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CONTRACT  DE SPONSORIZARE 

  Nr. ________din________________ 
 
 
CAPITOLUL  I – PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 
Prezentul contract este încheiat între: 

________________________________, cu sediul în localitatea __________________, 
Strada________________________, Nr. ___, Sc. ___, telefon ____________________, 
e-mail ________________________ cod fiscal nr. _______________, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub. Nr.__________ titulara a contului bancar nr.____________ 
__________________________ deschis la______________________, reprezentată de 
D-ul/D-na ____________________, în calitate de __________________, denumită în 
continuare SPONSOR  
 
ȘI 
 
Asociatia Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda România numită „Betania”, 
cu sediul social în localitatea Bacău, Strada Nordului Nr. 19 bis, telefon  0234/586 002,  
e-mail: office@asociatiabetania.ro, cod fiscal: 7928353, titulară a contului bancar nr. 
RO08 BACX 0000 0030 0916 2012, deschis la UniCredit Bank Bacău, reprezentată de   
D-l Adrianus Muit, în calitate de Președinte, denumită în continuare BENEFICIAR 

 
CAPITOLUL  II – OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea activității Asociației 
Betania pentru derularea proiectelor sociale, de către S.C.__________________ S.R.L. 
Art. 2. S.C. _________________________________ S.R.L., în calitate de sponsor oferă 
suma de _______________. 
Art. 3. Asociația Betania se obligă să folosească suma sau  bunurile materiale care fac 
obiectul sponsorizării pentru  derularea proiectelor sociale. 
Art. 4. Suma de bani pe care sponsorul o plătește beneficiarului provine din veniturile 
obținute urmare a desfășurării activităților autorizate. 

 
CAPITOLUL III – DURATA CONTRACTULUI 
 
Art. 5. Prezentul contract se încheie pe o perioada de ____________, începând cu  data 
de ____________________.  
Art. 6. Sponsorizarea va fi pusă la dispoziția beneficiarului până la data de __________. 
Art. 7. Beneficiarul declară că este o persoană juridică nonprofit de utilitate publică și 
desfășoară o activitate în domeniile prevăzute de art.4 din Legea 32/1994 privind 
sponsorizarea. 
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CAPITOLUL  IV – MIJLOACE DE SPONSORIZARE 
 
Art. 8. Mijloace financiare în suma de ____________________.  
Suma acordată cu titlu de sponsorizare va fi virată în contul beneficiarului numărul 
RO08 BACX 0000 0030 0916 2012, deschis la UniCredit Bank Bacău sau numerar. 
Art. 9. Bunuri materiale: _________________________________________________ 
conform aviz de însoțire/proces verbal de predare primire. 
 
CAPITOLUL V -  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE  SPONSORULUI 
 
DREPTURI 

Art. 10. Sponsorul are dreptul să facă publică activitatea de sponsorizare a 
beneficiarului în baza prezentului contract prin promovarea numelui, a mărcii, 
emblemei sau imaginii sale. 
 
OBLIGAȚII 

Art. 11. Sponsorul nu va condiționa/inflența activitatea beneficiarului în domeniul 
pentru care acordă sponsorizarea. 
Art. 12. Sponsorul se obligă să nu divulge unei terțe persoane informațiile în legătură 
cu activitatea beneficiarului sponsorizării. 
Art. 13. Sponsorul va înregistra în evidențele sale contabile sumele de bani cu care îl 
sponsorizează pe beneficiar în baza acestui contract. 
 
CAPITOLUL VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 
 DREPTURI 

Art. 14. Încasarea sumei sau receptarea bunurilor materiale în condițiile stabilite prin 
prezentul contract. 
Art. 15. Beneficiarul are dreptul să desfășoare activitatea/activitățile pentru care a 
primit sponsorizarea fără ingerințe sau condiționări din partea sponsorului. 
  
OBLIGAȚII 

Art. 16. Beneficiarul va promova numele, marca, emblema și imaginea sponsorului cu 
ocazia aducerii la cunoștința publicului a activității de sponsorizare. 
Art. 17. Beneficiarul va populariza actiunea de sponsorizare prin intermediul mass-
media. 
Art. 18. Beneficiarul prin aducerea la cunoștința publică a sponsorizării, nu va leza 
activitatea sponsorului, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 
Art. 19. Beneficiarul va gestiona suma și bunurile care fac obiectul prezentei 
sponsorizări numai în scopul pentru care au fost primite. 
Art. 20. Beneficiarul va înregistra în evidența contabilă sumele de bani primite cu titlu 
de sponsorizare în baza acestui contract. 
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CAPITOLUL VII – TEMEIUL JURIDIC 
 
Art. 21. Prezentul contract a fost încheiat în baza Noului Cod Civil, a Legii 
32/02.08.1994 – Legea sponsorizarii și a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului 
Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 211/11.09.1994, iar părțile se angajeză să 
respecte obligațiile prevăzute în aceste acte normative. 
Art. 22. Nici una din prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca 
instituind obligația Beneficiarului de a presta vreun serviciu sau de a efectua vreo altă 
prestație în favorea Sponsorului ori a unei terțe persoane în schimbul obiectului 
sponsorizării. 
 
CAPITOLUL VIII – CONFIDENȚIALITATE 
 
Art. 23. Părțile se angajează să nu divulge clauzele contractuale care fac obiectul 
prezentului contract unei terțe părți , cu excepția obligațiilor legale. 
 
CAPITOLUL IX  - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
Art. 24. Prezentul contract poate înceta în următoarele cazuri: 

- prin executare, la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
- reziliere de plin drept fără intervenția instanței de judecată, invocată 

de una din părți în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunză-
toare de către cealaltă parte a condiției contractuale, obligațiilor 
contractuale, cu obligarea la plata de daune interese; 

- acordul de voință al parților, exprimat în scris; 
- când una din părți este implicată într-o acțiune menită să prejudicieze 

sau să dăuneze imaginii celeilalte părți, partea prejudiciată poate 
rezilia unilateral contractul printr-o notificare transmisă părții în culpă, 
prin fax sau poștă, cu 30 de zile înainte de data hotărâtă. 

 
CAPITOLUL X  - FORȚA  MAJORĂ, CAZUL FORTUIT 
 
Art. 25. Forța majoră, convenită ca fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică 
partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de 
răspundere civilă (contractuală, delictuală) partea care o invocă în condițiile legii. 
Art. 26. Cazul fortuit, convenit ca  un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu sar fi 
produs, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau 
părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere 
contractuală partea care o invocă în condițiile legii. 
Art. 27. Partea care invocă forța majoră/cazul fortuit va face dovada celeilalte părți 
prin certificatul emis de instituțiile abilitate, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
încetării cazului de forță majoră sau fortuit invocat. Exonerarea de răspundere 
operează numai pe durata certificată a existentei cazului de forță majoră, a cazului 
fortuit. 
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CAPITOLUL XI – LITIGII 
 
Art. 28. Orice litigiu decurgând din executarea sau interpretarea contractului va fi 
soluționat pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la instanțele de judecată 
competențe. 
 
CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE 
 
Art. 29. Prevederile prezentului contract pot fi suspendate, completate sau modificate 
cu acordul părților prin acte adiționale care vor face parte integrantă din contract, 
devenind obligatorii pentru ambele părți. 
Art. 30. Niciuna dintre părți nu poate cesiona drepturi stabilite prin prezentul contract 
fără acordul scris prealabil al celeilalte părți, sub sancțiunea nulității cesiunii. 
Art. 31. Beneficiarul declară că are deplină capacitate să încheie prezentul contract și 
nu există nici o împrejurare, de orice natură, care să afecteze sau care s-ar opune 
încheierii valabile a acestui contract și despre care să aibă cunoștință.    
Art. 32. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, cu aceeași 
valoare   juridică,  câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi _______________ 
__________________ la _________________ . 
 
 
SPONSOR,                                BENEFICIAR, 
 
 
Director___________________                         Asociația Betania 
                                Adrianus Muit 
                 Președinte  
 


