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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. ___/________ 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
   
Între: 
 
 ……………………..............................................................., cu sediul în 
..............................................................................................................................................................., 
adresă e-mail ................................................................. , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
………………..,CUI RO .............................., Cont IBAN ………………………………………….., 
deschis la ….......……………………, reprezentată prin ..............................................., în calitate de 
........................................., denumită în continuare Sponsor, 
 şi 

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 
32/1994 precum şi cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), 
se încheie următorul contract. 
 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de .................................. lei.  
Suma urmează a fi utilizată pentru promovarea triathlonului în rândul copiilor prin organizarea de 
competiții și achiziționarea de echipamente sportive . 
 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
 
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către Părţi şi va fi valabil până la 
îndeplinirea obligațiilor părților, dar nu mai târziu de 1 an de la data semnării, cu posibilitatea 
prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi. 
 
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
 
1.Obligatiile Beneficiarului
1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată în scopul menţionat la cap. 

„Obiectul contractului”. 
1.2. Beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă 
clar acţiunea de sponsorizare. 

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRIDENT TRIATHLON TEAM, cu sediul în Constanța, Aleea 
Brândușelor, nr. 3, bl. Z 2, sc. C, ap. 32, adresă de e-mail ........................................... , Certificat de 
înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial nr. 21151/212/2016,  CIF 36532300, cont IBAN 
RO45 BTRL RONCRT0357995001, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. Marga Radu 
Costin, în calitate de Director Sportiv, denumită în  continuare Beneficiar,  
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1.3. Beneficiarul se obligă să prezinte Sponsorului un raport de activitate şi/sau documente 

justificative referitoare la activitatea sponsorizată, în termen de 30 de zile de la utilizarea sumei 

ce face obiectul sponsorizării. 

2. Obligaţiile Sponsorului 

2.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma precizată. 

2.2. Sponsorul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 

a mărcii sau a imaginii sale. 

 

 

V. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI 

 

1. Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract; 

b) prin acordul de voință al părților exprimat în scris, printr-un act adițional ; 

c) prin reziliere de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care 

Beneficiarul nu respectă scopul pentru care a fost efectuată sponsorizarea, nici după trecerea 

unui termen de 15 zile de la notificarea scrisă din partea Sponsorului în vederea executării 

obligațiilor asumate și a reparării eventualelor pagube pricinuite, dacă este cazul ; 

d) în caz de forţă majoră.  

  Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după 

intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care 

invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți producerea evenimentului în termen de 

5 zile. În situația în care cauza de forță majoră subzistă în termen de 30 zile de la producere, partea 

care este notificată despre apariția cazului de forță majoră are dreptul să îi notiifce celeilalte părți 

încetarea de plin drept a contractului, fără a pretinde daune. 

 

 

VI. LITIGII 

 

Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv încetarea 

contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse instanţelor 

judecătoreşti competente. 

 

 

VII. ALTE PREVEDERI 

 
Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de prevederile 

Codului Fiscal în vigoare. 

 

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Părţile vor desemna câte o persoană, respectiv ................................................. din partea 

Sponsorului şi dl. Marga Radu Costin din partea Beneficiarului, care vor ţine legătura în vederea 

realizării obiectivelor fixate de comun acord. 

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

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

integrantă a contractului. 
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3. Prezentul contract nu poate fi cesionat unei terţe persoane decât cu acordul prealabil în scris al 
celeilalte părţi contractante.se consideră efectuată dacă este transmisă 

4. Orice notificare se consideră valabil îndeplinită dacă este adresată prin poștă, cu confirmare de 
primire, la adresa menționată de fiecare parte la art. I din prezentul contract și se consideră 
primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal pe această confirmare. În cazuri 
urgente se acceptă transmiterea notificărilor prin e-mail, cu confirmare de primire.  

5. Prezentul contract a fost întocmit azi ........................., în două exemplare originale, cu valoare 
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 
Pentru Beneficiar,                          Pentru Sponsor, 
 
Asociația  Club Sportiv Trident Triathlon Team                      ...................................................... 
 

Director Sportiv,      

     
        


