
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. ........................   din .................................................. 

 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Între: 

1.1. SC/Asociația/Fundația ………………………………………………………………….….., cu sediul în  

................................................................................................................................................................., telefon 

................................., fax .......................................... înregistrată la Registrul Comerţului/ nr. …………, 

CUI/CIF......................................................., Cont IBAN …………………………….…………………….., 

deschis la …………………………………………...., reprezentată prin .........................................................., 

telefon .................................., denumită în continuare Sponsor 

și 

1.2. ASOCIAŢIA CLUBUL DE ȘTIINȚE GEEA TECUCI, cu sediul în Tecuci, Bd.Victoriei nr. 12, jud. 

Galați, CIF 37368134, cont IBAN RO37BTRLRONCRT0389117401, deschis la Banca Transilvania – 

filiala Tecuci, reprezentată prin dl. Dumitru Voinea, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare 

Beneficiar, 

în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994 cu 

modificările ulterioare (Legea nr. 105/1997, O.G. nr. 36/1998, O.U.G. nr. 127/1999, O.U.G. nr. 13/2001, 

 Legea nr. 204/2001,  Legea nr. 576/2001, Legea nr. 414/2002, Legea nr. 394/2006), se încheie următorul 

contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susțină activitățile curente organizate de beneficiar, 

conform statutului Asociației Clubul de Științe GEEA Tecuci. 

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

a) Suma de .......................................................................................... lei/valută  .............................................. 

(în cifre și litere)  

b) Bunurile/serviciile/facilitățile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul contract, în 

valoare de (în cifre și litere) ................................................................................................ lei. 

2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. 
RO37BTRLRONCRT0389117401 deschis la Banca Transilvania – filiala Tecuci,  integral/în tranșe până la 

data de:  .........................., astfel:................................................................................................................... 

2.4. Bunurile/serviciile/facilitățile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziția beneficiarului, pe 

bază de proces-verbal, integral/în tranșe, până la data de: ................., astfel: ................................................... 

 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
3.1. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii 

sau imaginii sponsorului, astfel: ......................................................................  

3.2. În scopul prevazut la pct. 3.1., sponsorul va furniza beneficiarului următoarele materiale publicitare: 

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

3.3. Beneficiarul se angajează ca mijloacele publicitare să fie expuse la locurile convenite, să nu le mascheze 

sau să împiedice vizionarea lor de către public la manifestările/acțiunile care fac obiectul sponsorizării și să 

ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor eventuale degradări, deteriorări, dezafectări etc. 

3.4. Sponsorul are dreptul să verifice dacă Beneficiarul folosește mijloacele financiare primite în temeiul 

prezentului contract conform destinației stipulate în acesta și să solicite răspunderea Beneficiarului de îndată 

ce constată încălcarea de către acesta a obligațiilor asumate. 

3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștinta publicului sponsorizarea într-un mod care să 

nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 

3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau 

ulterioară în favoarea lor sau a altor persoane. 

3.7. Beneficiarul va putea să solicite livrarea produselor care fac obiectul sponsorizării atunci când 

Sponsorul, din culpă, nu-și execută obligația asumată prin prezentul contract. 



3.8. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport de activitate și câte un exemplar din materialele 

publicitare oferite. 

3.9. Părțile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv ............................................................................. 

din partea Sponsorului și Dumitru Voinea din partea Beneficiarului, care vor ține permanent și eficient 

legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția beneficiarului până la data de ................................ 

4.2. La incheierea duratei contractului, părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea 

acesteia. 

sau 

4.1.Sponsorizarea este zilnică/săptămânală/lunară/trimestrială/semestrială/anuală și se efectuează pe o  

perioadă de la .............................................. și până la ........................................................ 

4.2. La incheierea duratei contractului, părțile pot conveni de comun acord, prin act adițional, prelungirea 

acesteia. 

 

V. FORȚA MAJORĂ 

5.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, asa 

cum este definită de lege. 

5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de ...... (zile, ore), 

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

5.3. Dacă în termen de ...... (zile, ore) 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 să pretindă daune-

interese. 

 

VI. NOTIFICĂRI 

6.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

indeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal 

primitor pe această confirmare. 

6.3. În cazul în care confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VII. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 

7.1. Una dintre părți poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se 

cuvin prin acest contract, numai dacă a obținut acordul scris al celeilalte părți, care trebuie comunicat 

în ........... zile. Dacă nu se primește niciun răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului și 

aceasta nu poate avea loc. 

 

VIII. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI 

8.1. Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceștia au acordul 

expres al celeilalte părți. 

 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
9.1. Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părți, făcând excepție 

următoarele cazuri: 

a) în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă; 

b) la expirarea termenului contractului, cand părțile au notificat în acest sens; 

c) când este reziliat pentru neexecutare; 

d) în caz de forță majoră, astfel cum este prevăzut în prezentul contract. 



9.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a 

instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți: 

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate în capitolul III din prezentul contract; 

- este declarată în stare de insolvență înainte de începerea executării prezentului contract; 

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți; 

- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă 

parte asupra faptului că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului 

contract. 

- partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu 

cel putin ...... zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele; 

9.3. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea 

contractului. 

 

 

X. LITIGII 
10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

10.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor 

judecătorești competente. 

sau 

10.1. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

10.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea 

ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei 

Curți. 

10.3. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. 

 

XI. CLAUZE FINALE 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. 

11.2. 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 sau ulterioară încheierii lui. 

11.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea 

a renunțat la acest drept al său. 

11.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

 

 

 

Pentru sponsor, acest contract este semnat de ........................................................................................ 

şi pentru beneficiar, contractul este semnat de Dumitru Voinea. 

Prezentul contract de sponsorizare cuprinde .............................. pagini, fiecare semnată, datată şi ştampilată 

de părţi. 

Contractul a fost încheiat în ............................. exemplare, câte .......................... pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

SPONSOR,                                                                                                                      BENEFICIAR, 

 

 

 


