, procedures, policies, and 

administrative instructions and 

directives (including those 

related to direct and indirect 

costs, interest, internal and 

external audit, procurement, 

selection and engagement of 

consultants, intellectual 

property and monitoring, 

evaluation, and reporting and 

its risk management 

framework, including its 

policies for combating fraud 

and corruption). UNICEF will 

implement the Supported 

Programme in line with the 

approved programmes of 

cooperation between UNICEF 

and the relevant host 

government(s). 

Cadrul de 

reglementare 

UNICEF 

UNICEF va gestiona toate 

fondurile primite și va 

implementa programul sprijinit 

în conformitate cu 

reglementările, normele, 

procedurile, politicile, 

instrucțiunile și directivele 

administrative aplicabile ale 

UNICEF (inclusiv cele legate de 

cheltuieli directe și indirecte, 

dobânzi, audit intern și extern, 

achiziții, selectarea și angajarea 

consultanților, drepturilor de 

proprietate intelectuală, 

monitorizare, evaluare, raportare 

și cadrul de gestionare a 

riscurilor, inclusiv politicile de 

combatere a fraudei și corupției). 

În implementarea programului 

sprijinit, UNICEF va respecta 

prevederile programelor de 

cooperare încheiate între UNICEF 

și guvernele gazdă în cauză. 

Responsibilities Each Party will be fully 

responsible for what it does as 

part of this collaboration; this 

includes being responsible for 

the actions of their (and its 

affiliates) respective staff, 

consultants, and other 

personnel and contractors. 

Each Party is committed to the 

highest standards of ethical 

conduct and each Party has 

policies, procedures, and 

systems to help maintain those 

standards. [PARTNER] will 

indemnify UNICEF against any 

third-party claims against 

UNICEF resulting from 

Responsabilități Fiecare parte va fi integral 

răspunzătoare pentru acțiunile 

sale în cadrul acestei colaborări, 

aceasta incluzând răspunderea 

pentru acțiunile angajaților, 

consultanților și altor categorii 

de personal și de contractori 

proprii și ai afiliaților săi. Fiecare 

parte se angajează să respecte 

cele mai înalte standarde etice. 

Fiecare parte are politici, 

proceduri și sisteme care ajută la 

menținerea acestor standarde. 

[PARTENERUL] va despăgubi 

UNICEF pentru orice pretenții 

formulate de terți împotriva 

UNICEF ca urmare a acțiunilor 
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[PARTNER]’s actions in relation 

to this Agreement. 

[PARTENERULUI] în contextul 

prezentului contract. 

[PARTNER] 

Confirmations 

[PARTNER] confirms that:  

• it, and each of its affiliates 

that participates in this 

collaboration has and will 

maintain throughout the 

collaboration all necessary 

rights, authority, licenses 

and permissions to 

undertake its 

responsibilities under this 

Agreement; and 

• it and its personnel will 

comply with all applicable 

laws, including, but not 

limited to, all applicable 

laws relating to data 

protection, financial 

probity, safeguarding of 

children and adults, 

preventing discrimination 

and preventing sexual 

abuse and exploitation; 

and 

• neither it nor any of its 

affiliates is directly or 

indirectly engaged in (a) 

any practice inconsistent 

with the rights set out in 

the Convention on the 

Rights of the Child or the 

Convention Concerning 

the Prohibition and 

Immediate Action for the 

Elimination of the Worst 

Forms of Child Labour, No. 

182 (1999) or (b) the 

manufacture, sale, 

distribution, or use of anti-

personnel mines or 

components used in the 

manufacture of anti-

personnel mines. 

[PARTNER] will notify UNICEF 

as soon as it becomes aware 

that any of the confirmations 

Confirmări din 

partea 

[PARTENERULUI] 

[PARTENERUL] confirmă 

următoarele:  

• [PARTENERUL] şi toate 

entitățile sale afiliate 

implicate în prezenta 

colaborare dețin și vor 

continua să dețină pe durata 

colaborării toate drepturile, 

atribuțiile, licențele și 

permisele necesare pentru a 

îndeplini obligațiile asumate 

în cadrul prezentului 

contract; 

• [PARTENERUL] și personalul 

acestuia vor respecta toate 

legile aplicabile, inclusiv, dar 

fără a se limita la, toate legile 

aplicabile cu privire la 

protecția datelor, integritatea 

financiară, protecția copiilor 

și adulților, prevenirea 

discriminării și prevenirea 

abuzului sexual și exploatării 

sexuale; 

• nici [PARTENERUL], nici 

entitățile sale afiliate nu sunt 

direct sau indirect implicate 

în (a) nicio practică prin care 

se încalcă drepturile 

prevăzute de Convenția cu 

privire la drepturile copilului, 

inclusiv art. 32, sau 

Convenția cu privire la 

interzicerea și acțiunea 

imediată pentru eliminarea 

celor mai grave forme de 

exploatare a muncii copiilor 

nr. 182 (1999) sau (b) 

producția, comercializarea, 

distribuția sau utilizarea 

minelor antipersonal sau a 

componentelor folosite în 

producția de mine 

antipersonal. 

[PARTENERUL] va anunța UNICEF 

de îndată ce va lua la cunoștință 
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made above is no longer 

accurate. 

că oricare dintre confirmările de 

mai sus nu mai este valabilă. 

Termination If UNICEF is informed of any 

incident or report that is 

inconsistent with [PARTNER]’s 

confirmations outlined above, 

or if either Party concludes in 

good faith that the continued 

collaboration between them 

has or will seriously 

compromise its mission or 

values or damage its 

reputation or the goodwill 

associated with its name, logo 

or emblem or intellectual 

property (as the case may be), 

then the parties will together 

discuss actions that may be 

taken to address the situation. 

In extreme cases, UNICEF may, 

if it decides it is necessary, 

terminate this Agreement 

immediately. 

Încetarea 

contractului 

În cazul în care UNICEF este 

informată cu privire la orice 

incident sau raport care prezintă 

situații incompatibile cu 

angajamentele asumate de 

[PARTENER] mai sus sau dacă 

oricare dintre părți constată cu 

bună credință că prelungirea 

colaborării cu cealaltă parte a 

afectat sau va afecta grav 

misiunea sau valorile sale ori îi va 

afecta reputația sau fondul 

comercial asociat denumirii, 

logo-ului sau emblemei sale ori 

proprietatea intelectuală (după 

caz), atunci părțile vor discuta 

măsurile care pot fi luate pentru 

soluționarea situației. În cazuri 

extreme, dacă decide că este 

necesar, UNICEF poate rezilia 

prezentul contract de îndată. 

Resolving 

Disagreements 

If the Parties have 

disagreements about 

collaboration, they will solve 

them through amicable 

discussions. Any 

disagreements that cannot be 

resolved this way will be 

referred to their respective 

chief executives, together, for a 

final decision. 

Soluționarea 

disputelor 

În cazul în care între părți apar 

dispute legate de colaborare, 

părțile le vor soluționa pe cale 

amiabilă. Orice dispute care nu 

pot fi soluționate pe cale 

amiabilă vor fi supuse spre 

soluționare în comun de către 

directorii executivi ai fiecărei 

părți, decizia acestora fiind finală. 

Privileges and 

Immunities  

UNICEF is an integral part of 

the United Nations and, as 

such, is granted certain 

privileges and immunities 

under international law; it also 

has privileges and immunities 

under bilateral agreements 

with individual countries. All 

those privileges and 

immunities are expressly 

reserved and are not waived. 

Privilegii și 

imunități  

UNICEF este parte integrantă a 

Organizației Națiunilor Unite și, 

ca atare, beneficiază de unele 

privilegii și imunități conferite de 

legislația internațională. De 

asemenea, beneficiază de unele 

privilegii și imunități conferite 

prin acorduri bilaterale cu 

anumite state. Toate aceste 

privilegii și imunități sunt în mod 

explicit rezervate, iar UNICEF nu 

renunță la ele. 

Modifications If either Party wishes to modify 

the terms of this Agreement, it 

Modificări În cazul în care oricare dintre 

părți dorește să modifice 
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will consult with the other and, 

if agreed, such modification 

will take effect when it is set 

out in writing and signed by 

each Party. 

prezentul contract, respectiva 

parte se va consulta cu cealaltă 

și, în condițiile unui acord, 

modificările vor intra în vigoare 

odată cu consemnarea lor în scris 

și cu semnarea actului de fiecare 

dintre părți. 

Languages This Agreement has been 

prepared and signed in English  

Limbi Prezentul contract este încheiat 

și semnat în limba engleză  

 

 

UNICEF in Romania      [PARTNER] 

Pieter Bult       [NAME] 

Representant       [TITLE] 


