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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. _____ /_________202 
 

 

  

 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1 ____________________________________________, cu  sediul   în  

_____________________________________, Nr. _____ Județ __________, telefon 

______________,  email __________________________, cod fiscal 

____________________, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.___________________, 

cont IBAN ________________________________________, deschis la 

_________________, reprezentată prin ________________________ denumită în cele ce 

urmează „SPONSOR”,  

 

Și 

 

Asociația Împreună Pentru Achim, cu sediul in Jud. Ilfov, Com. Chiajna, Sat Roșu, Str. 

Rezervelor nr.79, bloc 1, et.1, ap. 17, tel 0752972079, email: office@impreunapentruachim.ro 

, cod fiscal 43365159, cont IBAN RO32 INGB 0000 9999 1104 6210 (RON) deschis la INGB 

BANK, reprezentată prin Președinte Ciodar Adrian-Ștefan în calitate de „BENEFICIAR” 

 

 

Au convenit sa încheie prezerntul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile 

legislație românești privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod 

Civil, precum și cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările la zi ( Codul Fiscal în 

vigoare) , cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie susținerea de către Sponsor, prin efectuarea 

următoarelor servicii specifice sau livrarea urmaăoarelor produse/servicii: ________________ 

2.2. Valoarea contractului de sponsorizare agreată de părți este de __________ lei (fără TVA) 

și poate fi ajustată cu acordul ambelor părți, numai în scris, prin semnarea de acte adiționale.  

2.3. Serviciile/produsele ce fac obiectul prezentului contract de sponsorizare vor fi 

prestate/livrate Beneficiarului la/până la data de _______________. 

  

III. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

3.1. Beneficiarul are obligația să utilizeze suma acordată de sponsor exclusiv în scopul realizării 

obiectului prezentului contract. 

3.2. Beneficiarul are dreptul de a aduce la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a mărcii sau a imaginii Sponsorului.      
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IV. OBLIGATIILE SPONSORULUI 

4.1. Sponsorul se obligă să nu urmarească, direct sau indirect, direcționarea activității 

Beneficiarului. 

4.2. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma de bani ce face obiectul 

prezentului contract la termenul menționat în contract. 

 

V. OBLIGAȚII COMUNE 

5.1. Părțile se obligă să respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 

  

VI. DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de catre Părți și va fi valabil până 

la ducerea la îndeplinire a obiectului său.  

 

VII.CESIUNEA CONTRACTULUI 

7.1. Oricare parte poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile 

ce i se cuvin prin acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte părți. 

 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă 

dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat. 

8.2. Prezentul contract înceteaza prin îndeplinirea obiectului său.  

8.3. Contractul încetează și în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de 

funcționare a unuia din contractanți, caz în care contractul va fi considerat nul, părțile însă fiind 

ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei 

de dispariție. 

8.4. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile succesive 

care au fost făcute anterior încetarii lui. 

 

IX. FORȚĂ MAJORĂ  

9.1. Forța majoră exonereaza părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau 

cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

9.2. Prin forța majoră se întelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și 

insurmontabil, apărut după închiderea contractului și care împiedică părțile să-și execute 

obligațiile asumate. 

9.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, prezentaând în 

acest sens și un aviz eliberat de instituțiile competente, în termen de 1 zi de la producerea 

evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

 

 

Page 2 of 4 

 

mailto:asociatiaimpreunapentruachim@gmail.com
https://www.facebook.com/AsociatiaImpreunapentruAchim/


  

 

 ASOCIATIA IMPREUNA PENTRU ACHIM 

                  0752972079/ asociatiaimpreunapentruachim@gmail.com  

                        https://www.facebook.com/AsociatiaImpreunapentruAchim/  

   

Page 3 of 4 

 

9.4. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au 

dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele s- 

pretindă daune-interese. 

 

 

X. COMUNICĂRI 

10.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

10.2. În întelesul prezentului contract, adresa pentru scopul transmiterii oricărei comunicări 

între părți se consideră a cea din preambulul prezentului contract: 

a) pentru Sponsor:  

- in atentia d-lui/d-nei____________________ 

- adresa: ______________________________ 

- nr. telefon: ___________________________ 

- e-mail: ______________________________ 

b) pentru Beneficiar: 

- in atentia d-lui Adrian Ciodar 

- adresa: Str. Rezervelor 79, Chiajna, Ilfov, Sat Roșu, bl.1 et.1. ap 17 

- nr. telefon: 0752.972.079 

- e-mail: asociatiaimpreunapentruachim@gmail.com 

 

10.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii. 

10.4. Comunicăriile între părți se pot face și prin telefon sau e-mail cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

 

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

11.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegrile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanții lor. 

11.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se 

vor adresa instanțelor judecătorești competente. 

 

 

XII. DISPOZIȚII FINALE 

12.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voința al părților, prin act 

aditional, incheiat in forma scrisa. 

12.2. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural sau vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

12.3. Termenul ”zi” sau ”zile” sau orice referile la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

12.4. Limba care guvernează contractul este limba română. 

12.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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12.6. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară și 

ulterioară încheierii lui.  

 

Părțile au înteles să încheie astăzi, ________________ prezentul Contract în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele avănd aceeași valoare juridică. 

 

 BENEFICIAR,         SPONSOR, 

      

ASOCIAȚIA ÎMPREUNA  

PENTRU ACHIM,  

                          

prin Ciodar Adrian-Ștefan                      prin_______________________ 
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