
   
 

 
ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM SI DEFICIT DE ATENTIE 
                                                           (A.R.C.A.D.A) 

 
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Încheiat azi, ………..  
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 

Între 
Societatea Comercială ……………………………………………………………………... 
cu sediul în …………………………………………………………………………………..... 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ………….............. cod fiscal nr. ………... 
IBAN:.............................................................................................................................. 
reprezentată prin ………………………………………...................................................... 
tel/mobil………………………...................e-mail............................................................. 
în calitate de sponsor, şi 
 
ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM SI DEFICIT DE ATENTIE 
(A.R.C.A.D.A) , cu sediul in Bucuresti, str. Partizanilor, nr. 3, bloc M10, scara 1 etaj 1, 
apartament  07, sector 6, cu numarul de inregistrare 23766/303/2014 la Judecatoria Sector 6 

si CIF 34245331 din 18.03.2015, avand contul curent  RO75INGB0000999906770646, 

deschis la banca ING OFFICE COTROCENI MALL, în calitate de beneficiar,  reprezentata 
legal de d-na DUMITRESCU DANIELA,  in calitate de presedinte al asociatiei, 
a intervenit următorul contract: 
 
    II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităţii Asociatiei (A.R.C.A.D.A), pentru:  

- sustinerea psihoterapiei copiilor cu tulburări pervazive  de dezvoltare ; 
- Sustinerea reintegrării sociale a copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare prin 

formarea grupurilor de suport si psihoterapie; 
- Sustinerea integrării copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare în grădinite si scoli 

normale prin informarea si pregătirea personalului didactic; 
- Facilitarea accesului la evaluare psihologică, psihoterapie si consiliere psihologica a 

familiilor copiilor si adultilor diagnosticati cu autism si ADHD; 
- Consiliere psihoterapeutică si psihoterapie în cazul persoanelor diagnosticate cu boli 

grave (cancer,leucemie etc) 
- Evaluări psihologice pentru copii cu diagnostic de autism, AHDH, tulburare în 

dezvoltarea limbajului,retard psiho-motor; 

cu pana la 20% din impozitul pe profit conform Codului Fiscal.  
 
 III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
ASOCIATIA PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM SI DEFICIT DE ATENTIE 
(A.R.C.A.D.A se obligă: 

3.1. să folosească donaţia exclusiv pentru desfăşurarea activităţii ce formează obiectul 
prezentului contract. 

3.2. să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea, prin indicarea numelui şi a mărcii 
sponsorului, în materialele informative si de comunicare externa ale fundaţiei 
(site, raport anual, newsletter, altele). 

 
Sponsorul se obligă:…………………………………………………………………………………. 



3.3. Să ofere suma de …………........(…………...............................................) in contul 
asociatiei, platiti pana la data de ………………..….,reprezentand pana la 20% din 
impozitul pe profit. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
Durata contractului este de ………………………………………………………………………… 
Părţile implicate vor beneficia de toate facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 
32/1994 si Codului Fiscal.  
 
V. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
 5.1. Prezentul contract poate inceta in cazul in care una dintre partile contractante nu isi 
respecta obligatiile stipulate, fara a afecta insa sumele deja scadente, la data incetarii 
contractului. 
 
5.2. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre partile contractante cu 
obligatia notificarii prealabile a intentiei de reziliere, cu cel putin 15 zile inainte de data 
rezilierii propriu-zise. 
 
 
VI. LITIGII 
 
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentantii lor. 
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatoresti competente. 
 
 
VII. CLAUZE FINALE 
 
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
Prezentul contract a fost incheiat astazi…..intr-un numar de 2 exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, unul pentru fiecare parte. 
 
 
SPONSOR                BENEFICIAR 
         DUMITRESCU DANIELA 
         Presedinte  


