
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr.              Data  

 
Parțile contractuale 
 
Asociația Mâini Întinse, cu sediul în Str. Podgoriilor, nr. 87a, Tulcea, Județul Tulcea, Cod Poștal 
820192, înregistrată la Judecătoria Tulcea în baza Încheierii nr. 2414 din data de 29.04.2002, 
având codul de identificare fiscală 14635380, cu cont bancar RO75RNCB0256043341490001 
deschis la BCR Tulcea, reprezentat prin Popa Adrian, ]n calitate de președinte,  denumita în 
continuare „Beneficiar”.   
 și 
________________________________________________________________, cu sediul 
social in ___________________________, Înregistrata la Oficiul Registerului Comertului 
____________________________,CUI______________,cont bancar 
____________________________________reprezentată de  _________________________, 
în calitate de „Sponsor”,  
 
au convenit perfectarea prezentului contract de sponsorizare, denumit in continuare 
“Contractul”, cu respectarea și aplicarea de către ambele părți a clauzelor, condițiilor și 
termenelor contractuale prevăzute în continuare, dupa cum urmeaza: 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
1.1. Prezentul Contract are ca obiect activitatea de sponsorizare, ce constă în sprijinul 

material acordat de Sponsor Beneficiarului, în scopul susținerii serviciilor sociale 
licențiate  Centrul  PauzeScurte și Centrul Aproape de Tine. 

 
II. DURATA CONTRACTULUI 
 
2.1. Sponsorizarea ce face obiectul prezentului Contract este unică si va fi pusa la dispozitia 

Beneficiarului pana la data de 31.12.2018, prin transfer bancar in contul mai sus 
mentionat. 

 
III. VALOAREA CONTRACTULUI 
 
3.1. In scopul prevazut la pct. 1.1., Sponsorul pune la dispozitia Beneficiarului suma de 

________________________________ Lei. 
 
IV. OBLIGATIILE SPONSORULUI 
 
4.1. Sponsorul se obliga sa acorde sponsorizarea Beneficiarului conform art. 3.1. 
4.2. Sponsorul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. 
4.3. Sponsorul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod 

care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau 
ordinea si linistea publica. 

 
V. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
5.1. Beneficiarul se obliga sa foloseasca sprijinul material obtinut, exclusiv in scopul 

mentionat in art. 1.1. 
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5.2. Sa anunte Sponsorul de aparitia unor imprejurari de natura a-l impiedica sa foloseasca 
obiectul sponsorizarii in scopul stabilit prin Contract. 

 
VI. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
6.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

• prin acordul partilor; 
• una din parti nu isi executa vreuna din obligatiile ce ii revin potrivit clauzelor stipulate 

mai sus. 
6.2. Rezilierea prezentului Contract se comunica cu 15 (cincisprezece) zile inainte de data 

la care se doreste incetarea acestuia, de catre partea interesata. 
 
 
VII. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 
 
7.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 
 

a. de a face cunoscut prezentul Contract sau orice prevedere a acestuia unei terte 
parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea acestuia; 

 
b. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in 

perioada de derulare a Contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini 
obligatiile contractuale. 

 
7.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 

Contractului se va efectua confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii 
necesare in vederea indeplinirii Contractului. 

 
VIII. LITIGIILE 

 
8.1. Eventualele neintelegeri ivite intre parti in legatura cu executarea Contractului se 

solutioneaza pe cale amiabila. Nesolutionarea pe aceasta cale ofera partilor 
posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti competente conform legii.  

 
8.2. Prezentul Contract este guvernat numai de legile din Romania. 
 
IX. DISPOZITII FINALE 
 
9.1. Părtile beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 

cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. 
9.2. Modificarea Contractului poate fi realizata doar in scris, prin acordul ambelor parti. 

Acest Contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice neintelegere anterioara sau 
ulterioara intelegerii lui. 

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, _______________, s-a incheiat in 2 (doua) 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
Sponsor,       Beneficiar, 
                                                   Asociatia Mâini Întinse 
Prin        Adrian Popa 
Administrator       Presedinte  

 


