
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Art. 1 

Între, 

Societatea Comercială / PFA ......................................., cu sediul în ............................................, str ................................................. 
nr ......., sectorul/judeţul .........................., înmatriculată la Registrul Comerţului ....................................... sub nr ..........................., 
reprezentată de către .............................................., în calitate de SPONSOR 

şi 

Asociaţia/fundaţia (persoana fizică)........................................................................., ce desfăşoară activităţi în domeniul 
................................................, având sediul/domiciliul în .................................................................................. reprezentată de 
către .............................................., în calitate de BENEFICIAR, 

s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2 

Obiectul contractului îl constituie transferarea de către sponsor a dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau 
mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără scop lucrativ a beneficiarului. 

III. PLATA ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

Art. 3 

Suma pe care sponsorul o va plăti beneficiarului este de ......................... lei/USD. 

Art. 4 

Plata se va face astfel: 

- o singură dată, la data de ....................., în contul deschis pe numele ....................... la 
................................................................................. 

- în tranşe lunare (trimestriale, anuale etc.) plătibile la data de ................ a fiecărei luni (sau altă unitate de timp, specificată 
clar). 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

Art. 5 

Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma stipulată în prezentul contract. 

Art. 6 

Beneficiarul: 

- se obligă, în scopul .................................................... (reprezentării, publicităţii etc.) a ............................., să aducă la cunoştinţă 
publicului numele sponsorului ori de câte ori se prezintă şi (eventual) să ofere pliante de prezentare a sponsorului, alături de 
materialele sale de prezentare. 

- se obligă la:........................................................................................ 



- se obligă să utilizeze sumele primite de la sponsor în scopul stipulat în prezentul contract şi să prezinte documente justificative 
în acest sens. 

V. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 7 

Durata acestui contract este de ..............................., cu începere de la data de ............. până la data de ................. Contractul 
poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin ......... zile înainte de expirare. 

VI. ALTE CLAUZE 

Art. 8 

Părţile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv .......................... din partea ....................... şi ................... din partea 
......................., care vor ţine permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 

Art. 9 

Evidenţa financiar-contabilă se ţine în lei/$, extrasele de cont fiind puse la dispoziţia părţilor, la cererea acestora. 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 

Art. 10 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor, partea în culpă va plăti penalităţi de ....... %/zi raportate la valoarea prestaţiei neîndeplinite. 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

Art. 11 

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la 
apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica 
în maximum 15(cincisprezece zile) de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt 
organism abilitat de legea statului care o invocă. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 
15(cincisprezece) zile de la încetare. 

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului 
pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-
şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

IX. CLAUZA DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI 

Art. 12 

Încălcarea în orice mod de către o parte contractantă a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu efectul prejudicierii grave 
a celeilalte părţi, atrage după sine răspunderea civilă sau penală a părţii respective după caz, conform normelor legale în vigoare. 

X. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 

Art. 13 



Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi obligaţiile ce i se cuvin prin acest contract, 
numai dacă a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, care trebuie comunicat în ........................ zile. Dacă nu se primeşte nici un 
răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului şi aceasta nu poate avea loc. 

XI. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI 

Art. 14 

Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceştia au acordul expres al celeilalte părţi. 

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 15 

Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părţi, făcând excepţie următoarele cazuri: 

- în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă; 

- la expirarea termenului contractului, când părţile au notificat în acest sens; 

- când este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare; 

- forţă majoră. 

XIII. LITIGII 

Art. 16 

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, 
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

Art. 17 

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va 
soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în 
conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. 

Art. 18 

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie. 

XIV. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 19 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

Art. 20 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în ........ exemplare originale de egală valoare juridică, la data de .............. 

SPONSOR, BENEFICIAR, 
........................................ ................................... 
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