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Contract de sponsorizare 
Nr. .............  

Încheiat astăzi ...................., în baza Legii nr. 32/1994  
 

 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
11.1. ……………………………………., cu sediul in…………..........................……….……………………… 
........................................................................, Cod Unic de Înregistrare: …………………….., număr de 
ordine in Registrul Comerţului: ……………………………, având contul: …………………………………..., 
deschis la …………………………………, reprezentată de ‚…………… ………………………in calitate de 
………………....., denumită in continuare Sponsor, pe de o parte, si 
Sponsor, pe de o parte, si  
1.2.  Colegiul  Național “Ion C Brătianu”, cu sediul in Piteşti, str.  Armand Călinescu nr. 14, jud. Argeş, 
codul fiscal 4317908 , având contul nr. RO18TREZ04621E370100XXXX, deschis la Trezoreria Pitești, 
reprezentată de doamna  MANEA Alina Ramona  în calitate de director și doamna ANDREI Elena în 
calitate de contabil șef, denumita in continuare Beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa încheie 
prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul se angajează in mod irevocabil să susţină acţiunea 
Beneficiarului................................................................................................................................ 
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., Sponsorul pune la dispoziţia Beneficiarului: 
      a) Suma de (în cifre şi litere) ............................................................................................... lei. 
      b) Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul 
contract, în valoare de (în cifre şi litere) ............................................................ lei. 
2.3. Suma/bunurile materiale/serviciile în valoare de ...............(.......................................) RON se pune la 
dispoziţia Beneficiarului in scopul susţinerii acţiunii 
………………………..............................................................................................a Colegiului Naţional “ION 
C. BRATIANU” din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 14, jud. Argeş, arătată mai sus. 
2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti, in contul Beneficiarului: 
RO29TREZ04621E330500XXXX, deschis la Trezoreria Pitești sau în numerar la sediul Colegiului Naţional 
“ION C. BRATIANU”, integral / în tranşe până la data 
de:.......................astfel:..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... . 

sau/şi 
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: 
..........................astfel:....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1. Sponsorul se obligă să vireze integral suma care face obiectul sponsorizării sau să depună această 
sumă în numerar până la data de ……………........................................... 
3.2. Sponsorul se obligă să efectueze sponsorizarea din venituri licite.   
3.3. Beneficiarul este obligat, în afara situaţiilor în care Sponsorul declară explicit că nu doreşte acest 
lucru, să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea intr-un mod care să nu lezeze direct sau indirect 
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publică şi va utiliza suma sponsorizată în 
cadrul acţiunii de 
…………………….................................................................................................................................... a 
Colegiului Naţional “ION C. BRATIANU” din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 14, jud. Argeş. 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispoziţia Beneficiarului pana la data 
de…………………............................................. 
V. INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenţia unui tribunal arbitral sau 
a instanţei judecătoreşti, in cazul in care una dintre părţi: 
     - nu îşi execută una dintre obligaţiile din prezentul contract; 
     - este declarata in stare de insolvenţă înainte de începerea executării prezentului contract; 
     - cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 
      - îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de către 
cealaltă parte asupra faptului ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. 
5.2. Prevederile prezentului contract nu înlătura răspunderea părţii care in mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 
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VI. FORTA MAJORA 
6.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in 
mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majora, 
aşa cum este definita de lege. 
VII. NOTIFICARI 
7.1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului 
contract. 
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe aceasta confirmare. 
7.3. In cazul in care confirmarea se trimite prin 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 in considerare de niciuna dintre părţi, daca nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
VIII. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 
8.1. Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile si obligaţiile ce i se 
cuvin prin acest contract, numai daca a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, care trebuie comunicat in 
zece zile. Daca nu se primeşte niciun răspuns, înseamnă ca nu se consimte la cesiunea contractului si 
aceasta nu poate avea loc. 
IX. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI 
9.1. Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceştia au acordul 
expres al celeilalte părţi. 
X. INCETAREA CONTRACTULUI 
10.1. Încetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor părţi, făcând excepţie 
următoarele cazuri: 
       a) in cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibila; 
       b) la expirarea termenului contractului, când părţile au notificat in acest sens; 
       c) când este reziliat pentru neexecutare; 
       d) in caz de forţă majora, astfel cum este prevăzut in prezentul contract. 
XI. LITIGII 
11.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor. 
11.2. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau in legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabila. 
11.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
XII. CLAUZE FINALE 
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat intre părţile contractante. 
12.2. Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de prevederile art. 
8 din Legea nr. 32/1994. 
12.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă 
voinţa părţilor si înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui. 
12.4. In cazul in 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 
ca ea a renunţat la acest drept al sau. 
12.5. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării sale. 
Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                       SPONSOR,                                                                        BENEFICIAR, 

http://www.obligatii.e-juridic.ro/?cs=144107

