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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Nr.   din data de ___________ 

 

 

Încheiat între:  
 

  S.C          SRL  cu sediul în Bucuresti, Strada ......., Sector .... înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr........., având Cod de Înregistrare Fiscala RO18701185, reprezentantă prin 
Director .................. denumită în continuare SPONSOR  

 

Si 

Asociatia CLUB SPORTIV CLIMB AGAIN, cu sediul in Bucuresti, strada Cap. Eftimie Z. 

Croitoru, nr. 2A, bl. 309, sc. 2, ap. 15, sector 6, cod fiscal: 32800486, titulară a contului numărul 
RO60RNCB0290140485940001 deschis la BCR, Sucursala Iuliu Maniu  reprezentata prin 

Claudiu Miu, in calitate de Presedinte, denumita in continuare BENEFICIAR. 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 1.1. Obiectul contractului constă în acordarea de către SPONSOR BENEFICIARULUI, 

cu titlu gratuit a  sumei de ..........., suma necesara pentru acoperirea sedintelor de terapie prin 

escalada ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati de la Centrul Climb Again. 

II. DURATA PREZENTULUI CONTRACT 

 

Art. 2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la 
31.12.2019. 

Art. 2.2. Prezentul contract încetează de plin drept în următoarele cazuri: 
- s-a  împlinit termenul  pentru care a fost încheiat; 
- una din părţi nu îşi execută una din obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor 
prezentului contract. 

 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPONSORULUI 

 

Art. 3.1. SPONSORUL se obligă sa achite BENEFICIARULUI in numerar suma prevăzută in 
art. 1.1. din prezentul contract, până la data de 31.12.2019 

Art. 3.2. SPONSORULUI îi este interzis să intervină în orice mod în activitatea 
BENEFICIARULUI. 

Art. 3.3. SPONSORUL beneficiază de toate facilităţile  prevăzute în Legea 32/1994 şi 
Ordonanţa nr. 36/1998. 
Art. 3.4. SPONSORUL are dreptul să figureze pe lista sponsorilor oficiali care sunt menţionaţi 
în publicaţiile BENEFICIARULUI. 

 

 

 

 

 



2 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 

Art. 4.1. BENEFICIARUL are obligaţia să folosească sprijinul financiar obţinut conform 
dispoziţiilor prezentului contract pentru îndeplinirea obiectului său de activitate. 
Art.4.2. BENEFICIARUL are obligaţia să folosească sprijinul obţinut potrivit contractului de 
faţă pentru o cât mai bună desfăşurare a activităţii sale.  
Art.4.3. BENEFICIARUL poate să pună la dispoziţia SPONSORULUI documente si raport  

justificativ (sau orice alte evidenţe). 
 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

 

Art. 5.1. Forţa majoră (eveniment extraordinar, imprevizibil şi insurmotabil) apără de răspundere 
partea care o invocă . 
Respectiva parte este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte, în mod complet, în termen de 3 
zile, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea  limitării 
consecinţelor respectivului eveniment de forţă majoră. 
Art. 5.2. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii , respectivul eveniment nu încetează, 
părţile vor conveni asupra modului în care înţeleg să execute  contractul în condiţiile date, iar 
dacă acest fapt nu este posibil, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea 
de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-

interese. 

 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 6.1. Eventualele neînţelegeri apărute în derularea prezentului contract vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă de către părţi; În caz contrar, soluţionarea oricărui litigiu se va face de către 
instanţa judecătorească competentă. 
Art. 6.2. Modificarea prezentului contract poate fi realizată numai în scris, prin act adiţional 
semnat de către ambele părţi contractante. 
Art. 6.3. Prezentul contract a fost redactat şi semnat astăzi                      , la sediul 

SPONSORULUI, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

 

 

BENEFICIAR,       SPONSOR, 

Asociatia Club Sportiv Climb Again    S.C. ..............   

  

  

 

Presedinte                                                                              Director General 

 

Claudiu Miu                                                                         ..................     

           


