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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
nr . ......../ ........................ 

 
 

Prezentul contract de sponsorizare denumit în continuare “Contractul” este încheiat între: 
 

........................, cu sediul in localitatea ........................................., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

............................., cod unic de inregistrare RO ........................, cont bancar RO....................................0 deschis la 

...................................., sucursala ......................., reprezentata prin ............................., in calitate de 

..........................., denumita in continuare SPONSOR,  

si 

2. Asociația Casa Majestății Sale, ONG de utilitate publică, având sediul in Bucuresti, Palatul Elisabeta – Șoseaua 
Kiseleff nr. 28 B, sector 1, CUI: 25528843, înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale sub nr. 2081666/ 08.07.2019 (D 164), având nr. cont IBAN: RO31 BTRL RONC RT04 0479 6201, 
deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Felicia Duta, în calitate de Director Executiv, numită în continuare 
BENEFICIAR, 
 
denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv “Părţile”, 
 
avand in vedere dispozitiile Legii nr. 32/1994, s-a convenit încheierea prezentului Contract de sponsorizare:  

 
Art. 1. Obiectul contractului 

 
Obiectul Contractului îl reprezintă susținerea irevocabilă prin sponsorizarea Beneficiarului cu 
........................................................................, în vederea organizării și derulării proiectelor / evenimentului ce 
urmează a se desfășura în perioada ___/___/_____ - ___/___/_____. 
  

Art.2. Durata contractului 
 
Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii lui și va fi considerat în vigoare până la îndeplinirea obligaţiilor 
de către ambele Părţi. 
 
 Art. 3. Plata și modalitățile de plată 
 
Plata se va efectua de către Sponsor prin ordin de plata, în termen de 10 zile de la semnarea prezentului Contract. 
 

Art.4. Obligaţiile Parților 
 
4.1. Sponsorul se obligă să plătească suma acordată cu titlul de sponsorizare. 
4.2. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea acordată de Sponsor, si să utilizeze 
sumele primite de la Sponsor în scopul stipulat în prezentul Contract. 
 

Art.5. Încetarea Contractului 
Prezentul Contract încetează: 

- la expirarea termenului; 
- prin acordul Parților, exprimat în scris; 
- prin reziliere de către una dintre Parți, dacă cealalta Parte nu își îndeplinește vreuna dintre obligațiile 

esențiale prevazute în prezentul Contract; 
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      Art.6. Clauze finale 

 
6.1. Modificarea prezentului Contract se poate face numai prin act adițional încheiat între Parțile Contractante. 
6.2. Parțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și/sau obligațiile prevăzute de prezentul Contract unei 
terțe persoane, fără acordul prealabil scris al celeilalte Părți. 
6.3. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract, sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cele 
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale amiabila. 
 

Art.7. Legea aplicabila 
 
Prezentul contract va fi guvernat şi intrpretat în conformitate cu legea română. Dispoziţiile sale se completează cu 
cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea (inclusiv instrucţiunile sale de aplicare), aşa cum a fost ulterior 
modificată şi completată. 
 
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar fiind înmânat 
fiecărei Parţi. 
 

BENEFICIAR 

Asociația Casa Majestății Sale  

Felicia Duță 

_____________________________________ 

 

 

SPONSOR:  

 

_____________________________ 


