
CONTRACT  DE  SPONSORIZARE 

 
Încheiat astăzi ................................. în baza Legii nr. 32/1994, a Legii nr. 204/2001 şi a Ordonanţei 

Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor de aplicare a legii 

sponsorizării. 

 

Art. 1 Părţile contractante: 

ASOCIAŢIA ROTARY CLUB TEKA, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Bolyai nr.11, jud. Mureş, Cod 

de Identificare Fiscală 16717835, cont bancar RO21BTRL02701205I30912XX, deschis la BANCA 

TRANSILVANIA, din Tîrgu Mureş, reprezentată prin NAGY ISTVAN - PREŞEDINTE, în calitate 

de BENEFICIAR, pe de o parte,  

şi 

............................................ SRL, cu sediul în ...................................................., jud. Mures, Cod de 

Identificare Fiscală ............................., înregistrat la ORC Mureș, sub nr. ....................................,   

reprezentată prin ........................................., în calitate de SPONZOR, în următoarele condiţii: 

 

Art. 2 Obiectul contractului: 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea activităţii beneficiarului cu suma de 

................................. RON pentru activitatea desfasurata. 

 

Art. 3 Termenul contractului: 

3.1 Contractul se încheie pe o perioadă de ......................., începând cu data de .................................., 

cu posibilitate prelungirii prin acordul părţilor. 

3.2 Renegocierea noului contract se va face cu 15 zile înaintea expirării actualului contract. 

 

Art. 4 Obligaţiile părţilor:  

4.1 Obligaţiile sponsorului: să contribuie cu suma convenită la activitatea beneficiarului. 

4.2 Obligaţiile beneficiarului: să menţioneze, la cerere, la locul de activitate, numele şi adresa 

sponsorului. 

 

Art. 5 Răspunderea contractuală: 

5.1 Pentru nerespectarea clauzelor contractuale, partea în culpă datorează despăgubiri conform 

Codului Civil. 

5.2 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o probează în termen de 10 zile de 

la producerea ei. 

 

Art. 6 Încetarea şi rezilierea contractului: 

6.1 Încetarea contractului are loc la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu a fost 

prelungit prin acordul părţilor. 

6.2 Rezilierea contracului pentru nerespectarea clauzelor contractuale are loc la iniţiativa părţii 

prejudiciate, probată cu documente legale. 

 

Art. 7 Litigii: 

Litigiile de orice fel decurgând din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor 

contractuale se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz de nereuşită, se vor sesiza instanţele de drept 

comun. 

 

Încheiat în două exemplare originale cu forţă juridică egală, câte unul pentru fiecare parte. 

 

SPONZOR       BENEFICIAR 

Reprezentant       Reprezentant 


