
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

  

NR. _ din ______________________ 

 

 

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

   

Între: 

  

Dl./D-na……………………………..………..….., domiciliat/ă în …………….……., strada 

……………………..… nr. ……, bloc ……, scara ..., ap. ….., sector/judeţ………., posesor/oare 

al BI/CI seria ….. nr. ………………, eliberat la …..….. de ……………………….., CNP 

……………………………………..,  

 

SC ………………… ………………......................................................................cu sediul în 

................ ............................. .......................... ………………………, înregistrată la Registrul 

Comertului sub nr. …………………….., Cod Unic  de  Inregistrare ...........................,  având 

Cont IBAN ....................……………………………………………….., deschis la 

…………………………  reprezentata prin ......................................................, în calitate de 

................................................. 

denumită în continuare Sponsor, 

 

 şi 

 

Asociaţia TERRA DACICA AETERNA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918, 

nr. 23, Ap. 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 4244/A/2007, CIF 

22017224, înscrisă în la Judecătoria Cluj cu nr. 6622/211/2007, cont IBAN  

RO32BTRL01301205D53283, deschis la BANCA TRANSILVANIA, filiala Cluj, reprezentata 

prin CHEPTEA PAUL, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare Beneficiar, 

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti, privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 

32/1994 (modificată, completată şi aprobata prin Ordonanţa Guvernului Nr. 36/1998, respectiv 

prin Legea nr. 204/2001), precum şi cu prevederile Legii 571/2003 cu modificările la zi (Codul 

Fiscal în vigoare la data prezentă) 

 

se încheie următorul contract: 

 

 

ASOCIAŢIA TERRA DACICA AETERNA 
B-dul 1 Decembrie 1919, 23, Ap.1; 400699 Cluj-Napoca, ROMANIA 

Tel 0264/ 586754; 0744 912293; 0744 997138 

e-mail: paul_cheptea@yahoo.com / terradacica@gmail.com 

www.terradacica.ro  

 

mailto:paul_cheptea@yahoo.com
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B. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu:  suma de ……… RON, sau 

materiale,unelte,scule,alimente,combustibil,etc……………………………………………………

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………….. în 

cantitate (valoare ) de……………………………………… …………………………….. 

……………………………. …………………………………………………………………..  

 

Sponsorizarea va fi utilizată pentru necesităţile specifice asociaţiei . 

 

C. DURATA CONTRACTULUI 

 

Prezentul contract de sponsorizare se încheie pe perioada ...................................................  

 

D. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

1. Obligaţiile Beneficiarului 

 

1.1 Beneficiarul se angajează să folosească sponsorizarea în scopul menţionat la obiectul 

contractului. 

1.2 Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului.  

1.3 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate şi/sau documente justificative 

referitoare la activitatea sponsorizată, în termen de 30 de zile de la utilizarea fondurilor ce fac 

obiectul sponsorizării. 

 

2. Obligaţiile Sponsorului 

 

2.1 Sponsorul se obliga sa depună in contul Beneficiarului suma de ..................... RON, sau să 

asigure  furnizarea  de  materiale, alimente, combustibil, 

etc……………………………………………………………………………………………….  în 

termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului. 

 

E. FORŢA MAJORĂ 

 

În caz de forţă majoră, părţile pot conveni decalarea termenelor de îndeplinire a obligaţiilor 

contractuale. Invocarea "forţei majore" se face în scris în termen de şapte zile de la data începerii 

evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept "forţă majoră.” 

 

G. LITIGII 

 

Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi remise spre soluţionare 

organelor competente din Romania. 
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H. DISPOZITII FINALE 

 

1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor 

părti. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte 

integrantă a contractului. 

 

2. Dacă termenul de onorare a obligaţiilor ce rezidă din prezentul contract nu este respectat de 

catre Sponsor, iar dacă întârzierea depăşeşte 5 (cinci) zile lucrătoare, Beneficiarul poate rezilia 

unilateral acest contract. 

 

3. În cazul în care Beneficiarul foloseste obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele 

prevăzute în acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare 

prealabilă de 5 (cinci) zile lucrătoare. În acest caz Beneficiarul se obligă să restituie integral 

bunurile ce au făcut obiectul sponsorizarii. 

 

4. Daca una dintre părţi solicită rezilierea contractului, în alte condiţii decât cele prevăzute la 

alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 30 

(treizeci) de zile inainte de termenul la care doreste încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile 

contractuale sunt obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile. 

 

5. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

BENEFICIAR       SPONSOR 

 

Asociaţia TERRA DACICA AETERNA  ………..……………………………. 

 

Preşedinte  

  CHEPTEA PAUL 


