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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Subscrisa ______________________________________________________________ cu sediul în 
_____________________________, str. ________________________________________, nr. ___, 
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ______________________, cod de înregistrare fiscală 
_______________, cont bancar ______________________________________________, deschis la 
banca ___________________________________________________, sucursala ______________, 
reprezentată de către ______________________________________________________________, 
în calitate de ____________________________, denumită în continuare „SPONSOR”, şi  
 
ASOCIAŢIA ARCA LEX, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, Str. Brândușei nr. 5, jud. Gorj, CIF 
40787280, cont IBAN RO84BACX0000002427466000, deschis la UniCredit Bank, filiala Târgu-Jiu, 
reprezentată de dl. Ion-Viorel Vîlceanu, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare 
„BENEFICIAR”,   

 
în temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit încheierea prezentului contract de 
sponsorizare: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea – prin mijloace financiare – Beneficiarului în 
vederea susținerii activității curente a organizației, conform prevederilor statutare. 

2. PLATA ŞI MODALITAŢILE DE PLATĂ 
2.1 Suma pe care Sponsorul o va plăti Beneficiarului este de __________________________ Lei. 
2.2 Sponsorizarea se va face până la data de __________________ în conturile menţionate în partea 
introductivă a Contractului. 

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1 Durata contractului este de la data semnării de către ambele părţi şi până la data de 
__________________, cu posibilitatea prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părti. 
 
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1 Sponsorul are următoarele obligaţii: 
a) Să plătească Beneficiarului suma ce constituie obiectul sponsorizării la termenul menţionat in 
Contract; 
b) Să respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 
4.2 Beneficiarul are următoarele obligaţii: 
a) Să utilizeze sumele primite de la Sponsor doar pentru desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 1.1. 
din prezentul Contract; 
b) Să respecte prevederile legale privind sponsorizarea. 
 
5. DREPTURILE PĂRŢILOR 
5.1 Sponsorul declară că suma plătită Beneficiarului provine din surse oneste și respectă 
reglementările în materia spălării banilor. 
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5.2. Sponsorul are dreptul să verifice dacă Beneficiarul respectă destinaţia banilor prevăzută în 
Contract. În baza acestui drept, la cererea Sponsorului, Beneficiarul are obligaţia de a-i oferi informații 
privind modul de utilizare a sumei ce constituie obiectul sponsorizării. 

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
6.1 Nerespectarea obligațiilor de către una dintre părţi determină rezilierea Contractului. 
6.2 În cazul în care Beneficiarul foloseşte banii cu o altă destinație, este obligat să-i returneze.  
 
7. FORŢA MAJORĂ 
7.1 Prin forţă majoră se înţelege un eveniment,  independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial 
obligaţiile asumate. 
7.2 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.  

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
8.1 Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:  
a) Prin expirarea duratei contractului, iniţială şi neprelungită sau prelungită în condiţiile prezentului 
Contract; 
b) Prin acordul de voinţă a Părţilor, exprimat în scris şi semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor, 
intervenit la orice moment al executării prezentului Contract; 
c) Prin reziliere, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Contract. 
 
9. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 
9.1 Toate dispoziţiile din prezentul contract vor fi interpretate în conformitate cu principiul bunei-credinţe 
ce guvernează relaţiile contractuale între cele două părţi.  
9.2 Pe tot cuprinsul acestui contract, orice referire făcută la Contract este prezumată a include şi orice 
anexă sau act adiţional asupra căruia părţile au convenit, precum şi orice modificare sau înlocuire a 
acestora. 
9.3 Orice clauză a prezentului contract se interpretează ca parte a acestui contract, iar nu izolat. 

10. LITIGII 
10.1 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. 
10.2 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă în termen de 15 (cincisprezece) zile, litigiile vor 

fi înaintate spre soluţionare instanțelor judecătorești competente. 

11. DISPOZIŢII FINALE 
11.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 
11.2 Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 (două) exemplare originale de egală valoare juridică, 

la data de ________________. 
 
 

SPONSOR,             BENEFICIAR, 
                                                           Asociaţia Arca Lex 

    Ion-Viorel Vîlceanu  
(0761417176, asociatia.arcalex@gmail.com)                                                                                         
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