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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. ___________ 

 
Incheiat astazi ____________ 

 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
1.1. _______________________________, cu sediul social in (localitatea)__________________, 

str. _________________, nr. ___, judet/sector ___________, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. ________________, cod fiscal nr. ___________reprezentata de 
____________________, cu functia de ____________, in calitate de sponsor, pe de o parte, 
 
Si 

 
1.2  Asociatia de Contabilitate „DECONT”  cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Dr.Murgului, nr. 

6, bl. H2, sc.1, ap. 9 avand cod fiscal: 21470269, cont bancar: RO47CARP0451P0066684RO01 
deschis la Patria Bank, reprezentata prin Hagiu Comsa Horatiu, cu functia de Presedinte al 
Consiliului Director, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, 

 au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea 
urmatoarelor clauze,în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare, 
prezentul contract:   
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1.Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina actiunea „Tax Camp by Horatiu Hagiu”  

organizata de beneficiar. 
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului: 

a) Suma de (in cifre si litere) ________________ (___________________) lei. 
2.3. Suma in valoare de __________ lei se pune la dispozitia beneficiarului in scopul sustinerii 

organizarii evenimentelor asociatiei care includ si „Tax Camp by Horatiu Hagiu”  de catre 
beneficiar. 

2.4. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati beneficiarului integral la data semnarii 
contractului. 

 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1 Sponsorul se obligă să vireze suma de ______________ lei la data semnarii acestui contract. 
3.2 Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, într-un mod care să nu lezeze direct sau 
 indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică şi va utiliza 
 suma sponsorizată în scopul arătat în cererea sa.  
3.3. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 

beneficiarului. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului la data semnarii contractului 
 
V. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal 

arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate 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; 
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isi incalca vreuna dintre 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. 

5.2.Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat          
 incetarea contractului. 
 
VI. FORTA MAJORA 
 
6.1.Nici una dintre 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. 

6.2. 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. 

 
VII. NOTIFICARI 
 
7.1. 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. 

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi 
lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

7.4. 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. 

 
VIII. LITIGII 
 
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 
reprezentantii lor. 

8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatoresti competente. 

 
IX. CLAUZE FINALE 
 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 
ulterioara incheierii lui 9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de 
partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin 
echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

9.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2  exemplare, astazi ______________, 
data semnarii lui.  

 

 

 
SPONSOR,                              BENEFICIAR, 
 
______________________                          Asociatia de Contabilitate „DECONT” 


