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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
                             NR. ..../......................... 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Societatea ………………….................... S.R.L. cu sediul in …………………………., str……………………… nr….., judetul …………….., inregistrata 
la Registrul Comertului cu nr. J…./……./……….., cod fiscal RO …………………….., cont IBAN …………………………………………. deschis la 
Banca ……………………………………., sucursala ………………………………….., reprezentată legal de Administrator 
............................................., în calitate de SPONSOR, pe de o parte 
si   
ASOCIAȚIA BAKERY SCHOOL – ȘCOALA DE BRUTĂRIE, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în cu sediul în localitatea 
Tunari, Șoseaua de Centură nr.25, etaj 2, camera Patis France, județ Ilfov, având C.I.F. 42750989, inregistrata in Registrul 
Entitatilor/unitatilor de Cult, Cont bancar: RO74INGB5001008230528910, deschis la ING Bank, reprezentată legal de Președinte 
BURCEA ANCA – GABRIELA, în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării, care îndeplineşte condiţiile impuse de disp.art.4 lit. 
„a" din Legea nr. 32/1994 modificată şi republicată, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract. 
 
ÎNTRUCÂT: 
(A) BENEFICIARUL este o asociație, fără scop lucrativ, având drept scop organizarea, administrarea, promovarea, 

dezvoltarea și îndrumarea activității de învățământ alternativ, precum și alte activități conexe acesteia, dedicate copiilor 
și tinerilor. Beneficiarul are drept scop dezvoltarea personală și profesională prin organizarea de cursuri de calificare și 
evaluare, în special în domeniul alimentar, patiserie, cofetărie, precum și în alte domenii de interes sau conexe; 

(B) SPONSORUL îşi exprimă disponibilitatea de a susţine prin mijloace financiare activitatea Asociației BAKERY SCHOOL – 
ȘCOALA DE BRUTĂRIE,  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului îl constituie redirecţionarea, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, a unui procent de până la 
20% din impozitul pe profit datorat statului de către Sponsor pentru susţinerea activităţilor Beneficiarului. 
Valoarea contractului este de ________________ lei, suma ce va fi folosita de catre Beneficiar pentru desfasurarea 
proiectului Bakery School, dedicat copiilor din medii defavorizate. 
Copia Ordinului de Plată va face parte integrantă din prezentul Contract, fiind atașată acestuia ca Anexa nr. 1 iar de la data 
transferării Sumei Sponsorizarii se va considera că Sponsorul și-a îndeplinit în integralitate și în mod corespunzător toate 
obligațiile decurgând din prezentul contract. Data transferării Sumei Sponsorizării se va considera a fi data menționată pe 
Ordinul de Plată purtând ștampila băncii Sponsorului.   
III. DURATA SPONSORIZĂRII 
Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale de către ultima Parte contractantă și este valabil până la data 
executării integrale de către Părți a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract. 
 
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Obligaţiile părţilor contractante sunt următoarele: 
A) Drepturile și Obligaţiile Sponsorului: 
-  Sponsorul se obligă să redirectioneze pana la data de 31 decembrie 2022, suma de .................... lei  către Beneficiar, pentru 
susţinerea activităţilor desfășurate de acesta.  
- Sponsorul are dreptul să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea efectuată într-un mod care să nu lezeze direct sau 
indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 
-Sa pastreze fata de terţi confidenţialitatea prevederilor acestui Contract. 
 
B) Drepturile și Obligaţiile Beneficiarului: 
- BENEFICIARUL se obligă să folosească sumele puse la dispoziţie de Sponsor exclusiv în scopurile prevăzute în prezentul Contract. 
- BENEFICIARUL are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului, sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii 
SPONSORULUI. 
-Sa pastreze fata de terţi confidenţialitatea prevederilor acestui Contract. 
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V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
În baza prezentului Contract, fiecare Parte se obligă:  
- Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de cealaltă Parte („Datele Personale”) cu bună-credință, cu 
respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (în special 
al Regulamentului U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date). 
- Să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor Personale împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.   
 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Contractul încetează prin: 
- acordul părţilor; 
- rezilierea în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.  
 
VII. FORŢA MAJORĂ 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total 
sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare 
a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.  
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia 
toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin 
drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
VIII. NOTIFICĂRI 
În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi 
transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) 
şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre 
modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
IX. LITIGII 
Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori 
încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
X. CLAUZE FINALE 
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 
încheierii lui. 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale şi este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, aşa cum 
a fost modificată, respectiv ale Codului Fiscal, aşa cum a fost modificat, supunându-se prevederilor acestora. 

Prezentul Contract s-a încheiat, la data ultimei semnături, în 2 (două) exemplare originale, cu forță juridică egală, câte unul pentru 

fiecare Parte.    
 
SPONSOR,        BENEFICIAR, 
SC ......................................................... S.R.L.                 ASOCIAȚIA BAKERY SCHOOL – ȘCOALA DE BRUTĂRIE 
Prin reprezentant   ...........................................                   Prin reprezentant: BURCEA ANCA – GABRIELA 
                      
 


