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Contract de sponsorizare 

Nr______/data_____ 

 

Incheiat intre : 

 

……………………………., cu sediul in localitatea……………………….adresa 

………………………………………………,Tel/Fax…………………………….inregistrata Reg Com. 

sub nr………………………………, avand cod fiscal nr………………………….., reprezentata prin 

……………………………………...in calitate de……………………  ., denumit in continuare SPONSOR 

si 

ASOCIAŢIA COLEGIUL PACIENŢILOR, persoana juridica de drept privat,fara scop patrimonial,  

inregistrata in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Sector 1 Bucuresti sub nr. 

44/10.03.2015, cu sediul in Mun. Bucureşti, Sector 1, Bld. Bucureştii Noi, Nr.60, Bl. 4, Sc.B, Et. 2, Ap. 7, 

având cod fiscal nr. 34265711email: office@colegiulpacientilor.org, reprezentată legal prin D-nul. Sas 

Cristian Traian – Preşedinte, denumita in continuare BENEFICIAR 

S-a convenit încheierea prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

Avand in vedere ca: 

- Beneficiarul declara si garanteaza ca poate fi beneficiar al unor acte de sponsorizare 

- Beneficiarul,are ca scop desfasurarea de activitate in domeniul  social ,umanitar ,cultural , educativ 

si participativ, constand in ajutorarea si consilierea persoanelor aflate in dificultate, in special a 

categoriilor asistate medical; 

- Beneficiarul are nevoie de aceasta sponsorizare pentru sustinerea activitatilori pe care le desfasoara;  

- Sponsorul este dispus sa ofere o sponsorizare Beneficiarului, în condiţiile prezentului contract, 

pentru a fi folosită de acesta cu destinatia prevazuta in cuprinsul acestuia; 

- Intentia comuna a partilor semnatare de a executa cu buna credinta obligatiile pe care si le vor 

asuma prin prezentul contract de sponsorizare; 

- Prezentul contract de sponsorizare reprezinta vointa reala a partilor semnatare de a contracta si de 

a-si asuma obligatiile care cad în sarcina lor cu respectarea reglementarilor legale in materie de 

sponsorizari 

 

1. Obiectul contractului : 

Sponsorul ofera suma de …………………… LEI Beneficiarului, conform Legii 32/1994 cu modificarile 

si completarile ulterioare, pe care aceasta ii va utiliza la desfasurarea proiectelor de sustinere a intereselor 

pacientilor, a dezvoltarii asociatiei precum si in scopul sustinerii activitatii sale curente. 

 

2. Modalitatea de plata 

Sponsorul va efectua plata prin virament bancar in contul Beneficiarului: 

RO68BTRLRONCRT0286928701deschis la banca Transilvania, pana la data de…………. 

 

3.1. Obligatiile sponsorului:  

Sponsorul isi asuma obligatia de a transfera suma care face obiectul contractului pana la data 

de…………………………………………………. 
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Sponsorul nu va directiona, în nici un fel, direct sau indirect, prin intermediul sponsorizării, activitatea de 

ansamblu a Beneficiarului. În acordarea prezentei sponsorizări, vor fi respectate cerintele legale aplicabile 

cu privire la acordarea de sponsorizări. 

 

3.2 Obligatiile beneficiarului 

Beneficiarul se obliga se utilizeze suma primita exclusiv pentru activitatile propuse si mentionate la pct. 1 

Beneficiarul se obliga se afiseze pe situl propriu www.colegiulpacientilor.org la sectiunea Parteneri 

Corporate sigla si link catre site-ul sponsorului. 

Beneficiarul se obligă să aibă o conduită care să justifice încrederea acordată prin sponsorizare si care să 

nu lezeze, direct sau indirect, renumele Sponsorului, bunele moravuri sau ordinea si linistea publică. 

4. Durata si încetarea contractului 

4.1. Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea lui si este valabil pana la data de ……….data 

pana la care obiectul sponsorizarii asa cum e definit la art. 1. va fi pus la dispozitia Beneficiarului. 

4.2  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară nici o altă formalitate, în unul dintre 

următoarele cazuri: 

• Una dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract 

fără acordul celeilalte părţi; 

• Una dintre părţi îşi încalcă obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare 

scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea 

prezentului contract. 

4.3.  Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica celeilalte părţi în termen de 

5 (cinci ) zile de la data apariţiei acesteia sau de la data la care a luat la cunoştinţă de existenţa sa. 

4.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

4.5 Prezentul contract va inceta si prin acordul partilor.  

 

5. Notificări 

5.1. Orice notificare adresată de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la 

adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract. 

5.2.  În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal pe această 

confirmare. 

5.3.  Dacă notificarea se transmite prin tel sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

5.4.  Notificările verbale nu se iau în considerare de către părţi dacă nu au fost confirmate prin vreuna 

dintre modalităţile menţionate în alineatele anterioare. 

 

6. Litigii 

6.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale amiabilă de către părţi. 
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6.2. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor intervenite între părţi, 

acestea se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 
7.    Declaratii Şi Garantii 

7.1. Beneficiarul declară în mod expres, pe proprie raspundere, că la data încheierii prezentului Contract 

detine toate calificările necesare pentru a beneficia de sponsorizare conform actelor normative în materia 

sponsorizării, inclusiv dar fără a se limita la calitatea de persoană ce desfasoară activitati în domeniile 

definite in preambulul prezentului contract. 

7.2. Beneficiarul declară că nu se află în cazurile prevăzute de legile române care limitează sau interzic 

acordarea prezentei sponsorizări. 

7.3. Fiecare Parte declară si garantează în mod expres că nu desfasoară si nu vor desfasura activitati de 

reclamă sau publicitate în favoarea celeilalte Părti.     

8. Clauze finale 

 

Orice modificare se face doar prin act aditional intre parti. 

Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala anterioara incheierii lui. 

Prezentul contract nu poate fi cesionat unei terte parti. 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

Temeiul legal al prezentului Contract de sponsorizare este Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 

modificata si completata de O.G. nr. 36/1998 (aprobata si modificata prin Legea nr. 185/09 octombrie 

1998), O.U.G. nr. 127/1999, Legea nr. 204/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/1998 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea de Legea 576/2001 precum si 

dispozitiile in materie de cheltuieli cu sponsorizarile  din Legea 227/2015 privind codul fiscal.  

Prezentul contract a fost incheiat astazi……………….in doua exemplare cu egala forta probanta. 

 

 

Beneficiar,                Sponsor, 

ASOCIAŢIA COLEGIUL PACIENŢILOR                ………………………..  

Reprezentat prin           Reprezentat prin, 

Sas Cristian Traian                                                       ………………………… 


