
 

  

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. …… /………… 

 
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE 
 
 
1.1. SPONSOR:………………………………………............................................................ 

Cu sediul in ..............................., str. …………………...….………, nr. ...…..... 

cont  …………………................................deschis la ……………................... cod fiscal CUI 

…………..........….., inregistrat la Registrul Comertului cu nr. ……………….................. 

reprezentata prin d./dna.l ……................……..…….. in calitate de  ………………........, 

Si: 
 
1.2. BENEFICIAR: „ASOCIAŢIA ROTARY CLUB BAIA MARE”-  cu sediul in Baia Mare, Bd. 

Unirii, nr.11, Jud. Maramures, înregistrată în  Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă 

Tribunalul Maramureş, Romania, sub numărul 117/PJ/11.05.1998 si în Registrul Special al 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Baia Mare,  Romania, sub nr.  79/31.10.2012, 

avand Codul Unic de Inregistrare 10688773, cont nr. RO72 BACX 0000 0018 9789 2000 deschis 

la Unicredit Bank, reprezentata prin dna. Vlad Mihaela in calitate de Presedinte, 

 

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

2.1.Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI cu:  
 
- suma de ………..….. lei; 
 
- următoarele bunuri (evaluate la suma de …………. lei): …………………………… ; 
 
- următoarele activităţi (evaluate la suma de ……………………..): …………………………………. 
 
CAP. III SCOPUL CONTRACTULUI 
 
3.1.Scopul contractului este sprijinirea de catre SPONSOR a activitatii BENEFICIARULUI in 

proiectele si programele desfasurate conform scopului sau statutar cu 20% din impozitul e profit 

sau cu 0.75% din cifra de afaceri, suma care va fi virata pana la data de ………………. in contul 

Beneficiarului.. 

 
CAP. IV VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA 
 
4.1. In scopul prevazut la CAP. II, SPONSORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI: 



 

  

a. Suma de  ........................ lei. 

b. Bunurile/serviciile/facilitatile prevazute in lista anexa, care face parte integranta din 

prezentul contract  in suma de ......................... lei. 

4.2. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati de catre SPONSOR in contul 

BENEFICIARULUI: 

a. o singura data, la data de .....................; 

b. in transe lunare, platibile pana la data de ................ . 

4.3. Bunurile/serviciile/facilitatile care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia 

BENEFICIARULUI, integral / in transe pana la data de ................. . 

4.4. Incetarea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor scadente si neonorate 

pana la aceasta data. 

 
CAP. V DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si se incheie la momentul aducerii la 

indeplinire a obligatiilor contractuale, dar nu mai tarziu de data de ...................... . 

4.2. Prelungirea contractului se va face prin act aditional. 

 
CAP. VI OBLIGATIILE PARTILOR 
 
6.1. SPONSORUL  se obliga: 

 sa vireze suma si/sau Bunurile/serviciile/facilitatile prevazute in CAP.II din contract la data 

stabilita; 

 sa nu urmareasca direct sau indirect directionarea activitatii BENEFICIARULUI; 

 sa efectueze sponsorizarea din venituri proprii; 

6.2. BENEFICIARUL se obliga: 

 sa foloseasca sponsorizarea primita in baza acestui contract in scopul prevazut de 

dispozitiile CAP.III; 

 cu acordul Sponsorului, sa aduca la cunostinta publicului sprijinul acordat de catre 

SPONSOR prin promovarea numelui, a marcii, ori a imaginii produsului 

 
6.3. BENEFICIARUL îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de beneficiar al 

sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificările şi completările ulterioare.  



 

  

6.4.  Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca instituind 

obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în 

favoarea SPONSORULUI ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

 
CAP. VII CLAUZE COMUNE 
 
7.1. Partile pot  aduce la cunostina publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui, a 

marcii sau imaginii sale. 

7.2. Partile pot beneficia de facilitatile prevazute de dispozitiile Legii nr.32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, cu conditia respectarii acestora. 

 
CAP. VIII INCETAREA CONTRACTULUI 
 
8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei 

judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

• nu isi executa una din obligatiile esentiale prevazute in CAP. VI, din prezentul contract; 

• este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de 

lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract; 

• cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 

celeilalte parti; 

• isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, 

de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea 

prezentului contract. 

8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilate parti, cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca 

efectele. 

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente 

intre partile contractante. 

 
CAP. IX FORTA MAJORA 
 
9.1. Nici una din 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. 

9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, 

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 



 

  

9.3. Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 

dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna din ele sa 

pretinda daune-interese. 

 
CAP. X NOTIFICARI 
10.1. 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. 

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

recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata 

de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

10.3. daca confirmarea se transmite prin fax sau email, ea se considera primita in prima zi 

lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

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

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

CAP. XI LITIGII 
 
11.1. Orice neintelegere intre parti decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea 

contractului ori in legatura cu acesta si care nu va putea fi rezolvata pe cale amiabila, va fi supusa 

spre solutionare instantelor de judecata competent din municipiul Baia Mare. 

 
CAP. XII DISPOZITII FINALE 
 
12.1. Modificarea prezentului contract se efectueaza prin acordul partilor.  

12.2. SPONSORUL urmează să beneficieze de reducerea bazei de impozitare cu echivalentul 

sponsorizării în condițiile menționate de Legea nr. 32/1994 cu modificările ulterioare. 

12.3. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi 

......................, data de la care intra in vigoare. 

 
 
SPONSOR,                                                                          BENEFICIAR, 
                                                                                 ASOCIATIA ROTARY CLUB BAIA MARE 
                                                                                             
 ……………………………                                                   VLAD MIHAELA 
                                                                                          
                                                                                                 Presedinte 


