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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 
Nr. …………………………/ Data …………………………… 

 
I. Părţile contractante: 
 

1. Sponsor: ..............................................................................., cu sediul în ............................................... 
................................................................................................., ȋnregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. ............................, cod fiscal ............................, cont: ................................................................, 
deschis la Banca ................................................................................................, reprezentată legal prin 
............................................................................................, ȋn calitate de .............................................. 

 
și 
 

1. Beneficiar: Fundaţia BRICODEPOT, persoană juridică romană, posesoare a certificatului de ȋnscriere 

a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 43 din 11.06.2019, ȋn baza rezoluţiei din dosarul nr. 

6873/303/2019, ȋnregistrat la Judecătoria Sectorului 6, Bucureşti, CIF 41367714, cu sediul social în 

Bucureşti, sectorul 6, Calea Giuleşti nr. 1-3, et. 2, România, cont bancar 

RO98BRDE450SV83781854500, deschis la BRD - Groupe Société Générale, reprezentată legal de Ioan 

Cătălin Mazilu, ȋn calitate de Membru ȋn Consiliul Director. 

 
II. Obiectul contractului. Legislaţie. 
 
Obiectul prezentului contract constă ȋn sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ...................................  
(.......................................................................................).  
Suma sponsorizată va fi platită ȋn  contul Beneficiarului, cont bancar RO98BRDE450SV83781854500, deschis 
la BRD - Groupe Société Générale, până la data de .............................. şi va fi utilizată de către acesta pentru 
dezvoltarea şi implementarea de campanii de suport şi finanţare a proiectelor de ȋmbunătăţire a condiţiilor 
de locuit, a siguranţei şi a calităţii vieţii, ȋn comunităţi defavorizate, propuse de organizaţii neguvernamentale 
din România. 
Prezentul contract a fost ȋncheiat ȋn conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea 
(Legea nr. 32/1994 şi Legea nr. 227/2015 cu modificările la zi – Codul Fiscal, art. 15, alin. 2 , lit. e) şi art. 62, 
lit. l). 
 
III. Obligaţiile părţilor contractante 
 
1. Obligaţiile Beneficiarului 

 
a) Să folosească sponsorizarea numai ȋn scopul menţionat la Cap. II – Obiectul Contractului. 
b) Să accepte să fie menţionat de Sponsor ȋn comunicarile din mass-media şi online. 

 
2. Obligaţiile Sponsorului 

 
Să asigure Beneficiarului suma de ...................................  (................................................................................).  
 
Termenul de plată este de 15 zile lucratoare de la semnarea prezentului Contract. 
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IV.    Durata contractului 
 
Prezentul contract intră ȋn vigoare la data semnării sale de către parţile contractante şi este valabil până la 
ȋndeplinirea obligaţiilor de către ambele parţi, respectiv până la data de 31.12.2020. Contractul se poate 
prelungi prin act adiţional semnat de Părţi, care va face parte integrantă din contract. 
 
 
V.   Clauze de ȋncetare a contractului 
 
a) Acordul parţilor; 
b) Ajungere la termen, dacă părţile nu hotărăsc ȋn scris prelungirea acestuia; 
c) Reziliere de drept, dacă una din parţi nu ȋşi ȋndeplineşte obligaţiile contractuale, le ȋndeplineşte 

necorespunzător sau cu ȋntârziere, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti sau 
ȋndeplinirea unei alte formalităţi, partea ȋn culpa fiind obligată la plata de daune-interese stabilite de 
comun acord; 

d) Prin denunţare unilaterală, ȋn termen de 10 zile calendaristice de la notificarea ȋn scris a uneia dintre 
părţi către cealaltă, fără ca partea ce denunţă să fie obligată la plata vreunor daune interese. 

 
VI.   Litigii 
 
În cazul apariţiei unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu se soluţionează pe cale 
amiabilă, acestea vor fi ȋnaintate spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, potrivit legislaţiei 
române. 
 
VII.   Dispoziţii finale 
 
a) Modificarea prezentului contract se realizează cu voinţa părţilor, printr-un act adiţional. 
b) Niciuna dintre părţi nu are dreptul de a cesiona drepturile şi obligaţiile rezultate din prezentul contract, 

fără acordul scris al celeilalte parţi. 
 
 
Prezentul contract s-a ȋncheiat astăzi, ..............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
SPONSOR BENEFICIAR 

 
..................................................................... Fundaţia BRICODEPOT 

 
......................................................................... Ioan Cătălin Mazilu 
............................................... Membru ȋn Consiliul Director 
 
 
...............................................     ............................................... 
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