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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

  

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
S.C. _________________ S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Str. ___________nr. ____, bl _________, et _____, 
ap__________, sector ___cod fiscal _________, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40________, cont 

___________ – reprezentat prin __________, având funcţia de ____________în calitate de SPONSOR 
Şi 
 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA, persoană juridică de utilitate publică, organizaţie 
neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună 

Roşie, care funcţionează în baza Legii nr. 139/1995, cu sediul în Bucureşti, Strada Biserica Amzei nr. 29, sector 1, telefon 
021/317.60.16, telefon mobil: 0748.238.015, fax: 021/312.84.52, e-mail: cod fiscal 4219659, avand cont bancar 
RO44BRDE410SV20462054100, deschis la BRD Piata Romana, reprezentată prin dl. Ioan Silviu Lefter, cu functia de Director 

General,  denumita in continuare S.N.C.R.R., în calitate de BENEFICIAR, 
 

În temeiul Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, părţile contractante au convenit încheierea prezent ului 

contract de sponsorizare. 
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de catre SPONSOR a sumei de ....., suma provenită din redirecţionarea, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal, a unui procent de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului de catre 
Sponsor pentru una dintre urmatoarele cauze (www.crucearosie.ro):  

a.  Programul “Centrele E.G.A.L” pentru oferirea de sanse egale copiilor defavorizati la o viata normala 

b.  Programul „Banca de Alimente” pentru ajutorarea persoanelor defavorizate sa lupte impotriva foamei  

c.  Programul „RISE – Reabilitare si Incluziune Socio-Economica” – amenajarea si operationalizarea de intreprinderi 

sociale/activitati sociale pentru persoane vulnerabile in cadrul Crucii Rosii Romane. 
2.2. Banii vor fi folositi pentru sustinerea cauzei selectate gestionate de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din 
Romania pentru sprijinirea populatiei vulnerabile si aflate in suferinta pe teritoriul Romaniei.  
 

3.VALOAREA CONTRACTULUI 
 3.1. Valoarea prezentului contract se va achita prin transfer bancar la unul dintre conturile deschise de Crucea Roșie 

Română la BRD, agenția Piața Romană:   
RO76BRDE410SV07590484100 LEI 
RO12BRDE410SV31714694100 EUR 

RO88BRDE410SV36413794100 USD 
 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
4.1. Sponsorul se obligă să transmita  beneficiarului fondurile prevăzute în contract. 
4.2. Sponsorul accepta retinerea unui procent de 5 % pentru cheltuielile operationale legate de gestionarea programului. 

4.3. Sponsorul se obligă să protejeze emblema de Cruce Rosie astfel: 
 

a) Toate utilizările numelui și emblemei Societății Naționale de Cruce Rosie din Romania de către Sponsor trebuie să 

respecte termenii contractului și sunt supuse reglementărilor privind utilizarea emblemei, stipulate în legile naționale 
relevante. 
b) Toate materialele propuse referitoare la prezentul Contract, care utilizează numele sau emblema Societății Naționale 

de Cruce Rosie din Romania, în orice mod, inclusiv, dar fără să se limiteze la reclame, scrisori, comunicate de presă, vor fi  
trimise de Sponsor către Societatea Națională de Cruce Rosie din Romania spre revizuire, acordându-i acesteia din urmă un 
interval de timp rezonabil, înainte de stabilirea termenului de publicare.  

c) În conformitate cu Legea 139/1995 a Societatății Naționale de Cruce Roșie din România nu poate fi percep ută în 
niciun fel ca favorizând Sponsorul, politicile, produsele sau serviciile sale.  
d) Acest Contract nu creează drepturi exclusive pentru Sponsor în niciuna dintre strângerile de fonduri sau în activitățile 

de publicitate ale Societății Naționale, cu excepția cazurilor convenite în prezenta 
4.4. Sponsorul declară și îi garantează Societății Naționale de Cruce Rosie din Romania că:  
1. Toate activitățile desfășurate de către Sponsor, asociații și filialele acesteia respectă standardele Drepturilor Omului, 

Dreptului Muncii, Dreptului Umanitar International și Protecției Sănătății și Combaterii Discriminării recunoscute la nivel 
internațional; 
2. Toate activitățile sunt în conformitate cu legile și reglementările în vigoare;  

3. Activitatea de bază a Sponsorului nu este fabricarea sau vânzarea de produse recunoscute public ca fiind nocive pentru 
sănătate; 
      4. Sponsorul nu activeaza in sfera urmatoarelor categorii de activitate:  

 producători și/sau comercianți de arme; 

 producători și/sau comercianți de țigări și/sau tutun; 

 pornografie (companii, produse și evenimente de pornografie);  

 jocuri de noroc; 

 religie (toate organizațiile sau cauzele religioase sau bazate pe religii, datorită potențialului de a compromite principiile  
fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, inclusiv imparțialitatea); 
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 producători și/sau comercianți de alcool. 
5. Nu există acuzații că societatea a fost implicată în vreo afacere frauduloasă,  
6.Sponsorul nu a fost subiect de presă adversă sau comentariu mass-media în ceea ce privește onestitatea și integritatea 

relațiilor sale de afaceri, a siguranței sau a calității produselor, nici nu i-au fost aduse alte acuzații, care ar putea prezenta un 
risc pentru reputația sau imaginea Societății Naționale sau a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie;  
4.5. Beneficiarul are obligaţia, conform legii sponsorizării, să prezinte publicului imaginea, marca sau numele sponsorului.  

4.6. Beneficiarul are obligaţia de a utiliza fondurile primite ca sponsorizare pentru scopul declarat conform art. 2.2.  
 

5. DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si ramane in vigoare pana la data la care sponsorul isi 
indeplineste integral obligatiile asumate in baza prezentului contract.  
 

6. ALTE CLAUZE 
6.1. Părţile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv dl. _____________ email __________ din partea Sponsorului si 

din partea Beneficiarului, Luiza Mihoci - sef birou juridic, email: luiza.mihoci@crucearosie.ro si Hurchi Alexandru – consilier 
juridic, email:alexandru.hurchi@crucearosie.ro, care vor ţine permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea 
obiectivelor fixate. 
 

7. FORŢA MAJORĂ 
7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,  
apărut după încheierea contractului şi care impiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile 

de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi  întinderii posibile a forţei majore, se va 
comunica în maximum 15 (cincisprezece zile) de la apariţie.  
7.3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducţă la 

cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea 
contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri la cealaltă parte, dar ele au 

îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la acel moment 
 

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
8.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
- după executarea integrală a obligaţiilor de către părţi;  

- prin denunţare unilaterală de către Sponsor; 
- prin reziliere de plin drept de către Sponsor, fără nici o formalitate prealabilă dacă Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute în contract. 

- forţă majoră. 
 

9. LITIGII 

9.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la 
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
9.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluţionate de insatanţele judecătoreşti 

competente. 
 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, cu acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.  
10.2. Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 exemplare originale de egală valoare juridică, la data de _____________, 
câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
 

 
SPONSOR                 BENEFICIAR 

 
       SOCIETATEA NAŢIONALĂ  
       DE CRUCE ROŞIE DIN ROMĂNIA 

                           
                                                                                                Director General 
        Ioan Silviu Lefter 

        
                                 Director Economic 
                                              Liana Luca 

 
                                 Sef birou juridic 
                                              Luiza Mihoci 


