
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr ________ din _________ 

BAZA LEGALĂ 

Art. 1 Prezentul document este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în special a Articolul 25 (4) litera "i"  

(pj profit) sau Art. 56 alineatele 1^1-1^4 (pj micro) din Codul Fiscal, cu normele metodologice aferente. 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE  

Art. 2 Noi părțile: 

__________________________, cu sediul în ___________, adresa__________________________, 

înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. _______________, cod fiscal ________________________ 

cont ______________________, deschis la _______________________, email ___________________, 

reprezentată legal prin administrator ______________________, în calitate de SPONSOR,  

şi 

Asociaţia Henri Coandă, cu sediul în Bucureşti, Calea Văcărești 340, CIF 27027113,  

cont IBAN: RO91 RNCB 0075 1701 9985 0001 deschis la BCR, email coanda@jet100.com, 

reprezentată prin preşedinte Sorin DINEA, în calitate de BENEFICIAR,  

am convenit de comun acord să încheiem prezentul contract. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art. 3 Obiectul prezentului contract constă în asigurarea sprijinului beneficiarului, prin sponsorizare 

cu suma de ___________ LEI, pentru realizarea obiectivelor asociației. 

 

Art. 4 Suma primită ca sponsorizare va fi folosită exclusiv pentru activități curente și pentru 

 Recuperare patrimoniu Coandă  Realizare dispozitive funcționale  Dezvoltare tehnico-științifică 

 

 Casa Memorială Coandă (cultură)  Casa Gândiri Românești (educație)  Generalul Coandă (relaționare) 

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

Art. 5. Sponsorul se obligă să vireze suma în contul beneficiarului până la data ____________. 

 

Art. 6. Beneficiarul va aduce la cunoștiința publicului sponsorizarea, într-un mod care să nu lezeze 

activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică [Art. 5(2) din legea 32/1994] și 

va utiliza suma sponsorizată în condițiile prevăzute la Art. 4. 

DISPOZIŢII FINALE  

Art. 7 Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea contractului, restituirea 

sumei primite. Rezilierea contractului se va face cu un preaviz de 15 zile.  

 

Art. 8 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.  

Partea afectată de forţa majoră are obligaţia să înştiinţeze, în scris, cealaltă parte, în termen de cel 

mult 5 zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră.  

SPONSOR,  

 

BENEFICIAR,  

Asociaţia Henri Coandă  

  

Administrator  

 

Preşedinte Sorin DINEA  

 


