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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr..........din data...................... 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Societatea comercială ................................................................................... cu 

sediul în  ................................................................................................. telefon 

................................... înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr…………….CUI 

......................reprezentată de domnul ........................................................................, 

în calitate de  SPONSOR 

si  

 

ASOCIATIA O SANSA PENTRU A CONTINUA  inmatriculata la nr.40115360  

in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cu sediul in Jud.Ilfov, Sat Rosu , Comuna 

Chiajna, str. Mihail Eminescu, nr 6, telefon 0734811249, avand contul RO12 RZBR 

0000 0600 2063 4017 deschis la RAIFFEISEN BANK  reprezentata prin MARIN 

CORNEL, în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării, au încheiat prezentul contract 

de sponsorizare în baza Legii nr. 32/1994, privind sponsorizarea, completată şi 

modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 1998, în următoarele 

condiţii: 

 

 II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1.1 Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu  

-suma de ……….…….LEI/EURO 

-urmatoarele bunuri……………………………………………………………… 

-urmatoarele activitati…………………………………………………………………… 

Art. 1.2 Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului  

          nr. RO12 RZBR 0000 0600 2063 4017 deschis la RAIFFEISEN BANK SA. 

Art. 1.3 Suma urmează a fi utilizată pentru derularea activității curente a  Asociației 

"O șansă pentru a continua"  
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III.  DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3.1 Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părţi şi va fi 

valabil până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 4.1.  Sponsorul se obligă să redirectionezepana la data de 31 decembrie 2019, 

suma de ---------------------lei reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat statului 

catre Beneficiar, pentru susţinerea activităţilor desfasurate de catre acesta.  

Art. 4.2  Beneficiarul se obligă, să aducă la cunoştinţă publicului numele Sponsorului. 

Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele primite de la Sponsor în scopul stipulat în 

prezentul contract sau anexa. 

 

V.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.  5.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 

unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate din prezentul contract; 

•este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de 

lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; 

•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul 

celeilalte părţi; 

•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare 

scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 

rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract. 

Sau în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 

cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre 

obligaţiile ce-i revin. 

•Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 
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notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează 

să-şi producă efectele. 

•Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţile contractante. 

 

VI. FORŢA MAJORĂ 

Art. 6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 

sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii 

care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 

definită de lege. 

Art. 6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în 

termen de 30 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 

limitării consecinţelor lui. 

Art. 6.3. Dacă în termen de .30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu 

încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului 

contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

VII. NOTIFICĂRI 

Art. 7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 

acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 

prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

Art. 7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de 

destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

Art. 7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în 

prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
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Art. 7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu 

sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 

precedente. 

 

VIII. LITIGII 

Art. 8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului 

contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

Art. 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 

se vor adresa instanţelor judecătoreşti de la domiciliul beneficiarului. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat 

între părţile contractante. 

Art. 9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare , 

astăzi data de…………….... 

 

 

 

   

           SPONSOR,                                                BENEFICIAR, 

                                                                      ASOCIATIA “O SANSA                                          

                                                                      PENTRU A CONTINUA” 


