
 
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 
Încheiat astazi …................2013…., la sediul …........................................ (nume sponsor) 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1. … SC ..................... ........................................ (nume sponsor) cu sediul în loc. …...........………… 
Str. ………….. nr. ……… bloc …--…. apartament ..-.. jud. …………….… cod poştal ..,,,,,,,.. , cod Unic 
de Înregistrare ..RO ....................., atribut fiscal R, număr de ordine în Registrul Comertului 
.................................., reprezentată legal prin dl/d-na ................................... în calitate de ..................... 
.........................., denumită în continuare SPONSOR pe de o parte, şi 
 
2. Asociatia “Bunul Samaritean Beius”, persoană juridică non-profit cu sediul în: Str. Gh. Pitut, bloc 
Z3, sc. A, ap. 2, Beius, Bihor 415200, CUI 9411344, inregistrata la Tribunalul Bihor, Oradea, conform 
sentintei civile nr. 36/N/1997, reprezentata prin Ciorna Adrian Gheorghe în calitate de Preşedinte, având 
contul nr. IBAN RO83 RNCB 0034 0218 0285 0001, deschis la BCR Beiuş, denumită în continuare 
BENEFICIAR, pe de alta parte, 
  
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Sponsorul se angajează să susţină acţiunile beneficiarului de  încurajare şi investire prin burse 
sociale în copiii şi tinerii din mediu familial modest ca venit, cu rezultate bune la învăţătură în Colegiul 
Naţional Samuil Vulcan Beiuş în concordanţă cu proiectul „Alerg pentru o cauză” aşa cum este acesta 
descris de partenerul nostru Remus Sime, iniţiator, pe pagina web www.alergpentruocauza.ro.  

2.2 În scopul prevăzut la pct. 2.1., .... ............................... (nume sponsor) pune la dispoziţia 
beneficiarului o sponsorizare în natură sub formă de ........ .... ................................................ 
............................…….(materiale, lucrări, servicii, etc) în valoare de (cifre) ..…......... 
....................................... RON/EUR adică (în litere) ……….....................………… conform anexei 1 
parte integrantă a acestui contract     

2.3 În scopul prevăzut la pct. 2.1., .... ........................... (nume sponsor) pune la dispoziţia 
beneficiarului o sponsorizare bănească în valoare de (cifre) ......................... RON/EUR adică (în litere) 

…............................................................ RON/EUR 
 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 
mărcii sau imaginii sponsorului astfel: 
- Articol sau menţiune specială respectiv simplă în publicaţiile organizaţiei funcţie de mărimea donaţiei  
- Certificat de apreciere înmânat la momentul unui eveniment anual al asociaţiei aferentă programelor 
derulate în beneficiul celor menţionaţi mai sus în cazul sponsorizărilor majore  
3.2. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport de activitate in 2014. 
 
IV.DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea va fi pusă la dispoziţia beneficiarului de către sponsor astfel: 
a) până la data de ................................., tranşa 1 de sponsorizare în bani în valoare de ............................ 
RON, până la data de ......................., tranşa 2 de sponsorizare în bani în valoare de ................................ 
RON/EUR.  
 
 
 



 
b) până la data de .................... partea 1 de sponsorizare în natură (sub formă de materiale, lucrări, 

servicii, etc) în valoare de ...................... RON/EUR, până la data de ................., partea 2 de sponsorizare 
în natură (sub formă de materiale, lucrări, servicii, etc) în valoare de ....................... RON/EUR.  
 
V.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1.Prezentul contract înceteaza de plin drept în cazul în care una din părţi: 
- nu îşi execută una din obligaţiile considerate esenţiale la încheierea contractului 
- cesionează drepturile şi obligatiile sale prevazute în contract fără acordul celeilalte părţi 
- îşi încalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de cealaltă parte, că 
o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea contractului, în termen de trei zile de la 
primirea notificării 
- partea care invocă rezoluţiunea o va notifica celeilalte părţi cu cel putin şapte zile înainte de data la care 
încetarea urmează să îşi producă efectele. 
Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care a cauzat în mod culpabil încetarea 
contractului. 
 
VI.FORŢA MAJORĂ 
6.1. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de trei zile 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibilie în vederea limitarii consecinţelor lui. 
6.2. Nici una dintre părţile contractante nu va răspunde de neexecutarea la termen sau necorespunzător a 
obligaţiilor din contract dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum aceasta este definită de 
lege. 
 
VII.LITIGII 
7.1.Eventualele litigii între părţi rezultate ca urmare a executării contractului prezent vor fi rezolvate pe 
cale amiabilă. 
7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi de competenţa Curţii de 
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu regulamentul de 
funcţionare al acesteia. 
 
VIII.CLAUZE FINALE 
8.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
8.2. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă 
voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea ulterioară încheierii lui. 
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi ....................2013, data semnării. 
 
SPONSOR,                                                         BENEFICIAR, 
..... SC ....................... Asociaţia Bunul Samaritean Beiuş                 
                
           
                                                  
Reprezentat prin                                                Reprezentată prin  
 
 
 
........................................                                           Adrian Ciorna 
Calitatea............................                                          Preşedinte 
 
             



 
 
ANEXA 1            Lista materiale puse la dispoziţie de către sponsor, SC ............................: 

nr. 
crt. 

Denumire produs U/M Preţ / 
bucată 

Valoare Observaţii 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

Valoare totală sponsorizare:   

 

Semnătură şi ştampilă sponsor:                    Data: 

…………………………………...                   ….............2013 


