
        Adresa: B-dul Dunărea, nr.3, Bl. A8, ap. 2, 
        Galați, România  
        http://www.inimadecopil.ro 

          Telefon.:  +40-236.312.199 
          Fax:  +40-236.312.199 

   Email: office@inimadecopil.ro 

Organizație neguvernamentală cu proiecte in beneficiul copiilor si familiilor în dificultate, înființată 
prin Hot. Jud. 26/ 13.12.1996, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin H.G nr. 451/2016 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Încheiat astazi între 
................................................................................................................................................................................, 

cu sediul.............................................................................................................................................................., 

tel/fax: ..............................................................................., e-mail ..................................................... înregistrată 

la Registrul Comerţului ................................................................., CUI: ...................................................... , 

contul bancar........................................................................., deschis la............................................................, 

reprezentată de ............................................................................., în calitate de..........................................., 

denumită în cele ce urmează Sponsor 

-şi-

FUNDAŢIA INIMĂ DE COPIL, acreditată ca furnizor de servicii sociale, cu 3 servicii sociale licenţiate, 
înscrisă în registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu sediul in Galaţi, B-dul 
Dunărea, nr.3, Bl. A8, ap. 2, tel/fax 0236-312 199, înregistrată în Registrul Special al Tribunalului Galaţi cu 
nr. 26 din 13 Decembrie 1996, cod fiscal 9076002, având contul curent RO98RNCB0141032886400001, 
deschis la BCR Sucursala Galaţi, reprezentată de Anna Cristina Burtea, în calitate de Director Executiv, 
denumita în cele ce urmează Beneficiar 

Prevederi legale 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile şi completarile ei 
ulterioare şi cu: 

a) În cazul microintreprinderilor, Titlul III, Art. 56 din Codul fiscal actualizat
b) În cazul companiilor cu venituri care depaşesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro şi alte tipuri de

entităţi, Titlul II, Cap II, Art. 25 punctul (i) din Codul fiscal actualizat
 sau, după caz, în conformitate cu Ordinul 1679/2022, 

în considerarea faptului că Beneficiarul desfășoară în mod curent activități în domeniile umanitar și social, s-
a încheiat prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare “Legea 32/1994”), pentru 
susţinerea de către Sponsor a activităţilor fără scop lucrativ desfăşurate de către Beneficiar. 

Art. 1 Obiectul Contractului 

1.1 Sponsorul acordă Beneficiarului sponsorizări constând în sume care se încadrează în limita maximă 
a 20% din impozitul datorat, sau chiar cu depaşirea acestei limite, dacă Sponsorul va dori acest 
lucru, conform legislaţiei în vigoare. 

1.2 Suma acordată cu titlu de sponsorizare se poate calcula şi transfera/ încasa în contul Beneficiarului 
menţionat în preambulul prezentului contract trimestrial/anual/cu periodicitatea decisă de Sponsor în 
cazul sponsorizarii conform legislației menționate la Prevederi legale pct a). În cazul folosirii 
prevederilor Ordinului 1679/2022, transferul sumei sponsorizate va fi făcut de autoritățile statului în 
urma depunerii de către sponsor a Formularului 177 către ANAF și după încheierea prezentului 
contract de sponsorizare. 

1.3 Sponsorul va decide în mod unilateral atât suma sponsorizării, cât şi data şi momentul la care va 
efectua virarea acesteia către Beneficiar, intenţia părţilor fiind aceea de a efectua sponsorizări 
repetate, toate având la bază prevederile prezentului contract şi ale legislaţiei în vigoare la data 
efectuării lor.  

1.4 Suma acordată iniţial cu titlu de sponsorizare este de ..................................................................... lei 
si este la discreţia Sponsorului dacă va efectua sponsorizări repetate, prestaţia acestuia putându-se 
limita şi la un singur act de sponsorizare. 
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1.5 Prin urmare, părţile convin şi stabilesc ca toate şi orice plăţi efectuate în oricare din modalitaţile de mai 
sus de către Sponsor în favoarea Beneficiarului sunt considerate ca efectuate în baza prezentului 
contract, în afara cazului în care Sponsorul ar preciza că plata este efectuată în baza unui alt temei. 

Art. 2   Obligaţiile Părţilor 

2.1 Niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi interpretată ca instituind obligaţia       
 Beneficiarului de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în favoarea Sponsorului  
 ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

2.2 Beneficiarul se obligă să folosească sumele/bunurile acordate de către Sponsor în scopul susţinerii 
activităţii organizaţiei şi a serviciilor sociale, educaţionale şi comunitare derulate în beneficiul copiilor 
şi familiilor în dificultate. 

2.3 Beneficiarul poate aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau 
imaginii Sponsorului, dacă optează să o facă si daca are şi acordul Sponsorului, într-un mod care să 
nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 

Art. 3 Prevederile contractului 
 Se completează cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile şi completările 
ulterioare ale acestuia, cu prevederile Codului Fiscal privind sponsorizarea și prevederile Ordinului 
1679/2022 privind depunerea declarației 177. Normele de lege expres menţionate în prezentul 
contract vor fi considerate înlocuite în mod corespunzător cu cele care le vor modifica, dacă va fi 
cazul, în măsura în care ele nu contravin şi nu modifică obiectului contractului. 

Art. 4 Părţile consimt la prelucrarea bilaterală a datelor cu caracter personal în concordanţă cu dispoziţiile 
legislative actuale, sunt de acord cu această prelucrare doar pentru îndeplinirea scopului prezentului 
contract şi au cunoştinţă de toate mecanismele legale privind drepurile pe care le au în ceea ce 
priveşte procesarea datelor, mecanisme pe care se obliga să le respecte. 

Art. 5 Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către parţi 
pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse spre soluţionare 
instanţelor judecătoreşti competente. 

Ar. 6 Prezentul contractul este valabil începând cu data semnării lui şi se încheie pe o perioadă 
nedeterminată. Modificarea prezentului contract poate fi făcuta în scris, prin acordul părţilor, sub forma 
unui act adiţional/anexă. 

Încheiat astăzi ............................... în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

SPONSOR, BENEFICIAR, 

....................................... FUNDAŢIA INIMĂ DE COPIL 
Director Executiv  

 ........................................ Anna Cristina Burtea 

Reprezentant legal 

Nr ............../ ....................   Nr ............../ ...................
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