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CONTRACT DE SPONZORIZARE 

 
Încheiat intre: 

 
ASOCIAŢIA HOME THERAPY cu sediul social în Bucureşti, sector 2, Șos. Colentina nr.16, Bl. B1, 

Ap.34, având Codul unic de înregistrare fiscală 36164721, cont IBAN RO86 BREL 0002 0016 2920 0100, 

deschis la Libra Bank, reprezentată prin dna. Niculescu Gabriela, având funcţia de Preşedinte, în calitate 

de Beneficiar, 

 

şi     

 

S.C. .........................................................................., cu sediul social în ......................................................., 

număr de ordine în Registrul Comerţului ..............................., Cod de Înregistrare Fiscală .........................., 

cont IBAN ................................................................deschis la bancă ..........................................................., 

reprezentată legal prin ..................................................... în calitate de ..................................................... şi 

denumită în continuare “Sponsor”, 

 
fiecare denumită în continuare în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Părţile”. 

 
Părţile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi 

completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr.32/1994), și cu prevederile Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, reactualizat, au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare (denumit în 

continuare ”Contractul”), în următoarele condiţii: 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Obiectul Contractului îl constituie : 
 

– promovarea sănătăţii mintale şi  cresterea calitatii vietii pentru copiii și adolescenții vulnerabili  
 
– recuperarea, reintegrarea, resocializarea copiilor cu dizabilităţi fizice şi psihice   
– recuperare, reintegrare, resocializare pe piaţa muncii a tinerilor şi adulţilor cu vârsta cuprinsă între 16-
50 ani  

 
1.2. Sponsorul acordă Beneficiarului suma de ................................. pentru susţinerea dezvoltării 
proiectelor sociale desfășurate de acesta.  
1.3. Beneficiarul va utiliza suma de bani ce formează obiectul sponsorizării cu scopul de a dezvolta și 

promova proiectele Asociației Home Therapy. Beneficiarul garantează Sponsorului că poate fi beneficiar 

al sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii Sponsorizării nr. 32/1994 şi îşi asumă întreaga 

responsabilitate cu privire la cele declarate în acest articol. 

 

2. DURATA CONTRACTULUI 

 

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi şi va expira la momentul îndeplinirii, în 
integralitate, de către Părţi a obligaţiilor contractuale asumate. 
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3. MODALITATEA DE PLATĂ 

 

Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului RO86 BREL 0002 0016 2920 

0100, deschis la Libra Bank, integral/în tranşe până la data de: ........................ astfel: 

 
.......................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 

 
Plata se va face în LEI la cursul valutar RON/EUR publicat de BNR la data efectuării plăţii. 

 
4. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Părţile se obligă să respecte cerinţele Legii nr. 32/1994, în sensul că suma de bani ce face obiectul 

sponsorizării va fi utilizată de către Beneficiar cu respectarea scopului acestei sponsorizări.  

 
4.2. Obligaţiile Beneficiarului  

 
Beneficiarul se obligă:  

a) să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea în condiţiile Legii nr. 32/1994 prin afişarea 

numelui, a mărcii ori a imaginii Sponsorului, aşa cum au fost transmise de către acesta, pe 

materiale promoţionale aferente proiectelor care fac obiectul sponsorizării  
 

b) să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor 

Sponsorului şi să restituie Sponsorului, imediat după încetarea prezentului contract, toate 

informaţiile, indiferent de suportul acestora şi materialele de promovare pe care le deţine în 

legătură cu prezentul contract.  
 

c) să obţină acordul Sponsorului pentru forma în care va apărea imaginea, numele şi emblema 

acestuia pe toate materialele de promovare a sponsorizării;  
 

d) să utilizeze suma acordată cu titlu de sponsorizare numai pentru realizarea obiectului 

Contractului, conform art. 1 de mai sus, Sponsorul având dreptul de a verifica oricând modul de 

utilizare a sumei respective.  
 

e) să desfăşoare corespunzător proiectele şi programele pentru care a obţinut sponsorizarea.  
 

f) să organizeze o evidentă contabilă corespunzătoare pentru consemnarea corectă a sumei ce 

face obiectul sponsorizării;  

 
4.3. Obligaţiile Sponsorului 
 
Sponsorul se obligă: 

 
a) să plătească suma acordată cu titlu de sponsorizare în conformitate cu prevederile prezentului 

Contract;   
b) să comunice numele şi emblema sub care doreşte să se facă cunoscută sponsorizarea, aceasta 

putând fi modificată de către Sponsor oricând pe durata sponsorizării, prin acordul ambelor părţi, 
fără costuri suplimentare din partea sa.  

c) să nu condiţioneze sau să direcţioneze activitatea Beneficiarului;  
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5. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI 

 
5.1. Încetarea contractului 

 
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

 
a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;  

 
b) în caz de forţă majoră.  

 

Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după intrarea în 

vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 
 

 

5.2. Rezilierea contractului 

 

Prezentul contract poate fi reziliat în situaţia în care Beneficiarul nu respectă scopul pentru care a fost 
efectuată sponsorizarea. 

 
6. LITIGII 

 
Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv încetarea 
contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti 
competente. 

 

7. ALTE PREVEDERI 

 

Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de prevederile Codului 
Fiscal în vigoare. 

 

8. DISPOZIŢII FINALE 

 
1. Părţile vor desemna câte o persoană, respectiv ................................................. din partea Sponsorului 

şi respectiv ……………………………………. din partea Beneficiarului, care vor ţine legătura în 
vederea realizării obiectivelor fixate de comun acord.  

2. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părţi. Orice 

modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte integrantă a 

contractului.   
3. Prezentul contract nu poate fi transmis unei terţe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părţi 

contractante.   
4. Prezentul Contract a fost încheiat la data de ......./......../................... în limba română, în 2 (două) 

exemplare originale. 
 

 

BENEFICIAR SPONSOR 

 
ASOCIAȚIA HOME THERAPY        S.C............................................... 

 
Presedinte 
Gabriela Niculescu 

 
3  

http://www.hometherapy.ro/

