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CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr.       /    .      .20..... 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Art. 1 

 

Între, 

 

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

........................................................................................, judeţul Brașov, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr ........................, Cod unic de înregistrare ............................................., 

Cod IBAN ..................................................................................., deschis la Banca 

.........................................................................................., reprezentată de domnul 

......................................, având funcţia de ............................................. , în calitate de SPONSOR 

 
şi 

 

2. ASOCIAŢIA pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI – AVE – cod fiscal 29234379, cu sediul 

în FĂGĂRAŞ, str DNA STANCA telefon +40784134334, fax +403688882220, având contul 

RO62BTRL00801205H73483XX deschis la BANCA TRANSILVANIA reprezentată prin prof. 

MARCIANA STREZA, preşedinte AVE,  în calitate de beneficiar, denumit în continuare 

BENEFICIAR. 

 

s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

Art. 2  

Obiectul contractului îl constituie transferarea de către sponsor a dreptului de proprietate asupra 

unor mijloace financiare pentru susţinerea de  proiecte educaționale ce vizează dezvoltarea 

personală a tinerilor din comunitatea făgărășeană. 

 

III. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

Art. 3  

Suma pe care sponsorul o va plăti beneficiarului este de ..................................... lei. 

 

Art. 4  

Plata se va face astfel:  

-  o singură dată, până la data de ................................., în virament bancar/ în numerar. 
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IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

 

Art. 5  

Sponsorul : 

- se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma stipulată în prezentul contract. 

 

Art. 6 

Beneficiarul: 

 

- se obligă să utilizeze sumele primite de la sponsor în scopul stipulat în prezentul contract şi să 

prezinte documente justificative în acest sens; 

- să facă cunoscut numele sponsorului, ori de câte ori prezintă publicului activitatea sponsorizată 

 

 

V. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 7  

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de .../ .../.20... . 

 

VI. ALTE CLAUZE  

 

Art. 8  

Părţile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv domnul ........................................................ 

din partea ............................................ şi doamna Marciana Streza din partea Asociației AVE care 

vor ţine permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 

 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Art. 9 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor, partea în culpă va plăti penalităţi de 0,1%/zi raportate la valoarea 

prestaţiei neîndeplinite. 

 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

 

Art. 10 

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa 

părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care impiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile 

de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de 

Comerţ şi Industrie a judeţului Brașov. 
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Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei 

acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 

 

IX. CLAUZA DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI 

 

Art. 11    

Încălcarea în orice mod de către o parte contractantă a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract cu 

efectul prejudicierii grave a celeilalte părţi, atrage după sine răspunderea civilă sau penală a părţii 

respective după caz, conform normelor legale în vigoare 

 

 

X. CESIUNEA CONTRACTULUI 

 

Art. 12  

Oricare parte poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi obligaţiile ce i se 

cuvin prin acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte părţi. 

 

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 

Art. 13  

Prezentul Contract va înceta să producă efecte juridice fără intervenţia vreunei autorităţi şi 

fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi odată cu ajungerea la termen sau realizarea lui.  

Nerespectarea obligaţiilor asumate prin acest contract de către una din părţi, dă drep tul părţii 

lezate de a rezilia acest contract în mod unilateral. În cazul rezil ierii contractului din culpa 

exclusivă a BENEFICIARULUI, acesta se obligă să restituie integral SPONSORULUI suma 

primită în baza acestui contract. 

Rezilierea operează de plin drept, prin notificarea comunicată recomandat, fără intervenţia 

instanţelor judecătoreşti şi fără indeplinirea vreunei alte formalităţi suplimentare.  

 

 

XII. LITIGII 

 

Art.14 

Părţile au convenit ca toate neînţelegerile legate de interpretarea clauzelor sau executarea 

totală sau parţială a  prezentului Contract să fie soluţionate  pe cale amiabilă. 

 

În cazul în care nu este posibilă soluţionarea divergenţelor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor competente. 
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XIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.15  

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale . Modificarea termenilor prezentului 

Contract putându-se face numai printr-un document scris şi semnat de Părţi. 

 

Art. 16 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 exemplare originale de egală valoare juridică la data 

de    /    /20   . 

 

 

SPONSOR                                   BENEFICIAR 

 

                                                                                 Asociația AVE 

 

 

 

..........................................                                     Marciana Streza  

(......................................................)                                                         (Preşedinte) 

                                                                                                           

                    

 


