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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 

 
 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1. S.C.  GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 

Sector 1, str. Al. Ioan Cuza nr. 31, înregistrată la Registrului Comerţului sub 

nr.J40/246/2009, cod fiscal RO24936259, reprezentată prin Director Operaţional 

Adriana Marica, în calitate de sponsor, pe de o parte, şi 

1.2. ............................................................................................................................ 

cu sediul în.................................................................................., cod de inregistrare 

fiscala............... reprezentată prin..........................................., în calitate de 

beneficiar,  

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

 

2.1. Sponsorul  se  angajează  în mod irevocabil să ofere produse de casă şi grădină 

comercializate     sub    sigla     Bakker    pentru    unele    unităţi    de    învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, Bucureşti. 

2.2. În   scopul   prevăzut   la pct. 2.1.,   sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului 

produsele prevăzute  în   lista   anexă,   care    face   parte   integrantă  din 

prezentul contract,   în    care   se   vor   specifica   denumirea produsului, numărul 

de bucăţi, valoarea individuală a produsului şi valoarea totală. 

2.3. Produsele de casă şi grădină comercializate sub sigla Bakker se pun la 

dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii amenajarilor interioare la unele unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1. 



2.4. Produsele care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia 

beneficiarului, pe bază de proces-verbal încheiat cu fiecare unitate de învăţământ 

la care se va face livrarea, iar reprezentanţii unităţilor vor fi direct responsabili cu 

semnarea procesului verbal de primire a produselor prevăzute la pct.2.1. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Sponsorizarea este sezonieră şi se efectuează pe perioada de la ........................ 

şi până la ...................................... . 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPONSORULUI  

4.1. Sponsorul are dreptul la reducerea bazei impozabile cu echivalentul sumei 

reprezentând sponsorizarea. 

4.2.Sponsorul are obligaţia de a livra produsele menţionate la art.2, pct. 2.1 la data 

sau în perioadele stabilite în prezentul contract.  

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI  

5.1. Beneficiarul are dreptul să recepţioneze produsele pe bază de proces verbal la 

data primirii acestora de către sponsor. 

5.2. Beneficiarul are obligaţia de a gestiona produsele numai în scopul pentru care 

au fost primite.  

 

VI. TEMEIUL JURIDIC  

6.1.Prezentul contract a fost încheiat în baza noului Cod Civil, a Legii 

32/02.08.1994 – Legea sponsorizării, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului Finanţelor, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

7.1.Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite în prezentul contract, părţile 

datorează despăgubiri conform legii.  

7.2.Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o probează.  

 

VIII. LITIGII  

8.1.Orice litigiu apărut în derularea sau interpretarea contractului va fi soluţionat 

pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la instanţele de judecată competente.  



IX. CLAUZE FINALE  

9.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat  între 

părţile contractante. 

9.2. Prezentul contract,   împreună   cu   anexele   sale  care fac parte integrantă din 

cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură   orice    altă    înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, astăzi 

........................., data semnării lui. 

 

 

 

                    SPONSOR,                                                                               BENEFICIAR, 

 

 


