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                                              CONTRACT DE SPONSORIZARE 
                                                            Nr. ___ / ____________ 
 
 

I. PARTILE CONTRACTULUI 
 

1. ______________________  cu sediul social in localitatea ____________, str. _____________ 
nr.___ jud. _________ avand datele de identificare J _____________si  RO __________ reprezentata 
legal de catre dl./d-na  __________________ in calitate de _________________, nr. de tel. 
______________, adresa de e-mail ___________________, denumita in continuare Sponsor, 
 
Si 
 
2.  Asociatia Institutul Roman pentru Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate “Piticot”, 
inregistrata in  Registrul entitatilor/ unitatilor de cult incepand cu data de 19.04.2019,  cu sediul in loc. 
Oradea,  str. Podului, nr. 5, bloc B10, scara A etaj 4, Ap.19, Judetul Bihor,  inregistrata in registrul 
persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 154/A/2008,  a  Judecatoriei Din Oradea, Jud. Bihor, CIF 
24822955, avand contul bancar RO82BTRL00501205I98626XX deschis la Banca Transilvania suc. 
Oradea, www.piticot.org, reprezentata legal de catre d-na Catrinar Lavinia-Presedinte, denumita in 
continuare Beneficiar,   
 
1) In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr.32/1994 actualizata 
prin Lege nr. 394/2006 - pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea si Ordonanţă de urgenţă 
nr. 127/1999 - privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor 
statului si Ordonanţă nr. 36/1998 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea; 
2) In conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificata prin Legea 156/2019, si restul normelor in 
vigoare: 
“ Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate 
potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit 
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la 
nivelul valorii minime dintre următoarele: 
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care 
reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se 
determină potrivit normelor; 
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.” 
 
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea prin : 

 
� mijloace financiare  
� bunuri 
� servicii 

in mod irevocabil, de catre Sponsor, pentru si in contul Asociatiei Institutul Roman pentru 
Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate “Piticot” pentru cazul umanitar/ social/ medical 
sau pentru proiectul umanitar/social/medical________________________ in vederea 
achizitionarii de _____________________________ (doar daca este cazul, vom mentiona 
acest aspect). 

2.2 Sponsorul ofera spre sponsorizare urmatoarele bunuri : _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
________________ ( se completeaza doar in cazul sponsorizarilor cu bunuri ). 

2.3 Sponsorul se angajeaza sa ofere Beneficiarului urmatoarele servicii : _____________________ 
____________________________________________________________________________
_________________ ( se completeaza doar in cazul sponsorizarilor cu servicii ). 

  
III.  DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui. 
3.2 Sponsorizarea unica si va fi pusa la dispozitia Beneficiarului pana la data de ____________ ( se 
completeaza in cazul sponsorizarilor unice ). 
3.3 Sponsorizarea este zilnica/saptamanala/lunara/trimestriala/semestriala/anuala si se efectueaza pe 
perioada de la ____________________ si pana la ________________________ ( se completeaza in 
cazul sponsorizarilor pe perioade succesive ). 
 
IV.  OBLIGATIILE PARTILOR 
 
4.1 Obligatiile Sponsorului  
4.1.1  Sponsorul se obligă sa ofere mijloace financiare/ bunuri/ servicii in valoare de _________ lei . 
4.1.2  Sponsorul nu poate sponsoriza cu bani sau bunuri /produse, care provin din surse bugetare, 
potrivit legii. 
 
4.2 Obligatiile Beneficiarului  
4.2.1  Beneficiarul  se angajeaza sa foloseasca sponsorizarea in scopul mentionat la obiectul 
contractului. 
4.2.2  Beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 
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marcii sau imaginii sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea 
sponsorizata, ordinea si linistea publica, moravurile. 
4.2.3  Beneficiarul este scutit de plata impozitului pe venit pentru bunurile financiare primite din 
sponsorizari. 
 
V.  FORTA MAJORA 
 
5.1  In caz de forta majora, partile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor 
contractuale. Invocarea «fortei majore» se face in scris in termen de sapte zile de la data inceperii 
evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept « forta majora». 
 
VI.  RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
 
6.1  Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute mai sus, de catre una din parti 
determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de 15 zile. 
 
VII.  LITIGII 
 
7.1  Eventualele litigii apărute în derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, in 
caz contrar se vor adresa instantelor de judecata, unde isi are sediul beneficiarul. 
 

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
8.1 Părțile au cunostință de dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le respecte întocmai.  
8.2 Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate 
pentru executarea Contractului se va face doar în condițiile stipulate de Regulamentul GDPR al 
Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română în domeniu. 
8.3 Fiecare Parte are calitatea de operator de date cu caracter personal.  
8.4 Beneficiarul are acces la datele personale ale reprezentanților și ale persoanelor de contact din 
partea Sponsorului, implicați în managementul, executarea și monitorizarea Contractului. 
8.5 Sponsorul declară că reprezentanții și persoanele de contact au fost informați că datele lor 
personale vor fi dezvăluite terților, în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței unor 
astfel de relații contractuale, dacă este cazul. 
8.6 Beneficiarul se obligă să prelucreze datele personale ale reprezentanților și persoanelor de 
contact ale Sponsorului doar în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor 
contractuale cu Sponsorul. 
8.7 Oricând pe parcursul derulării relației contractuale, la solicitarea în scris a Sponsorului, la 
adresa director@piticot.org , precum și la încetarea relației contractuale, Beneficiarul se obligă să 
șteargă sau să anonimizeze datele personale ale reprezentanților și/sau persoanelor de contact din 
partea Sponsorului, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul este îndreptățită să stocheze și/sau să 

mailto:director@piticot.org
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prelucreze datele personale respective fie în baza unei prevederi legale, fie în baza unui interes legitim, 
fie în cazul în care Beneficiarul a obținut separat consimțământul persoanei vizate. 
8.8 Divulgarea sau transferul datelor personale către terți este permis fără aprobări prealabile în 
cazul în care este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale ale Beneficiarului. 
8.9 Beneficiarul utilizează măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului 
neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru 
presupune practici de colectare, păstrare și procesare de date și măsuri de securitate împotriva 
accesului neautorizat la sistemele de stocare a datelor personale. Solicităm și furnizorilor noștri de 
servicii, partenerilor, precum și sponsorilor să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției 
împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. 
 
 
IX.  DISPOZITII FINALE 
 
9.1  Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub 
forma unui act aditional. 
9.2  Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat de catre 
Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral 
acest contract. 
9.3  Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat la punctul 9.2, din acest 
capitol, acestea trebuie sa isi faca cunoscuta intentia in scris, cu 30 (treizeci) de zile inainte de termenul 
la care doreste incetarea relatiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele 
parti si in cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile. 
9.4  Prezentul contract a fost intocmit astazi, ____________ , in doua exemplare originale, cu valoare 
juridica egala, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
                       SPONSOR                                                                           BENEFICIAR 
          ___________________________                                   Asociatia Institutul Roman pentru    
                                                                                             Ajutorarea Copiilor Aflati In Dificultate  
              “Piticot” 
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