
CONTRACT  DE SPONSORIZARE 

 

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

 

 

Încheiat, astăzi, ......................... , între: 

 

………………………………………….. numită în cele ce urmează SPONSOR, cu sediul în 

………………………………………………………...………., cu CUI/CIF:……........................, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. ……………………………. legal 

reprezentată de către ………………………………, în calitate de ……………………………., 

denumită în continuare SPONSOR,  

 

Și 

 

 ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA ŞI INTEGRARE PROFESIONALĂ cu 

sediul în Sânpetru, str. Sfântul Vasile Cel Mare nr. 39A jud. Brașov, înregistrată cu sentinţa 

civilă nr. 4124/197/2006, inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecatoria 

Brasov, la pozitia 72/02.10.2006, CIF 19127804,  cont în lei: RO 92 RZBR 0000 0600 0848 

5752, deschis la RAIFFEISEN BANK AG KOGALNICEANU, reprezentată legal prin dna. 

Madalina Ioana Tivga, în calitate de  Președinte denumită în continuare BENEFICIAR, 

 

SPONSORUL şi BENEFICIARUL, denumite în continuare în mod colectiv şi „Părţi” au 

convenit încheierea acestui contract în următoarele condiţii: 

 

CAP 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 1.1 În considerarea faptului că Beneficiarul desfăşoară în mod curent activităţi în 

domeniile umanitar şi social, s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în vederea efectuării de către Sponsor 

în favoarea Beneficiarului a unei sponsorizări constând în punerea la dispoziţia 

Beneficiarului a sumei de ........................................ RON. 

 

Prezenta sponsorizare este destinată  ................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 



 VALOAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 1.2 Valoarea totală a prezentului contract este de .................................RON. 

 

 

CAP 2 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 

Art. 2.1 Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma prevazută în 

contract, până cel mai târziu la data de ................................ şi să nu urmărească, direct sau 

indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului. 

 

Art. 2.2 Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele oferite de către Sponsor în scopul stipulat 

în prezentul contract. 

 

 

CAP 3 DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 4.1 Prezentul contract va intra în vigoare la data de .................................... şi se 

consideră a fi în derulare până la data de .............................., considerată data limită a plăţii 

sumei prevăzute în contract, fiind încheiat pentru o perioadă determinată. 

 

 

CAP 4 CONDIŢII GENERALE 

 

Art. 4.1 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 împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile 

asumate. 

 

Art. 4.2 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 3 (trei) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 

5 (cinci) zile de la apariţie. 

 

Art. 4.3 Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de 

Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

 



Art. 4.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 

Art. 4.5 Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 1 (una) luna, 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 această dată. 

 

CAP 5 DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 5.1 Prezentul contract încetează de drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe 

judecătorești, în cazul în care: 

i. se ajunge la termen, prezentul contract fiind încheiat pentru o perioadă 

limitată; 

ii. oricare dintre Părți este declarată în stare de incapacitate de plăți, faliment sau 

cu privire la partea respectivă, s-a declanșat procedura de lichidare; 

 

Art. 5.2 Modificarea dispozițiilor prezentului contract fără acordul scris şi expres al 

Sponsorului va fi lipsită de efecte juridice, prezentul contract putând fi modificat și/sau 

completat doar prin acte adiţionale. 

 

Art. 5.3 Încetarea contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părţi la 

data survenirii ei. 

 

Art. 5.4 Litigiile de orice natură decurgând din derularea prezentului contract vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluţie agreată de ambele 

părţi, litigiul va fi supus instanţei judecătoreşti române competente a-l soluţiona. 

 

Art. 5.5 Prezentul contract este încheiat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 32/1994, aşa 

cum a fost modificată, respectiv ale Codului Fiscal, așa cum a fost modificat, supunându-se 

prevederilor acestora. 

 

Art. 5.6 Prezentul contract s-a încheiat şi semnat astăzi, data de mai sus, în 2 (două) 

exemplare originale de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

        SPONSOR,           BENEFICIAR, 
                                                                                                   Asociația pentru Dezvoltare 

                                                                                             Durabilă și Integrare Profesională 

                                                                                                                  (A.D.D.I.P.)                                                                                                                                                                                                        

 Ioana Mădălina Tigvă - Președinte      


