
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
NR. _____________/ din data de _____________ 

 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1. SC / Dl. / D-na _____________________________________________________, cu sediul social (domiciliul) în 

localitatea _____________________________________________, Str. ____________________________________, 

Nr ______, Bloc ______, Scara ______, Ap. ______, Jud. _______________________, tel. ____________________, 

CIF _________________________, inmatriculata la ORC J____/_____/_______, cont IBAN 

____________________________________________ , deschis la banca __________________________– sucursala 

__________________, reprezentata de d-nul /d-na ___________________________________________ avand functia 

de ______________________________, în calitate de SPONSOR și 

2. ASOCIATIA „TIMISIENSIS”, cu sediul în Timișoara, str. Antenei, nr.4, jud. Timis, înscrisa la Judecatoria Timisoara in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, avand CIF 21974088 si cont IBAN: RO52 BRDE 360S V320 8921 3600 deschis la 
banca BRD, reprezentată prin Jumanca Darius - presedinte si Casapu Cristian - Trezorier în calitate de BENEFICIAR,  

În contextul pandemiei de COVID 19 și în temeiul dispozițiilor  Legii nr.32/1994  privind sponsorizarea, cu modificările 

ulterioare, s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze contractuale: 

 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie  acordarea de mijloace 
financiare / bunuri sau produse (materiale sanitare, echipamente 
de protecție )  necesare personalului medical, pentru protejarea 
de virusul COVID 19 și pentru limitarea răspândirii lui, în cadrul 
proiectului ”Medici & Salvatori”. 

Mijloacele financiare/ bunurile sau produsele vor putea fi folosite 
exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației, pentru 
realizarea scopului mai sus menționat. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract este, de regulă, cu executare ”uno ictu”, la data 
semnarii. 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea sponsorizarii este in suma de _____________ lei.  

Bunurile ce fac obiectul prezentului contract sunt identificate în 
anexa la prezentul contract și sunt evaluate la suma de : 
_____________. 

V. MODALITATEA SI TERMEN DE PLATA 

Sponsorul are obligatia de a transfera mijloacele financiare ce 
constituie obiectul prezentului contract in contul beneficiarului, 
mentionat mai sus, in numerar, pâna la data _____________. 

VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului mijloacele 
financiare / bunurile stipulate în prezentul contract. 

Beneficiarul se obligă să foloseasca mijloacele financiare / 
bunurile în scopul în care le-a primit. 

Beneficiarul sponsorizarii declara ca desfasoara activitati cu 
caracter umanitar, filantropic, cultural, artisitic, educativ sau 
stiintific, dupa caz. Beneficiarul are dreptul de a aduce la 
cunostiinta publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui 
sponsorului, a imaginii sponsorului, fara a leza ordinea publica 
sau bunele moravuri sau a efectua reclama comerciala. 

Beneficiarul sponsorizarii este scutit la plata tva aferenta 
veniturilor incasate din sponsorizare, in conditiile legii. 

La sfârșitul campaniei ”AJUTĂ MEDICII DE FAMILIE”, la 
solicitarea Sponsorului, Beneficiarul va întocmi un raport privind 
executarea prezentului Contract. 

VII. FORTA MAJOR| 

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul 
neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract. 

Prin forţa 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. 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Încetarea contractului poate fi realizată la expirarea perioadei, 
sau cu acordul scris al ambelor părţi, făcând excepţie următoarele 
cazuri: 
- în cazul când realizarea obiectului contractului este evident 
imposibilă; 
- când este reziliat pentru neexecutare; 
- forţă majoră. 

IX. LITIGII 

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 sau prin mediere, in caz contrar, vor fi solutionate 
de instantele judecatoresti competente. 

X. DISPOZI}II FINALE 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 exemplare originale, 
la data de ______________. 

 

 

Sponsor,      Beneficiar: ASOCIATIA „TIMISENSIS” 

____________________      Reprezentata prin Trezorier 

____________________     CASAPU CRISTIAN 


