
CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr. ________ din  ________  

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1. .............., inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr............ , cu sediul in 

Bucureşti, ............, telefon..........., fax .........., având contul .........................., deschis la 

......................., legal reprezentată de ..............., avand functia de ........................, denumita 

in continuare SPONSOR, pe de o parte 

2. ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Badea 

Cârţan, nr, 8, sector 2, cod fiscal nr. 17439389, având contul bancar nr. 

R035BRDE445SV42798764450, deschis la BRD Ştefan cel Mare, reprezentată de 

Natalia Ungureanu, cu funcţia de Director executiv, denumita in continuare 

BENEFICIAR, pe de alta parte, 

In cele ce urmează numite, impreună, „Părţile" avand in vedere ca: 

a. Partile declara si garanteaza ca: a) fiinteaza si functioneaza in mod legal; b) 

elementele de identificare ale partilor sunt ceie inserate in preambulul 

Contractului de sponsorizare; c) nu exista nici un impedirnent de natura juridica 

sau orice fel pentru incheierea si executarea prezentului Contract; 

b. Intentia comuna a partilor semnatare este sa isi execute cu buna credinta 

obligatille pe care si le vor asuma prin prezentul contract de sponsorizare si vor 

depune toate diligentele necesare pentru a solutiona pe cale amiabila orice 

diferend aparut in legatura Cu validitatea sau rezultate din interpretarea, 

executarea sau incetarea acestuia; 

c. Prezentul contract de sponsorizare reprezinta vointa reala a partilor semnatare de 

a contracta si de a-si asuma obligatiile care cad in sarcina lor; 

d. Sponsorizarea are drept obiectiv sustinerea unei activitati fara scop lucrativ ce va 

fi desfasurata de Beneficiar; 

e. BENEFICIARUL sponsorizarii declara pe proprie raspundere ca este o persoana 

juridica fara scop lucrativ si ca poate fi beneficiar al sponsorizarii ce face obiectul 

prezentului contract in conditiile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificarile si completarile ulterioare si intelege sa suporte orice eventuale daune 

suferite de SPONSOR in cazul in care se dovedeste ca nu putea beneficia de 

aceasta sponsorizare, au convenit să incheie prezentul contract de sponsorizare, 

cu respectarea următoarelor clauze: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 SPONSORUL se angajează sa sustina Asociatia Touched Romania situat in str. Badea 
Cartan nr.8, unde se afla Centrul Maternal Casa Agar. 



2.2 În scopul prevăzut la punctul 2.1, SPONSORUL pune Ia dispoziţia BENEFICIARULUI cu titlu 

de sponsorizare suma de ..........., echivalentul in lei. 

2.3. Suma acordată de SPONSOR cu titlu de sponsorizare este unica si va fi pusa la dispozitia 

Beneficiarului pana la data de 15.11.2016 

2.4. Suma de bani menţionată in art. 2.2. va fi virată de către SPONSOR în contul 

BENEFICIARULUI nr. R035BRDE445SV42798764450, deschis la BRD - Stefan Cel Mare la 

cursul BNR din data plătii. 

2.5. BENEFICIARUL va confirma primirea sumei oferite de sponsor. 

III. OBLIGAŢIILE PĂRTILOR  

3.1. BENEFICIARUL va aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 

marcii sau imaginii SPONSORULUI. 

3.2.BENEFICIARUL se angajează să folosească suma de bani pusa la dispozitie de SPONSOR 

in scopul prevazut la art. 2.1. 

3.3. BENEFICIARUL se angajează să facă public numele SPONSORULUI, într-un mod care să 

nu lezeze direct sau indirect SPONSORUL, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea 

şi liniştea publică. 

3.4. SPONSORUL se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 

BENEFICIARULUI. 

IV. INCETAREA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii lui de către parti si încetează la data 

executării integrale a obligaţiilor contractuale de catre partile semnatare. 

4.2. In cazul neexecutarii sau executarii cu rea-credinta a obligatiilor enumerate la CAP. III de 

catre parti, contractul se considera rezolvit de drept, fara punere in intarziere. Partile fiind puse in 

intarziere prin simpla neexecutare a obligatiilor stipulate la CAP III si fara indeplinirea altor 

formalitati, fara interventia instantei de judecata. 

4.3. ln cazul in care BENEFICIARUL foloseste suma cu titlu de sponsorizare in alte scopuri decat 

cele prevazute in acest contract, SPONSORUL poate rezilia unilateral acest contract cu o 

notificare prealabila de 5 (cinci) zile. ln acest caz, BENEFICIARUL se obliga sa restituie integral 

suma care a facut obiectul sponsorizarii. 

V. FORTA MAJORA 

5.1. Niciuna 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. Cazul fortuit nu reprezinta 

fapt  exonerator de raspundere. 

5.2. Partea care invoca forta majora obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in 

maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 5  

(cinci) zile de la data eliberatii ei de catre un organ al statului abilitat sa efectueze cercetarea in 

acest sens. Dovada va fi certificata de Carnera de Comert si Industrie sau de alt organism abilitat 

de lege. 

5.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte  parti incetarea 

cauzei acesteia maximum 10 (zece) zile de la incetare. 

5.4. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 20 (douazeci) zile, fiecare 

parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. ln acest caz, niciuna din parti nu 



are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte dar ele au indatorirea de a-si onora toate 

obligatiile asumate pana la aceasta data. 

5.5. Partile se obliga sa-si comunice  documentele mentionate prezentul articol in conformitate cu 

prevederile art. VI de mai jos. 

 

VI. NOTIFICARI 

6,1. In acceptiunea partilor contractante. orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 

este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 

prezentului contract. 

6.2. In cazul in care nolificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa  prin scrisoare 

recornandata, cu confirmare de primire (AR.) si se considera primita de destinatar la data 

mentionaţa de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare. 

6.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax ea se considera primita in prima zi lucratoare 

dupa cea in care a fost expediata. 

6.4. Notificarile verbale nu se in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalitatiie prevazute la alineatele precedente. 

 

VII. LITIGII 

7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea sau incetarea acetuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

reprezentantii lor. 

7.2. in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 

instantelor judecatoresti competente. 

 

VIII.CLAUZE FINALE 

8.1. Orice modificari sau adaugarija prezentul contract se vor putea face numai prin acordul 

partilor sub forma unui act aditional parte Integranta a prezentului contract. 

8.2. In cazul in care o clauza sau o parte din contract este declarata nula partile o vor inlocui prin 

alta care sa corespunda cat mai fidel spiritului acestui contract iar celelalte clauze îsi vor produce 

efectele in continuare, contractul pastrându-si valabiltatea si caracerul obligatoriu in masura 

maxim adimsa de lege in ipoteza in care o parte a unei  clauze este considerata nelegala, nulitatea 

nu va afecta decat acea parte a clauzei,  restul dispozitiilor ei ramânând pe deplin aplicabile. 

 

8.3.  In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei 

respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

8.4. Termenii si conditille prezentului contract sunt confidentiale si nu pot fi facute publice de niciuna 

dintre parti, fara aprobarea scrisa a celeilalte parti. 

8.5. Semnatarii prezentului Contract declara ca au toate autorizatiile si/sau Imputernicirile necesare 

in conforrnitate cu legea română si actele constitutive ale entităţilor pe care le reprezinta pentru 

semnarea prezentului Contract, iar persoanele semnatare au capacitatea de a angaja în mod valabil 

persoana juridica pe care o reprezinta. 

 

 

Prezentul contract a fost incheiat astazi, in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru 

fiecare parte. 



SPONSOR,                                                                                     BENEFICIAR, 
                                                                                                       ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA 

 

 

 
                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

                                                          Natalia Ungureanu 

 
 

 

 

 
 

 


