
Asociația DAREVO – Îndraznește să evoluezi! 

1/2 

darevo.org 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. ………. din data de …………………… 

  

 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

  

ASOCIAȚIA DAREVO, înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor – Judecătoria Sector 1 - dosarul nr. 

33335/ 299 /17.12.2019, cu sediul în București, Sector 1, Str. Nuvelei, nr. 52, ap. 1A,  CUI  42247570 şi contul IBAN 

conform destinației sponsorizării de mai jos, email: contact.darevo@gmail.com , tel: 0758.555.578, reprezentatată de 

Carlaonț Raul Constantin în calitate de Președinte, denumită în continuare BENEFICIAR și 

 ………………………………………………………………………………………………., cu sediul social în loc ……….………………………………., 

str. ………………………………………………………..………………………….. nr…….., bloc……., scara……, etaj……, apartament…….., 

județ/sector ………………………., înregistrată la ONRC nr. ………../…….……../………………., CUI/CIF……………………………, cont 

IBAN …………………………………..…………………………………………………………………., deschis la……………………………..., date de contact: 

tel:…………………………..………………..........…......, e-mail:…………….……………………………………………………………………………………………., 

reprezentată prin ……………………………..……………………………………………………………….………., denumită în continuare SPONSOR 

 

având în vedere că asociația este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri 

fiscale conform Deciziei nr. 311108/03.03.2020 și deține formele legale de constituire conform OG 26/2000, părțile au 

convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile legislației românești privind 

sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum şi cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu 

modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), cu respectarea următoarelor clauze: 

  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către Sponsor a sumei de…………………., moneda..….... cu titlul 

de sponsorizare, în scopul susținerii programelor desfășurate de beneficiar.  

2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferită în numerar sau prin transfer bancar, în contul aferent 

programului sectorial continuu sau pentru cheltuieli administrative și de dezvoltare: 

 

• CONTURI DESCHISE ÎN LEI: Banca Transilvania, BIC/SWIFT: BTRLRO22 

□PSC 01 : RO73 BTRL RONC RT05 4640 0701  Educatie responsabilă pentru evoluție sustenabilă 

□PSC 02 : RO46 BTRL RONC RT05 4640 0702 Implicare  Civică și Soluții de Auto-Ajutor 

□PSC 03 : RO19 BTRL RONC RT05 4640 0703 Antreprenoriat responsabil și sustenabil 

□PSC00: RO89 BTRL RONC RT05 4640 0704 Cheltuieli generale de dezvoltare ale Comunității DAREVO 

 

• CONTURI DESCHISE ÎN ALTE MONEDE: Banca LIBRA BANK, BIC/SWIFT: BRELROBUXXX 

□ EUR : RO18 BREL 0002 0021 6265 0205 

□ USD : RO07 BREL 0002 0021 6265 0306                                             (specificați Programul Sectorial Continuu finanțat)  

□ GBP : RO93 BREL 0002 0021 6265 0407     



Asociația DAREVO – Îndraznește să evoluezi! 

2/2 

darevo.org 

                                                                                            

III. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

3.1. Beneficiarul are obligația să utilizeze suma acordată de sponsor exclusiv în scopul menționat la art. 2.1. al 

prezentului contract. 

3.2. Beneficiarul □ are dreptul □ nu are dreptul de a aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a mărcii sau a imaginii Sponsorului. 

3.3. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct și 

indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 

3.4. Beneficiarul declară că întrunește condițiile prevăzute de Codul Fiscal, astfel cum a fost acesta modificat și 

completat de Legea 30/2019, cu privire la sponsorizare, fiind înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult conform 

Deciziei nr. 311108/03.03.2020 

IV. OBLIGAȚIILE SPONSORULUI 

4.1. Sponsorul se obligă să nu direcționeze, direct sau indirect, activitățiile Beneficiarului desfășurate conform destinației 

selectate pentru sponsorizare. 

4.2. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma de bani ce face obiectul sponsorizării conform 

prezentului contract pâna la data de ………………………………… . 

V. OBLIGAȚII COMUNE 

5.1. Părțile se obligă să respecte prevederile legale privind sponsorizarea.  

VI. DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract intră în vigoare odata cu semnarea sa de către Părți și va fi valabil până la ducerea la îndeplinire a 

obiectului său.  

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a 

considera contractul de drept reziliat. 

6.2. Prezentul contract încetează prin îndeplinirea obiectului său.  

6.3. Contractul încetează și în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din 

contractanți, caz în care contractul va fi considerat nul, părțile însă fiind ținute a îndestula datoriile uneia către alta, 

datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție. 

6.4. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile succesive care au fost făcute 

anterior încetarii lui. 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

7.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, prin act adițional, încheiat în formă 

scrisă. Părțile au înțeles să încheie astăzi, ............................. prezentul Contract în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică. 
  

          BENEFICIAR,                                      SPONSOR, 

      

ASOCIAȚIA DAREVO,                                                                                ……………………………………………………….. 

prin președinte                                                                                             prin ……………………………………………………… 

CARLAONȚ Raul Constantin                                     …………………………………………………………….. 

 


