
 

 

 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Nr. _____/_________________ 

 

 

 

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

S.C. ................................................ S.R.L., cu sediul in ................, str. ........................................... 

nr. ..........., bloc ............, scara .........., ap. ......,  jud. ......................., tel/fax .......................... 

/................................., inmatriculata in Registrul Comertului ..................... sub nr. 

........................................, cod inregistrare fiscala ................................................., titulara a 

contului IBAN ..................................................................... deschis la Banca 

..........................................., reprezentata legal prin dl./d-na .................................................., in 

calitate de  administrator, denumită în continuare Sponsor 

 

si 

 

ASOCIATIA “EVER FORWORD – INTOTDEAUNA INAINTE”, cu sediul in OTOPENI, 

str. Lacul Ursului nr. 2, bloc P1, scara 2, et.1, ap. 15,  jud. Ilfov, tel/fax 0722518885, cod 

inregistrare fiscala 42218958, act autorizare INCHEIERE nr..187 dosar nr. 24891/94/2019 

Judecatoria Buftea, reprezentată prin d-na PILAF AURELIA, in calitate de Presedinte, denumita 

în continuare Beneficiar 

 

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei romane, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 

32/1994, precum şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal in vigoare), 

partile au convenit sa incheie prezentul contract, cu urmatoarele clauze: 

 

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de .......................... lei. 

Suma va fi utilizată în scopul sustinerii activitatilor desfasurate de catre Beneficiar. 

 

C DURATA  CONTRACTULUI 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui si este valabil până la îndeplinirea tuturor 

obligațiilor de către ambele părți. 

 

D. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PĂRŢILOR 

 

1. Drepturile şi obligatiile Sponsorului: 

1.1.Sponsorul se obligă să achite suma obiect a prezentului contract prin virament bancar in 

contul Beneficiarului cu nr. RO51BTRLRONCRT0541884001 deschis la Banca Transilvania 

S.A. , pana cel tarziu la data de ……………….. . 
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2. Drepturile şi obligatiile Beneficiarului: 

2.1. Beneficiarul este obligat să folosească mijloacele financiare puse la dispoziţia sa de către 

sponsor, potrivit obiectului şi scopului contractului. 

2.2. Beneficiarul are dreptul sa aduca la cunoştinta publicului actiunea sponsorizată, prin 

prezentarea imaginii, mărcii sau numelui Sponsorului. 

2.3. Sponsorul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu 

lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

 

E. FORTA MAJORĂ 

 

În caz de fortă majoră, parţile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor 

contractuale. Invocarea "forţei majore" se face în scris în termen de şapte zile de la data începerii 

evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept "forţa majoră.” 

 

F. LEGEA APLICABILA/LITIGII 

 

1. Prezentului contract i se aplică legea română. 

2. Eventualele neînțelegeri apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar 

litigiul se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul 

Beneficiarului. 

3.  Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris și va putea 

fi remisă personal ori trimisă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la adresele de 

sediu social, mentionate in preambulul prezentului contract, sau prin intermediul transmisiunii 

fax/e-mail, caz in care, cererea/notificarea este consiedrata a fi primita în ziua lucratoare 

urmatoare celei in care a fost transmisa. 

 

G. DISPOZITII FINALE 

 

1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fară acordul ambelor 

parţi. Orice modificare in acest sens se va consemna într-un act aditional care devine parte 

integrantă a contractului. 

 

Prezentul contract a fost întocmit astazi,. …………..., in 2 (două) exemplare originale cu valoare 

juridică egală, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

SPONSOR,               BENEFICIAR, 

S.C.  ……………………  S.R.L.        ASOCIATIA EVER FORWORD –                                           

                                                                                  INTOTDEAUNA INAINTE 

          Administrator,        Presedinte,  

 


