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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

 

 

                               I. PARTILE CONTRACTANTE 

SOCIETATEA COMERCIALĂ..............................................., cu sediul în ......................................, 

str. ............................……, nr. ......, sectorul/judetul .........................., înmatriculata la Registrul 

Comertului.........................…………………, cod inregistrare fiscala .................……………………. 

tel/fax ……………….., reprezentata prin........................................................................................., în 

calitate de SPONSOR 

şi  

ASOCIAȚIA ALPIN CLUB CARPATIC, având sediul în București, Str. Lt. Mareș Scarlat 50, 

sector 3, cod de inregistrare fiscala 9210669, cont nr. RO24 BTRL 0460 1205 U397 40XX deschis la 

Banca Transilvania, reprezentat de către Alexandru Marinescu, președinte, în calitate de 

BENEFICIAR, în temeiul Legii nr.32/1994 cu modificarile ulterioare,  s-a convenit încheierea 

prezentului contract de sponsorizare. 

 

                                II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului îl constituie susținerea sportivului Țintea Tiberiu Alexandru, legitimat la 

Asociația Alpin Club Carpatic prin acoperirea cheltuielilor cu echipamentul, antrenamentele, 

transportul și cazarea la cantonamentele și concursurile naționale pentru anul .......... 

     

       III. PLATA SI MODALITATILE DE PLATA 

 

Suma pe care sponsorul o va plăti beneficiarului este de .................................. lei.  

Modalitati de plata: cu ordin de plată în contul Asociației Alpin Club Carpatic, în termen de 30 zile de 

la încheierea contractului. 

 

                              IV. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

 

Sponsorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului suma stipulată în prezentul contract, la 

termenul convenit. 

 

Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele primite de la sponsor în scopul stipulat în prezentul contract 

și în conformitate cu obiectivele Asociației Alpin Club Carpatic, așa cum sunt ele prevăzute. 

  

   V. DURATA CONTRACTULUI 

 

Contractul este valabil până la …………… 

Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părților contractante cu cel puțin 30 zile înainte de 

expirare. 
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                                     VI. FORȚA MAJORĂ 

 

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor 

asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința 

părților, imprevizibil și insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului și care împiedică părțile să 

execute total sau parțial obligațiile asumate. 

 

Partea care invoca forta majora are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariția evenimentului de forță majoră. 

                       

                                      VII. LITIGII 

 

Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, vor fi soluționate pe cale 

amiabilă. 

Orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desființarea lui, se va soluționa de instanța competentă conform legii. 

 

                                      VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

 

Prezentul contract s-a încheiat și semnat în doua exemplare originale de egală valoare juridică, la data 

de ............……………... 

 

 

       SPONSOR,                                                    BENEFICIAR, 

  

                           ASOCIAȚIA ALPIN CLUB CARPATIC 

 


