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CONTRACT	DE	SPONSORIZARE	
nr.	______	din	data	de	_____________	

		
		
	
	
	
		
I.	PARTILE	CONTRACTANTE	
1.1.		____________________________	S.R.L./S.A.,	cu	sediul	social	in	localitatea	_________________,	
str.	 _____________	 nr.	 __,	 bloc	 ____,	 scara	 _____,	 etaj	 ____,	 apartament	 _____,	 judet/sector	
___________________,	 inregistrata	 la	 Oficiul	 Registrului	 Comertului	 de	 pe	 langa	 Tribunalul	
______________	 sub	 nr.	 ____/______/______,	 avand	 numar	 unic	 de	 inregistrare	 ___________,	
atribut	fiscal	______,	contul	nr.	____________	deschis	la	___________________,	telefon	__________,	
fax	 ________________,	 reprezentata	 prin	 ________________,	 cu	 functia	 de	 ______________,	
denumita	in	continuare	SPONSOR	
	
	 si	
	
1.2.		Asociatia	pentru	Adaptare	la	Viata	"MAGICLAND"	cu	sediul	in	Str.	Nasaud,	nr.	74,	Bloc	84,	
apt.10,	sector	5,	Bucuresti,	inregistrata	in	Registrul	national	al	persoanelor	juridice	fara	scop	
patrimonial	sub	nr.101,	in	baza	Incheierii	din	27.07.2010	dispusa	de	Judecatoria	Sector	2	Bucuresti	in	
dosarul	nr.	22308/300/2010,	avand	Cod	Unic	de	Inregistrare	fiscala	27286150	si	cont	IBAN	
RO37BTRLRONCRT0428813002,	deschis	la	Banca	Transilvania,	reprezentata	prin	Corina	Rusu,	in	
calitate	de	Presedinte,	denumita	in	continuare	BENEFICIAR	
  
au	 convenit	 sa	 incheie	 prezentul	 contract	 de	 sponsorizare	 in	 conformitate	 cu	 prevederile	 legislatiei	
romanesti	 privind	 sponsorizarea,	 stipulate	 in	 Legea	 nr.	 32/1994,	 ale	 Noului	 Cod	 Civil,	 precum	 şi	 cu	
prevederile	 Legii	 nr.	 227/2015	 cu	 modificarile	 la	 zi	 (Codul	 Fiscal	 in	 vigoare),	 cu	 respectarea	
urmatoarelor	clauze:	
  
II.	OBIECTUL	CONTRACTULUI	
2.1.	Obiectul	prezentului	contract	il	constituie	acordarea	de	catre	Sponsor	a	sumei	de	_____	euro/lei	
cu	titlul	de	sponsorizare,	in	scopul	_______________		
2.2.	 Suma	 ce	 face	 obiectul	 prezentului	 contract	 va	 fi	 oferita	 in	 lei,	 (la	 cursul	 afisat	 de	 BNR	 in	 ziua	
tranferului	bancar),	in	contul	RO37BTRLRONCRT0428813002,	deschis	la	Banca	Transilvania	pe	numele	
Beneficiarului.	
2.3.	 Suma	 ce	 face	 obiectul	 prezentului	 contract	 de	 sponsorizare	 va	 fi	 virata	 in	 contul	 Beneficiarului	
la/pana	la	data	de	_______________.	
		
III.	OBLIGATIILE	BENEFICIARULUI	
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3.1.	 Beneficiarul	 are	 obligatia	 sa	 aduca	 la	 cunostinta	 publicului	 sponsorizarea	 prin	 promovarea	
numelui,	a	marcii	sau	a	imaginii	Sponsorului.	
3.2.	Beneficiarul	este	obligat	sa	aduca	 la	cunostinta	publicului	sponsorizarea	 intr-un	mod	care	sa	nu	
lezeze,	direct	si	indirect,	activitatea	sponsorizata,	bunele	moravuri	sau	ordinea	si	linistea	publica.	
3.3.	 In	 scopurile	 prevazute	 la	 pct.	 3.1.	 si	 3.2.,	 Sponsorul	 va	 furniza	 Beneficiarului	 urmatoarele	
materiale	publicitare:	
____________________________________	
____________________________________	
____________________________________	
3.4.	 Beneficiarul	 se	 obliga	 sa	 expuna	 publicului,	 la	 locurile	 si	 in	 formele	 convenite,	 mijloacele	
publicitare	ale	Sponsorului,	 sa	nu	 le	disimuleze	sau	sa	nu	 impiedice	vizionarea	 lor	de	catre	public	 la	
actiunile/manifestarile	 care	 fac	 obiectul	 sponsorizarii	 si	 sa	 ia	 toate	 masurile	 necesare	 de	 evitare	 a	
eventualelor	degradari,	deteriorari,	dezafectari	etc.	
	
IV.	OBLIGATIILE	SPONSORULUI	
4.1.	Sponsorul	se	obliga	sa	nu	urmareasca,	direct	sau	indirect,	directionarea	activitatii	Beneficiarului.	
4.2.	Sponsorul	se	obliga	sa	transfere	Beneficiarului	suma	de	bani	ce	face	obiectul	prezentului	contract	
la	termenul	mentionat	in	contract.	
	
V.	OBLIGATII	COMUNE	
5.1.	Partile	se	obliga	sa	respecte	prevederile	legale	privind	sponsorizarea.	
		
VI.	DURATA	CONTRACTULUI	
6.1.	 Prezentul	 contract	 intra	 in	 vigoare	 odata	 cu	 semnarea	 sa	 de	 catre	 Parti	 si	 va	 fi	 valabil	 pana	 la	
ducerea	la	indeplinire	a	obiectului	sau.		
	
VII.	CESIUNEA	CONTRACTULUI	
7.1.	Oricare	parte	poate	transmite	unei	terte	persoane,	total	sau	partial,	drepturile	si	obligatiile	ce	i	se	
cuvin	prin	acest	contract,	doar	cu	acordul	scris	al	celeilalte	parti.	
	
VIII.	INCETAREA	CONTRACTULUI	
	8.1.	Nerespectarea	obligatiilor	asumate	prin	prezentul	contract	de	catre	una	dintre	parti,	da	dreptul	
partii	lezate	de	a	considera	contractul	de	drept	reziliat.	
8.2.	Prezentul	contract	inceteaza	si	la	data	expirarii	duratei	contractului.	
8.3.	 Contractul	 inceteaza	 si	 in	 caz	 de	 dizolvare,	 lichidare,	 faliment,	 retragerea	 autorizatiei	 de	
functionare	a	unuia	din	contractanti.	
8.4.	Incetarea	contractului	are	efecte	numai	pentru	viitor,	lasand	neatinse	prestatiile	succesive	care	au	
fost	facute	anterior	incetarii	lui.	
	
IX.	CLAUZA	PENALA	
9.1.	In	cazul	in	care	Sponsorul	nu	isi	indeplineste,	din	culpa	sa,	obligatiile	contractuale,	astfel	cum	au	
fost	ele	prevazute	in	capitolul	II	al	prezentului	contract	sau	si	le	indeplineste	in	mod	necorespunzator,	
se	 obliga	 sa	 plateasca	 Beneficiarului	 daune-interese,	 precum	 si	 repararea	 tuturor	 prejudiciilor,	
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pierderilor,	pagubelor,	costurilor	sau	cheltuielilor	de	orice	forma	si	orice	natura,	directe	sau	indirecte,	
inclusiv	onorariile	de	avocati	si	alte	costuri	legale.	
		
X.	FORTA	MAJORA	
10.1.	 Forta	majora	 exonereaza	 partile	 de	 raspundere	 in	 cazul	 executarii	 necorespunzatoare	 sau	 cu	
intarziere	a	obligatiilor	asumate	prin	prezentul	contract.	
10.2.	 Prin	 forta	 majora	 se	 intelege	 un	 eveniment	 independent	 de	 vointa	 partilor,	 imprevizibil	 si	
insurmontabil,	 aparut	dupa	 incheierea	 contractului	 si	 care	 impiedica	partile	 sa-si	 execute	obligatiile	
asumate.	
10.3.	Partea	care	invoca	forta	majora	este	obligata	sa	notifice	celeilalte	parti,	prezentand	in	acest	sens	
si	 avizul	 eliberat	 de	 Camera	 de	 Comert	 si	 Industrie	 teritoriala,	 in	 termen	 de	 maxim	 5	 zile	 de	 la	
producerea	evenimentului	si	sa	ia	toate	masurile	posibile	in	vederea	limitarii	consecintelor	lui.	
10.4.	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	 sa	 pretinda	
daune-interese.	
		
XI.	COMUNICARI	
11.1.	 Orice	 comunicare	 intre	 parti,	 referitoare	 la	 indeplinirea	 prezentului	 contract,	 trebuie	 sa	 fie	
transmisa	in	scris.	
11.2.	 In	 intelesul	 prezentului	 contract	 adresa	 pentru	 scopul	 transmiterii	 oricarei	 comunicari	 este	
considerata	a	fi:	

	a)	pentru	Sponsor:	____________________,		
b) pentru	Beneficiar:	___________________;		

11.3.	 Orice	 document	 scris	 trebuie	 inregistrat	 atat	 in	 momentul	 transmiterii,	 cat	 si	 in	 momentul	
primirii.	
11.4.	Comunicarile	intre	parti	se	pot	face	si	prin	telefon,	fax	sau	e-mail	cu	conditia	confirmarii	in	scris	a	
primirii	comunicarii.	
	
XII.	SOLUTIONAREA	LITIGIILOR	
	12.1.	Partile	au	convenit	ca	toate	neintelegerile	privind	validitatea	prezentului	contract	sau	rezultate	
din	interpretarea,	executarea	ori	incetarea	acestuia	sa	fie	rezolvate	pe	cale	amiabila	de	reprezentantii	
lor.	
12.2.	 In	 cazul	 in	 care	 rezolvarea	 eventualelor	 litigii	 nu	 este	 posibila	 pe	 cale	 amiabila,	 partile	 se	 vor	
adresa	instantelor	judecatoresti	competente.	
		
XIII.	DISPOZITII	FINALE	
13.1.	Prezentul	contract	poate	fi	modificat	numai	prin	acordul	de	vointa	al	partilor,	prin	act	aditional,	
incheiat	in	forma	scrisa.	
13.2.	 In	 prezentul	 contract,	 cu	 exceptia	 unei	 prevederi	 contrare,	 cuvintele	 la	 forma	 singular	 vor	
include	forma	de	plural	si	vice	versa,	acolo	unde	acest	lucru	este	permis	de	context.	
13.3.	 Termenul	 “zi”	 sau	 “zile”	 sau	 orice	 referire	 la	 zile	 reprezinta	 zile	 calendaristice,	 daca	 nu	 se	
specifica	in	mod	diferit.	
13.4.	Limba	care	guverneaza	contractul	este	limba	romana.	
13.5.	Contractul	va	fi	interpretat	conform	legilor	din	România.	
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13.6.	 Prezentul	 contract,	 impreuna	 cu	 anexele	 sale	 care	 fac	 parte	 integranta	 din	 cuprinsul	 sau,	
reprezinta	 vointa	 partilor	 si	 inlatura	 orice	 alta	 intelegere	 verbala	 dintre	 acestea,	 anterioara	 si	
ulterioara	incheierii	lui.	
 
 

Partile	au	 inteles	sa	 incheie	astazi,	____________,	prezentul	Contract	 in	2	 (doua)	exemplare,	
cate	unul	pentru	fiecare	parte,	ambele	avand	aceeasi	valoare	juridica.	
		
		
	
SPONSOR,	
____________________		
prin	____________________	
	
	
	
	
BENEFICIAR,	
Asociatia	pentru	Adaptare	la	Viata	"MAGICLAND"	 	 	 	
Presedinte:	Corina	Rusu	


