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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr………din data de………. 

 
 
Incheiat intre: 

 

…………………………………………………………… inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

……………………………………………….. cu Cod de inregistrare in scopuri de TVA .......................... , capital 
social subscris si varsat …………………………………., cont bancar 
…………………………………………………… deschis la banca ......... , reprezentata prin Director Financiar, 
………………………………., denumita in continuare Sponsor sau Compania 

 
Si 

 

FUNDAȚIA PROGRESS cu sediul în Bistrița, Str. 1 Decembrie, bl. 3, Sc. A, Ap. 5, jud. Bistrița Năsăud, 
având codul unic de înregistrare fiscală nr.8373870, având contul nr. RO63RNCB0038029228900016 
deschis la BCR Bistrița reprezentată de Ovidiu-Petruț Ana - Director Programe denumită în continuare 
Beneficiar sau Partener 

 
A intervenit urmatorul contract de sponsorizare prin care părtile convin urmatoarele: 

 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Obiectul contractului consta in sponsorizarea acordata de catre Sponsor Beneficiarului, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul 
sustinerii actiunilor Beneficiarului în implementarea proiectelor sale. 

 
 

2. DURATA CONTRACTULUI 

 
Contractul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la data de 
………………….. 

 
 

3. VALOAREA CONTRACTULUI 

 
Valoarea totala a contractului de sponsorizare este de ………………….………Lei 

 

4. PLATA, MODALITATI DE PLATA 

 
Sponsorul va plati suma mentionata la art. 3, prin virament in contul in lei al Beneficiarului IBAN: 
RO63RNCB0038029228900016 deschis la Banca Comercială Română. 

 

4. OBLIGATIILE PARTILOR 
 

4.1. Obligatiile Sponsorului 

a) Sponsorul va plati Beneficiarului suma prezentata la art. 3 in in termen de maxim 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la semnarea contractului de ambele Parti. 

b) Sponsorul isi rezerva dreptul de a verifica modalitatea de folosire de catre Beneficiar a sumei primite in 
baza prezentului contract. In cazul in care Beneficiarul utilizeaza aceasta suma pentru alte activitati 
Sponsorul este indreptatit sa ceara restituirea banilor. 

 
 

4.2. Obligatiile Beneficiarului 

a) Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului Sponsorizarea cu conditia sa nu lezeze direct 
sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. 

b) Beneficiarul se obliga sa nu faca nimic de natura a aduce atingere imaginii, numelui, marcilor sau 
intereselor Sponsorului, sub sanctiunea de daune-interese. 
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c) Beneficiarul se obliga ca in situatia in care aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea 
numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului sa supuna aprobarii prealabile a Sponsorului toate 
materialele redactate in acest scop. 

d) Beneficiarul se obliga sa prezinte trimestrial rapoarte de evaluare a proiectelor pentru care a fost oferita 
sponsorizarea si raportul cheltuielilor facute din suma sponsorizata. 

e) Beneficiarul se obliga sa utilizeze suma primita cu titlu de sponsorizare exclusiv pentru indeplinirea 
obiectului prezentului contract. . 

 

5. FORTA MAJORA 
 
5.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa 
intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate 
prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile prezentului contract. 
5.2. Partea care invoca forta majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta 
in termen de 48h de la obtinere, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la interventia cazului de forta 
majora invocat. 
5.3. Daca durata confirmata a existentei cazului de forta majora este mai mare de 10 zile calendaristice, 
partile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau incetarea 
acestuia. 
5.4. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora. 

 
 

6. INCETAREA CONTRACTULUI 

 
6.1. Contractul  inceteaza prin: 

a) acordul partilor; 
b) ajungere la termen, in conditiile art.2; 
c) rezolutiunea de drept daca una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale, le indeplineste 

necorespunzator sau cu intarziere cu obligarea partii in culpa la plata de daune interese. In acest 
caz rezolutiunea contractului va opera de drept, fara interventia unei instante de judecata, ca urmare 
a unui preaviz de 5 (cinci) zile calendaristice transmis partii in culpa de catre de catre cealalta parte. 

6.2. In cazul in care Beneficiarul incalca oricare dintre obligatiile care ii revin potrivit prezentului contract, 
acesta se desfiinteaza, urmand ca bunurile acordate de Sponsor cu titlu de sponsorizare sa fie restituite in 
termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data notificarii sale de catre Sponsor. 

 
 

7. LITIGII 

 
7.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor solutiona pe cale 
amiabila in termen de 3 zile de la producere. 
7.2. In situatia in care procedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, partile se vor adresa 
instantelor de drept comun, competente din Muncipiul Bucuresti. 

 
 

8. DISPOZITII FINALE 

 
1. Prezentului contract i se aplica legea romana. 
2. Orice cerere sau notificare decurgand din prezentul contract va fi realizata in scris si va putea fi remisa 

personal ori trimisa prin telex, fax care sa asigure dovada primirii sau scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire. 

3. Orice modificare a prevederilor prezentului contract se va realiza numai prin act aditional semnat de 
ambele parti si considerat ca facand parte din contract, din momentul semnarii lui. 

4. Niciuna din parti nu poate cesiona/transfera drepturile si/sau obligatiile stabilite prin prezentul contract, 
fara acordul scris, prealabil al celeilalte parti, sub sanctiune inopozabilitatii cesiunii/transferului astfel 
operate. 

5. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile 
ulterioare. 

6. Termenii prezentului contract sunt confidentiali si nu pot fi facuti publici fara acordul scris al celeilalte 
parti semnatare. 
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Prezentul contract a fost incheiat la Bucuresti in 2 (doua) exemplare originale, in limba romana, cate un 
exemplar original pentru fiecare parte. 

 
 

SPONSOR, BENEFICIAR, 
 
…………………………… FUNDAȚIA PROGRESS 

 
 

DIRECTOR FINANCIAR DIRECTOR PROGRAME 
……………………….. Ovidiu Ana 

 
 

Data semnarii Data semnarii, 
 
 


