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                                                  CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr. ......... / ................ 2022 

 

In temeiul legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 
incheiat prezentul contract de sponsorizare intre: 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 

....................................., persoană juridică română, cu sediul în ..................., Jud ............., 

......................., CUI ................, reprezentată legal prin administrator / director 

...................., în calitate de sponsor,  

 
    Şi 

FUNDAŢIA CULTURALĂ MEMORIA, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în 
București, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, tel.: 0741 086 569, CIF 8886981, înregistrată în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei sector 1 Bucureşti, conform Sentinţei 
civile nr. 665/ 20.11.1991 din Dosarul nr. 639/PJ/1991, reprezentată prin președinte Nicolae 
Constantinescu, în calitate de Beneficiar 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1. Obiectul contractului il reprezinta punerea la dispozitia BENEFICIARULUI, cu titlu de 
sponsorizare a sumei mentionate la articolul 3.1, necesara pentru sustinerea activitatii 
culturale/editoriale  desfasurate de  Beneficiar. 

 

2.2. Suma de bani mentionata va fi redirectionata prin declaratia 177 (din impozitul pe venit 
microintreprindete aferent anului 2021) de catre SPONSOR in contul BENEFICIARULUI în 
contul RO20RNCB0072049693810001, deschis la Banca Comercială. 

 

3. VALOAREA CONTRACTULUI  

3.1. Valoarea contractului constă în cuantumul sumei oferite ca sponsorizare si este de ............ lei. 

3.2.  Mijloacele financiare  ce fac obiectul prezentului contract vor avea ca destinație strictă 
utilizare în cadrul activitatilor sponsorizate. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI  

4.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii lui de catre ambele parti si pana la data de 
31 decembrie 2022. 
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5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

5.1. SPONSORUL se obligă:  

să transfere BENEFICIARULUI suma ce face obiectul prezentului contract pana la data de 31 
decembrie 2022. 

 

5.2. BENEFICIARUL se obligă:  

-     să utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract, conform statutului FUNDAȚIEI 
CULTURALE MEMORIA 

 

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  

6.1. Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile), prevăzute mai sus, de către una dintre 
părţi determină rezilierea, de drept si fara nicio alta formalitate prealabila a contractului. 

6.2. In cazul in care, BENEFICIARUL sponsorizarii se angajeaza in activitati sau face declaratii 
care prin natura lor, au adus prejudicii grave imaginii sponsorului, acesta va fi obligat sa acopere 
integral prejudiciile suferite de sponsor si dovedite cu documente corespunzatoare.  

   

7. LITIGII  

7.1. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de 
către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse 
instanţelor judecătoreşti competente.  

 

8. INCETAREA CONTRACTULUI 

8.1.Incetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor parti, facand exceptie 
urmatoarele cazuri: 

-      la indeplinirea obligatiilor asumate prin contract; 

-     in caz de forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, petrecut 
dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa isi indeplineasca 
obligatiile asumate prin contract. 

-      in cazul in care una dintre parti nu isi executa obligatiile decurgand din contract, caz in care 
rezilierea se poate face unilateral, in baza unei notificari transmise celeilalte parti; 

Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 
contractante. 
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9. DISPOZIŢII FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub 
forma unui act adiţional.  

9.2.  ................................................... în calitate de SPONSOR, urmează să beneficieze de 
facilitatile fiscale prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....................... 2022, în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  

Sponsor: Beneficiar: 

...................................................  FUNDAȚIA CULTURALĂ MEMORIA 

Reprezentată prin Reprezentată prin  

........................ Nicolae Constantinescu 


