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CONTRACT DE SPONSORIZARE

NR. _____/_______

I. PARTILE CONTRACTANTE

Intre:

S.C.__________________________________________ cu sediul social in
________________, str.__________________________, nr. _______, bl. ______, sc. 
____, et. _____, ap. _____, sector/judet _______________ , inregistrata la Oficiul 
registrului Comertului _________________ , sub nr. ____________, cod fiscal 
_____________________, avand contul nr. __________________________________ , 
deschis la ____________________________, reprezentata prin 
_______________________ in calitate de ____________________________ denumita in 
continuare Sponsor,

si

ASOCIATIA PARAKLETOS cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, biroul nr. 
11 sector 3, Cod de Identificare Fiscala 32820734, inscrisa in Registrul special tinut de 
Judecatoria sector 3 cu nr. 158/30.12.2013, cont IBAN RO11 UGBI 0000 6220 0447 
8RON, deschis la GARANTI BANK Agentia Sun Plaza, reprezentata prin Aldea 
Beatrice, in calitate de vicepresedinte, denumita in continuare Beneficiar,

In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea 
nr. 32/1994 actualizata

se incheie urmatorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de _________ LEI. 
Suma va fi utilizata pentru indeplinirea scopului si obiectivelor prevazute in Statutul 
Beneficiarului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de sponsorizare se incheie pe perioada ________________________ .
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IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca suma de bani sponsorizata in scopul mentionat la 
obiectul contractului.
4.2 Beneficiarul se angajeaza sa faca public numele Sponsorului.
4.3 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate si/sau documente 
justificative referitoare la activitatea sponsorizata, in termen de 30 de zile de la utilizarea 
fondurilor ce fac obiectul sponsorizarii.
4.4 Sponsorul se obliga sa plateasca in numerar sau in contul bancar al Beneficiarului suma 
de _____________________ LEI in maxim 5zile lucratoare de la data semnarii contractului.

V. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

5.1 Partile au obligatia de a pastra confidentialitatea deplina asupra oricaror date si informatii 
despre cealalta parte obtinute in derularea prezentului contract.
5.2 Nerespectarea acestei clauze obliga partea in culpa la despagubiri către cealalta parte în 
cuantumul prejudiciului cauzat.

VI. RASPUNDEREA  CONTRACTUALA

6.1 In cazul nerespectarii de catre BENEFICIAR a obligatiilor contractuale, contractul se 
reziliaza de drept, fara notificare sau chemare in judecata, BENEFICIARUL datorand 
contravaloarea sumei care face obiectul contractului.
Partile sunt de acord ca prezentul contract constituie titlu executoriu.
6.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 
intre partile contractante.
6.3 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a 
cauzat incetarea contractului.

VII. FORTA MAJORA

7.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de 
executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in 
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei 
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen 
de 10 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 
consecintelor lui.
7.3 Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele să 
pretinda daune-interese.
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VIII. LITIGII

8.1 Eventualele neintelegeri sau litigii aparute intre partile contractante pe timpul derularii 
contractului vor fi solutionate pe cale amiabila.
8.2 Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiile ivite vor fi solutionate de catre 
instantele judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.2 Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul 
ambelor parti. Orice modificare in acest sens se va consemna intr-un act aditional care 
devine parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor actelor normative privind 
sponsorizarea, aparute ulterior semnarii contractului
9.3 Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat 
de catre Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Beneficiarul poate 
rezilia unilateral acest contract.
9.4 In cazul in care Beneficiarul foloseste obiectul sponsorizarii in alte scopuri decat cele 
prevazute in acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare 
prealabila de 10 (zece) zile. In acest caz Beneficiarul se obliga sa restituie integral suma ce a
facut obiectul sponsorizarii.
9.5 Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat cele prevazute la 
punctele 9.3 sau 9.4 din acest capitol, acestea trebuie sa isi faca cunoscuta intentia, in scris, cu 
30 (treizeci) de zile inainte de termenul la care doreste incetarea relatiilor contractuale. 
Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele parti si in cadrul perioadei de preaviz 
de 30 de zile.
9.6 Prezentul contract a fost intocmit astazi, _____________, in doua exemplare originale 
cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR SPONSOR

ASOCIATIA PARAKLETOS ________________________

Vicepresedinte ________________________

Aldea Beatrice ________________________


