
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
Încheiat astăzi ......................................... 
la ............................................................. 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. S.C. ............................................…………………………………………………. cu sediul social 

în…..................................., str. ........................................................ nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, 
apartament ......, judeţul/sectorul ................, având codul unic de înregistrare(CUI) . ............................ 
şiinscrisa la registrul comerţului ......../........./.........., cont IBAN......................................................, deschis 
la .................................., telefon ..................., legal reprezentată prin .........................................., cu funcţia 
de ................................................................, în calitate de sponsorşi 

 
sau 

1.1 ............................................................, cu domiciliul în (localitatea) ..............................., str. 
.................................. nr. ......, bloc ......, scară ......, etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul 
......................., posesor C.I.seria… nr. ............... din .............., eliberată de ...................., 
CNP……………………………………………………………….persoană fizică , în calitate de sponsor 

         si 
 
1.2. ASOCIATIA DANUBIUS ROTTWEILER KLUBprescurtat (A.D.R.K.), cu sediul în Bucuresti, 

str.Garoafei nr.1A, sector 5, înscrisă  în Registrul Special, sub nr.33/28.05.2015, pe baza certificatului de 
înscriere nr.6450/302/2015, din 02.06.2015, având contul IBAN:RO96BRDE441SV34645154410, deschis 
la BRD UNIREA,Certificat de Inregistrare fiscala(CIF) 34613409, telefon 0214204670 sau Mobil 
:0744544040 ,e-mail:adrk.romania@yahoo.com,legal reprezentata de Dl.Adrian Bojan - Presedinte, în 
calitate de beneficiar 

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Susţinerea irevocabilă prin sponsorizare a acţiunii/manifestării ...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Organizata de A.D.R.K. in calitate de beneficiar 
2.2. În acest scop, sponsorul va pune la dispoziţiabeneficiarului următoarele: 
 a) suma de (în cifre) ............................................... LEI/EURO/USD, adică (în litere) 

............................................................................................................................................. LEI/EURO/USD; 
 b) Bunurile materiale/serviciile/facilităţile din anexă, în valoare totală de ............................... 

………………………………………………………………………………………………………..LEI/EURO/USD
. 

2.3. Suma şi/sau bunurile materiale prevăzute la pct. 2.2 se pun la dispoziţiabeneficiarului în scopul 
susţineriiacţiunii/manifestării sus-menţionate. 

2.4.Suma....................... LEI/EURO/USD se va plăti în contul beneficiarului 
IBAN:RO96BRDE441SV34645154410 deschis la BRD UNIREA integral/în tranşe, astfel: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

.      şi/sau 
 

2.5. Bunurile materiale/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la 
dispoziţiabeneficiarului, pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe astfel: ............................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 



III. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
3.1. Sponsorul/beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin 

promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. 
3.2. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod 

care să nu lezeze, direct şi indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şiliniştea publică. 
3.3. În scopurile prevăzute la pct. 3.1 şi 3.2, sponsorul va furniza beneficiarului următoarele  

materiale-publicitare
1)

: 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... . 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.4. Beneficiarul se obligă să expună publicului, la locurile şi în formele convenite, mijloacele 
publicitare ale sponsorului, să nu le disimuleze sau să nu împiedice vizionarea lor de către public la 
acţiunile/manifestările care fac obiectul sponsorizării şi să ia toate măsurile necesare de evitare a 
eventualelor degradări, deteriorări, dezafectări etc. 

3.5. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionareaactivităţii beneficiarului. 
3.6. Beneficiarul are obligaţia să prezinte sponsorului, la încheierea duratei prezentului contract un 

raport de activitate şi câte un exemplar din materialele publicitare. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de ................ . 

sau 
4.2. Sponsorizarea este zilnică/săptămânală/lunară/trimestrială/semestrială/anuală şi se va pune la 

dispoziţia beneficiarului, începând cu data de .....................şi până la data de .......................................... . 
4.3. La încheierea duratei contractului, părţile pot conveni, prin act adiţional, prelungirea acesteia. 
 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral 

sau a instanţelorjudecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 
 a) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de 

către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la denunţarea lui; 
 b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare 

(faliment) înainte de începerea execuţiei prezentului contract; 
 c) cesionează drepturile şiobligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte 

părţi; 
 d) alte cauze prevăzute de lege. 
5.2. Prevederile pct. 5.1 nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 
 

VI. FORŢA MAJORĂ 
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 

în mod necorespunzător  total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 
definită de lege. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 10 zile, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

6.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă 
daune-interese. 

 

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
7.1. În accepţiuneapărţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract. 



7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin posta electronica, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 
8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelorjudecătoreşti. 
 

IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinţapărţilorşi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 
încheierii lui. 

9.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 4 exemplare, cate 2 exemplare pentru fiecare 
parte 

 

SPONSOR        BENEFICIAR 
                                       ASOCIATIA DANUBIUS ROTTWEILER KLUB 

Presedinte – Adrian Bojan 
 


