
 

 

CONTRACT  DE SPONSORIZARE 
 

Nr. .......... / ............................. 
 
Încheiat, astăzi , ......................., între: 
 
S.C. .................................................................. cu sediul în......................................., str ......................................................., 
nr ............................................, sectorul ................, înmatriculată la Registrul Comerţului ......................... sub nr ....................................... și cu 
CIF ................................................., legal reprezentată de către ...................................................................... - în calitate 
de ..................................................., denumită în continuare SPONSOR, 

și 

FUNDAȚIA ”POLISANO”, cu sediul în Sibiu, Casa Franceză, Str. Conrad Haas, nr. 14, înregistrată cu Certificat de Inscriere a Persoanei 
Juridice fără Scop Patrimonial nr. 81/21.05.2015, CIF  34549160 , data atribuirii CIF: 22.05.2015,  cont în lei: RO69BRDE330SV84826373300 , 
deschis la BRD-GSG, cod SWIFT BRDEROBU, legal reprezentată prin dna Cătălina Costache, în calitate de Director Executiv, denumită în 
continuare BENEFICIAR, 

SPONSORUL și BENEFICIARUL, denumite în continuare în mod colectiv și „Părți” au convenit încheierea acestui contract în următoarele 
condiții: 

CAP 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1.1 In considerarea faptului că Beneficiarul desfășoară, conform scopului principal, activități în promovarea spiritului de 

solidaritate și întrajutorare umană, s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea, în vederea efectuării de către Sponsor în favoarea Beneficiarului a unei sponsorizări constând în punerea la 
dispoziția Beneficiarului a sumei de ................... lei. 

Prezenta sponsorizare este destinată susținerii activității Beneficiarului in conformitate  cu scopul și obiectivele acestuia  prevăzute 
în Statut.  

 
CAP 2   VALOAREA CONTRACTULUI 
Art. 1.2 Valoarea totală a prezentului contract este de ............................. lei. 
 
CAP 3   OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
Art. 1.3 Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma prevăzută în contract, până cel mai târziu la data 

de ........................... 
  

Art. 1.4 Beneficiarul acordă Sponsorului permisiunea necondiționată de a aduce la cunoștința publică sponsorizarea efectuată.  
 

Art. 1.5 Sponsorul va pune la dispoziția Beneficiarului, în format electronic, marca/logo-ul său în vederea postării pe site-ul 
www.fundatiapolisano.ro – secțiunea susținători. 

 
Art. 1.6 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului prezenta sponsorizare, prin publicarea numelui și a mărcii/logo-

ului Sponsorului, pe site-urile www.fundatiapolisano.ro și prin alte activități de promovare precum: anunț pe facebook, transmitere newsletter de 
către fundație, etc. 

 
Art. 1.7 Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele oferite de catre Sponsor în scopul stipulat în prezentul contract precum şi să 

prezinte la solicitarea Sponsorului documente justificative care fac dovada utilizarii sumelor sponsorizate. 
 
CAP 4   DURATA CONTRACTULUI 
Art. 1.8 Prezentul contract va intra în vigoare la data de ........................................ și se consideră a fi în derulare până la data 

de ............................., fiind încheiat pentru o perioadă determinată. 
Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin o zi  înainte de expirare. 

 
CAP 5  CONDITII GENERALE 
Art. 1.9 Părţile de comun acord cu ocazia încheierii prezentului contract desemnează fiecare câte o persoană, respectiv dna 

Cătălina Costache din partea Beneficiarului și ............................................................ din partea Sponsorului, care vor ţine permanent şi 
eficient legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 

 



 

 

Art. 1.10 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. 

 
Art. 1.11 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 3(trei) zile de la 

apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în 
maximum 5 (cinci) zile de la apariţie. 

 
Art. 1.12 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. 
 
Art. 1.13 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 1 (una) luna, 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. 

 
CAP 6  DISPOZIŢII FINALE 
Art. 1.14 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care: 

i. se ajunge la termen, prezentul contract fiind încheiat pentru o perioadă limitată; 
ii. oricare dintre Părți este declarată în stare de incapacitate de plăți, faliment sau cu privire la partea respectiva, s-a 

declanșat procedura de lichidare; 
 
Art. 1.15 Modificarea dispozițiilor prezentului contract fără acordul scris și expres al Sponsorului va fi lipsită de efecte juridice, 

prezentul contract putând fi modificat și/sau completat doar prin acte adiționale. 
 
Art. 1.16 Incetarea contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți la data survenirii ei. 
 
Art. 1.17 Litigiile de orice natura decurgând din încheierea, executarea, încetarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale 

amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la o soluție agreată de ambele părți, litigiul va fi supus instanței judecătorești române 
competente. 

 
Art. 1.18 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. 1.19 Prezentul contract este încheiat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv ale Codului Fiscal, cu modificările și completarile ulterioare,  supunându-se prevederilor acestora. 
 
Art. 1.20 Prezentul contract s-a încheiat şi semnat astazi, data de mai sus, în 2 (doua) exemplare originale de egală valoare juridică, 

câte unul pentru fiecare parte. 
 
SPONSOR,                                      BENEFICIAR, 
 
........................................................                                        FUNDATIA POLISANO 

           
Director executiv, 
Cătălina Costache                                                                                                                             


