
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. …../…………………… 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. S.C. .............................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul 
social în (localitatea) ......................................., str. ................................................. nr. ......................, bloc 
................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ............................, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ........................ din 
......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având contul 
……..……............................................., deschis la ............................................................, reprezentată de 
..........................................................., cu funcţia de ................................., în calitate de SPONSOR, pe de o 
parte, şi 
1.2. ASOCIAŢIA „A.B.C.D.” – Asociaţia în Beneficiul Copiilor cu Dizabilităţi, persoană juridică 
română, înregistrată în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 44/13.06.2013 la Judecătoria 
sector 2, cu sediul în Bucureşti, str. Aleea Măgura Vulturului nr.9, Bl. 435, Sc. A, et. parter, Ap. 2, Sector 2, 
cod de înregistrare fiscală 31933263, cod IBAN RO67BRDE441SV76898934410 (RON), SWIFT: BRDE 
RO BU, deschis la BRD, Agenţia Calea Călăraşilor, reprezentată de ..........................................................., cu 
funcţia de ................................., în calitate de BENEFICIAR, 
în temeiul Legii nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 şi Legea nr. 394/2006, respectiv al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare survenite prin OUG nr. 3/2017, au hotărât de comun acord şi în 
deplină cunoştinţă cu prevederile legale încheierea prezentului contract. 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. SPONSORUL se angajează în mod irevocabil să susţină financiar atingerea scopului Asociaţiei 
„A.B.C.D.”, propus prin statutul acesteia, respectiv sprijinirea familiilor care au copiii cu nevoi speciale 
(permanente sau temporare), în vederea creşterii şanselor de integrare în comunitate.  
2.2. În scopul prevăzut la art. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului: 

a) Suma de ………………………………………… (în cifre şi litere) lei/valută. 
b) Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul 

contract, în sumă de (în cifre şi litere) ............................... lei. 
2.3. Suma/bunurile în valoare de ........................ lei se pun la dispoziţia beneficiarului cu scopul de a 
contribui la cheltuielile generate de susţinerea financiară a familiilor care au copii cu nevoi speciale 
(medicaţie, terapii/programe de recuperare, consultaţii medicale în ţară şi/sau străinătate, acoperirea nevoilor 
individuale ale copilului – îmbrăcăminte, încălţăminte, hrană), pentru plata salariilor personalului, achiziţia 
de materiale didactice şi/sau educaţionale. 
2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. 
RO67BRDE441SV76898934410 deschis la BRD, Agenţia Calea Călăraşilor, integral/în tranşe până la data 
de: ............................ sau în numerar, pe bază de chitanţă. 
2.5. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia beneficiarului pe 
bază de proces-verbal, integral/în tranşe, până la data de: ............................... 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1. Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor exclusiv şi nemijlocit potrivit destinaţiei 
pentru care s-a făcut sponsorizarea.  
3.2. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii 
sau imaginii sponsorului, pe care leva menţiona în materialele sale de prezentare tipărite şi/sau pe web-site-ul 
Asociaţiei (www.asociatiaabcd.ro). 
3.3. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze 
direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 
3.4. La cererea sponsorului, beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie documentele justificative pentru 
suma primită şi modul de utilizarea a acesteia. 
3.5. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului. 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea va fi pusă la dispoziţia beneficiarului la data convenită prin prezentul contract. 
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V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
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: 

a) nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale din prezentul contract; 
b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 

(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; 
c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 
d) 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. 
5.2. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea contractului şi restituirea sumei 
primite. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.  
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
VI. FORŢA MAJORĂ 
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. 
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
VII. NOTIFICĂRI 
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. 
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. 
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin email, telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
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 
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. 
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 
voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a 
renunţat la acest drept al său. 
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
astăzi ........................., data semnării lui. 

 
 
SPONSOR,       BENEFICIAR, 

…………………………                                                        ASOCIAŢIA „A.B.C.D.”  
…………………………                                                              Preşedinte,           

     …………………………                                                        ………………………… 
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