
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. _____/ ____________ 

 

 
 
 

1. PARTILE CONTRACTANTE 
 
______________________, persoana juridica romana, cu sediul in  
_______________________________ inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. ___________, 
avand Codul Unic de Inregistrare ________________ si cont IBAN _________________________, 
deschis la ___________________________, denumita in continuare SPONSOR,  
 
Si 

 
Asociatia Casa Plina, cu sediul in sat Negreni, comuna Tatarastii de jos, jud Teleorman, cod de 
identificare fiscala (C.I.F.): 35991925 avand contul IBAN RO11RNCB0304150259970001, deschis la 
BANCA COMERCIALA ROMANA , denumit in continuare BENEFICIAR. 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1. Obiectul contractului il reprezinta: acordarea unei sponsorizari de catre SPONSOR 
BENEFICIARULUI in vederea sustinerii activitatii de binefacere, acordarea de sprijin material 

persoanelor aflate în nevoie si/sau procurarea produselor alimentare in vederea asigurarii unei mese 
calde, in conformitate cu prevederile Legii sponsorizarii nr. 32/19.05.1994, republicata. 
 
2.2. BENEFICIARUL se angajeaza sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea 
numelui SPONSORULUI. 
 
3. DURATA CONTRACTULUI 

 
3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si are valabilitate 1 an de la data semnarii. 
 
4. VALOAREA 

 
4.1.Valoarea totala a contractului este de ______ (________________________) lei. Suma va fi 
transferata in contul BENEFICIARULUI deschis in lei la Banca Comerciala Romana IBAN: 
RO11RNCB0304150259970001. 
 
5. TERMENELE SI MODALITATEA DE PLATA 
 

5.1. Suma de ______ lei se va achita BENEFICIARULUI prin transfer bancar pana la data de 
__________. 
 
6. OBLIGAŢIILE SPONSORULUI 

 
6.1.   SPONSORUL  se  obliga  sa-si  îndeplinească  obligaţiile  contractuale  în  conformitate  cu 

prevederile stabilite la capitolul "Termenele si modalitatea de plata". 
 
 
7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 
7.1. Utilizarea sumei alocate exclusiv în scopul precizat la capitolul "Obiectul Contractului". 
7.2. BENEFICIARUL se obliga sa promoveze numele si imaginea SPONSORULUI prin distribuirea de 

materiale publicitare puse la dispoziţia sa de către acesta. 



7.3. în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale din vina BENEFICIARULUI,  acesta se obliga sa 
restituie suma primita în termen de 10 (zece) zile de la prima solicitare a SPONSORULUI. 
 
8. FORŢA MAJORA 

 
8.1. Forţa majora aşa cum este definita si reglementata de legislaţia în vigoare exonerează de 
răspundere partea care o invoca într-un termen de 15 zile de la producerea sa, fiind necesar si avizul 
constatator al organului de specialitate competent. 
 
9. CESIUNEA CONTRACTULUI 

 
9.1. Părţile contractante se obliga sa nu cesioneze către terţe persoane drepturile si obligaţiile ce le 
revin din executarea prezentului contract. 
9.2. In caz de nerespectare a prevederilor prezentului articol, partea vătămata are dreptul la 
despăgubiri, cuantumul acestora fiind stabilit în funcţie de valoarea prejudiciului suferit. 
 
10. NOTIFICĂRI 

 
10.1. Orice notificare / comunicare adresata de către o parte, celeilalte, va fi considerata valabil 
îndeplinita daca va fi transmisa acestei ultime părţi la adresa menţionata la începutul prezentului 
contract. 
10.2. In cazul în care comunicarea va fi făcuta prin posta, ea se va face prin scrisoare recomandata ce 
se va considera ca a fost primita de către destinatar în 6 zile de la data la care a fost predata 
serviciului postal, în cazul în care comunicarea va fi făcuta sub forma de fax sau telex, comunicarea se 
considera primita de către destinatar în prima zi lucratoare următoare celei în care a fost 
expediata. 
 
11. DISPOZIŢII FINALE 
 
11.1. SPONSORUL îşi rezerva dreptul de a reesalona efectuarea plaţii sau de a denunţa unilateral 

contractul, printr-o notificare. 
11.2. Prezentul contract reprezintă voinţa reala a partilor, orice înţelegere verbala (eventual scrisa) 
anterioara nu produce nici un efect juridic. 
11.3. Părţile convin de comun acord ca, în eventualitatea unor litigii (neînţelegeri), ocazionate de 
neîndeplinirea (îndeplinirea defectuoasa) obligaţiilor contractuale, sa depună toata diligenta necesara în 
vederea soluţionării acestora pe cale amiabila. 
11.4. In cazul în care orice încercare de rezolvare pe cale amiabila este sortita eşecului, litigiul va fi 
dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 

 
încheiat astăzi, _______________, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
contractanta, cu valoare juridica egala, executoriu din momentul semnării. 
 
 
 

SPONSOR         BENEFICIAR 

____________________                                                 ASOCIATIA CASA PLINA 
                         Danu Cristian-Bogdan 
        

 


