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Nr.  ........... / ......................... 

 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

 

1. ......................................, cu sediul în ............................................................., 

înregistrat/ă la Registrul Comertului sub nr. ......................., cod unic de înregistrare 

..........................., având contul nr. ......................................... deschis la 

........................., reprezentat/ă de către ...................., legitimat cu CI seria ......, nr 

........, CNP ..........................., în calitate de ...................., denumit/ă în continuare 

Sponsor, 

şi 

 

2. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ "CERCETAŞII ROMÂNIEI", cu sediul în Bucureşti, str. Lt. 

Col. Paul Ionescu, nr. 17, sector 1, cod poștal 011083, cod fiscal 5990766, având contul 

cu IBAN: RO92 BTRL RON CRT 033 228 1201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată 

legal prin d-na Mihaela Girleanu, în calitate de director executiv, denumit în continuare 

Beneficiar, 

 

Sponsorul şi Beneficiarul denumiţi în continuare Părţile 

 

Art. 1. Obiectul Contractului 

Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea programului de educare a copiilor şi 

tinerilor de către voluntarii Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”. 

Prezentul contract a fost incheiat in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti privind 

sponsorizarea (Legea nr.32/1994 si Legea nr.227/2015 cu modificarile la zi – Codul Fiscal, art. 

15, alin. 2 , lit. e) si art. 62, lit. l). 

 

Art. 2. Obligaţiile Sponsorului 

Sponsorul se obligă să predea până la data de 31.12.2017 suma de .......... Ron. 

 

Art. 3. Obligaţiile Beneficiarului 

Beneficiarul se obligă să utilizeze resursele financiare în scopul enunţat la Art 1.  

Beneficiarul sponsorizării declară pe proprie răspundere că poate fi beneficiar al sponsorizării ce 

face obiectul prezentului contract, în conditiile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare şi 

înţelege să suporte orice eventuale daune suferite de Sponsor în cazul în care se dovedeşte că nu 

putea beneficia de această sponsorizare. 

 

Art. 4. Durata Contractului 

Prezentul contract se încheie pe o durată de ................................... de zile, începând cu data 

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

 

Art. 5. Dispoziţii finale 

1) Modificările şi completările ulterioare la prezentul contract necesită forma scrisă. Acest lucru 

se aplică şi în cazul modificării cerinţei enunţate anterior. 

 

2) Orice notificare trimisă de către o Parte contractantă celeilalte părţi în baza prezentului 

contract va fi considerată a fi valabilă, dacă a fost făcută în scris, semnată şi ştampilată 
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corespunzător şi trimisă celeilalte părţi prin fax ori scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire la adresele prevăzute în partea introductivă a acestui contract.  

 

3) Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea contractului, restituirea 

sumei primite şi plata de daune, în cuantum egal cu dobânda practicată de banca sponsorului. 

Rezilirea contractului se va face după un preaviz de 15 zile. 

 

4) Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Orice litigii se vor ivi între părţi în 

legătură cu interpretarea clauzelor contractuale şi/sau cu executarea contractului vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, 

litigiile vor fi deduse spre judecată instanţei române competente potrivit dreptului comun. 

     

5) Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod 

corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza prezentului 

acord de parteneriat, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment 

imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat sau extrem 

de costisitoare pentru partea care îl invocă. Sunt considerate asemenea evenimente: războiul, 

calamităţile naturale, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, grevele, restricţiile legale şi 

orice alt eveniment care este în afara controlului părţii care îl invocă. 

Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte 

părţi, imediat şi in mod complet, producerea acestuia şi să ia masurile care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment. 

  

6) Beneficiarului îi este cunoscut faptul ca Sponsorul nu încurajeaza si nu tolereza acordarea 

niciunor avantaje directe sau indirecte pentru atingerea obiectivelor contractuale. În cazul 

încalcarii acestei obligatii de care Beneficiar – Sponsorul este îndreptatit sa rezilieze contractul 

fara nici o notificare. Beneficiarul este tinut raspunzator pentru toate consecintele ce rezulta 

din încalcarea acestei clauze.  

  

7) Părtile declară şi garantează că: a) fiinţează şi funcţionează în mod legal; b) elementele de 

identificare ale părţilor sunt cele inserate în preambulul Contractului de Sponsorizare; c) nu 

există nici un impediment de natură juridică sau orice fel pentru încheierea şi executarea 

prezentului Contract. Semnatarii prezentului Contract declară că au toate autorizaţiile şi/sau 

împuternicirile necesare în conformitate cu legea română şi actele constitutive ale societăţilor pe 

care le reprezintă pentru semnarea prezentului Contract iar persoanele semnatare au 

capacitatea de a angaja în mod valabil persoana juridică pe care o reprezintă.  

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .................., în două (2) exemplare originale, în 

limba română. 

 

Sponsor,     Beneficiar, 

 

           ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ "CERCETAŞII ROMÂNlEI" 

      Mihaela Gîrleanu, Director Executiv 
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