
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. __________ din data……………………… 

 

  

  

 

Art. 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1.1. SC ..................................................................................., cu sediul social în ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………, 

persoană juridică având C.UI …………… , cu nr. de inmatriculare la Registrul Comertului ………………………….., 

cont banca IBAN ………………………………………….., deschis la banca………………………….., reprezentată 

prin ……………………………………… avand functia de …………………, in calitate de Sponsor, pe de o parte 

 Şi 

1.2.    ASOCIATIA “Lume Buna” , cu sediul social în Bucureşti, Str Aleea Izvorul Oltului, nr 4, bl 33, Ap 97, 

Sector 4, Bucuresti, identificată prin C.U.I. 25261770, având Codul IBAN RO88 RZBR0000060014449093 , deschis 

la  Raiffeisen Bank Unirea, reprezentată prin D-na Popescu Larisa, având funcţia de Presedinte al Asociatiei, in 

calitate de Beneficiar al Sponsorizarii, pe de alta parte, 

Au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

Art. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie transferarea de catre Sponsor  a dreptului sau de proprietate asupra 

mijloacelor financiare precizate mai jos, catre Beneficiarul Sponsorizarii, in vederea desfasurarii activitatilor 

prevazute de statut, pentru realizarea scopului acestuia.   

 

 

Art. 3 - VALOAREA SPONSORIZARII 

Valoarea totala a mijloacelor financiare ce fac obiectul transferului, de catre Sponsor, a dreptului de proprietate asupra 

acestora, catre Beneficiarul Sponsorizarii este de ___________ RON. 

 

Art. 4 - OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR CONTRACTANTE 

4.1. Sponsorul se obliga sa transfere Beneficiarului Sponsorizarii mijloacele financiare ce fac obiectul prezentului 

contract. 

4.2. Beneficiarul sponsorizarii se obliga sa foloseasca mijloacele financiare, ce fac obiectul prezentului contract numai 

in scopul precizat la pct. 2.1 si cu respectarea prevederilor Legii sponsorizarii nr. 32/1994 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

4.3. Beneficiarul sponsorizarii, in conformitate cu prevederile legale este singurul raspunzator pentru modul in care 

realizeaza actiunile pentru care a fost sponsorizat. 

4.4. Partile se obliga sa inregistreze in evidenta contabila, mijloacele financiare care fac obiectul prezentului contract, 

pe baza documentelor care atesta plata/incasarea acestora. 



4.5. In cazul in care Beneficiarul sponsorizarii nu utilizeaza mijloacele financiare transferate de Sponsor si/sau nu 

realizeaza actiunea pentru care a beneficiat de sponsorizare, prin semnarea prezentului se obliga sa restituie 

Sponsorului aceste mijloace financiare. 

4.6. Beneficiarul sponsorizarii va prezenta sponsorului un raport in care vor fi prezentate modul de folosire a 

mijloacelor financiare care fac obiectul sponsorizarii. 

4.7. Sponsorul ori beneficiarul sponsorizarii, au dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, promovarea 

numelui, a marcii sau imaginii sponsorului intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizarii, 

bunele moravuri sau ordinea publica. 

4.8. Anuntul formulat de beneficiarul sponsorizarii va fi adus la cunostinta publicului in mod gratuit de catre acesta, 

prin mijloacele indicand numele, sigla si activitatea sponsorului. 

4.9. Sponsorul si beneficiarul sponsorizarii se obliga sa respecte si celelalte obligatii pe linia reclamei sau publicitatii 

comerciale prevazute de legislatia in vigoare. 

4.10. Sponsorul va beneficia de reducerea bazei impozabile pentru domeniul prevazut de legislatia in vigoare, conform 

obiectului prezentului contract. 

 

Art. 5 DURATA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract produce efecte pe perioada cuprinsa, incepand cu data semnarii acestuia si pana la data 

realizarii obiectului prezentului contract, respectiv transferarea de catre Sponsor  a dreptului sau de proprietate asupra 

mijloacelor financiare catre Beneficiarul sponsorizarii, in conditii stabilite prin prezentul contract. 

 

Art. 6 INCETAREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti si fara nici o 

formalitate de punere in intarziere in cazul in care una din parti: 

- nu isi executa obligatiile asumate prin prezentul contract; 

- daca o parte isi incalca una dintre obligatiile sale, dupa ce a fost notificata printr-o scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire sau prin fax de catre cealalta parte,  ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea 

contractului, in termen de trei zile de la primirea notificarii; 

- partea care invoca rezolutiunea o va notifica celeilalte parti cu cel putin sapte zile inaite de data la care incetarea 

urmeaza sa isi produca efectele; 

- la expirarea duratei contractului. 

Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care a cauzat in mod culpabil incetarea contractului. 

 

Art. 7 FORTA MAJORA 

7.1. Partea care invoca forta mojora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de trei zile producerea 

evenimentului si sa ia asurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

7.2. Forta majora, asa cum este definita de lege, apara de raspundere partea care invoca in termen de 3 zile de la 

momentul incetarii acesteia. 

 

 

 



 

 Art. 8 NOTIFICARI 

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 

indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare 

de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta 

confirmare. 

8.3. Daca notificarea se face prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

Art. 9 LITIGII 

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultatele din interpretarea, 

executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. In cazul in care nu este este 

posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

Art. 10 CLAUZE FINALE 

10.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, pe baza de act 

aditional. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ________________ , in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR, 

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

Reprezentant Legal: ................................................... 

 

 

Semnatura si Stampila 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARUL SPONSORIZARII, 

Asociatia Lume Buna 

Presedinte: D-na Popescu Larisa 

 

 

Semnatura si Stampila 

 

 

 

 


