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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. /  

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Părțile: 

1.1. 
cu sediul în localitatea str. nr. 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. CUI CIF 
având contul IBAN nr. deschis la 
e-mail
legal reprezentată prin - 
În calitate de SPONSOR
și

1.2. Persoana juridică fără scop lucrativ Asociația CED România - Centrul de Excelență prin Diversitate, 
cu sediul în localitatea Eforie Nord, Oraș Eforie, Str. Dorobanților nr. 1 - Hotel Mirage, parter, cam. 8, jud. Constanța, 
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 56/A/14.05.2010, CIF 27440127, 
înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult, 
având contul IBAN nr. RO55BTRLRONCRT0532162201 deschis la Banca Transilvania, 
având contul IBAN nr. RO05BTRLEURCRT0532162201 deschis la Banca Transilvania, 
e-mail: office@ced-romania.org.ro,
reprezentată prin Director Executiv - Dragoș Căluianu,
În calitate de BENEFICIAR/BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII,

În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare,  
Au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, denumit în cele ce urmează Contractul, cu respectarea următoarelor 
clauze: 

Art. 2. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul sponsorizează Beneficiarul cu următoarele valori financiare sau materiale: 

Suma de bani Bunuri materiale Total valoare 

Valuta Valoare lei/ 
echiv. lei 

Descriere Valoare evaluată 
(lei) 

sponsorizare  
(lei) 

2.2. Sponsorizarea se realizează în scopul susținerii activităților fără scop lucrativ desfășurate de către Beneficiar în scop 
social având ca obiectiv sprijinirea directă și/sau indirectă a persoanelor cu dizabilități:  

• realizarea de servicii de transport pentru utilizatori de scaun rulant sau persoane cu nevoi speciale de mobilitate;

• evaluarea accesibilității spațiilor fizice și virtuale; 

• organizarea și/sau participarea la programe de educație și formare în domenii care vizează o mai bună incluziune
și participare a persoanelor cu dizabilități la viața economică, socială și culturală; 

• realizarea de proiecte în beneficiul persoanelor cu dizabilități și al altor grupuri vulnerabile.
2.3. În cazul în care bunurile materiale se pun la dispoziția Beneficiarului ulterior încheierii Contractului, acestea vor fi

evaluate la valoarea lor reală din momentul predării către Beneficiar.
2.3.1. Părțile vor încheia proces-verbal de predare-primire cu specificarea valorii reale a bunurilor, ce se va constitui în 

anexă la Contract și va face parte integrantă din acesta. 
2.4. În cazul în care sponsorizarea se realizează în bani, plata se va efectua în numerar sau prin transfer bancar în contul 

Beneficiarului precizat la Art. 1. 
2.5. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și se încheie până la data de  

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
3.1. Obligațiile Sponsorului: 

3.1.1. Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea Beneficiarului. 
3.1.2. Sponsorul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară executării 

Contractului, în favoarea sa sau a unor terți față de Contract. 
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3.2. Obligațiile Beneficiarului sponsorizării: 
3.2.1. Beneficiarul se obligă să utilizeze sponsorizarea exclusiv în scopul menționat la pct. 2.2. 
3.2.2. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, în cercurile academice și de afaceri, potrivit 

legii și convenției părților, într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri 
sau ordinea și liniștea publică. 

3.2.3. Beneficiarul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară executării 
Contractului în favoarea sa sau a unor terți față de Contract. 

3.2.4. Sponsorul are dreptul de a solicita Beneficiarului prezentarea unui raport privind utilizarea sponsorizării acordate. 

Art. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
4.1. Contractul încetează în următoarele condiții: 

4.1.1. la expirarea termenului; 
4.1.2. prin reziliere unilaterală din partea Sponsorului, notificată Beneficiarului cu 5 zile lucrătoare înainte de data la care se 

doreste încetarea Contractului. 
4.2. În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute în Contract, partea care și-a 

îndeplinit obligațiile va notifica celeilalte părți intenția sa de a rezolvi Contractul în cazul în care neexecutarea 
obligației nu este remediată în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii de către partea în culpă a respectivei 
notificări prealabile.  
În cazul în care partea în culpă nu își va îndeplini obligația în termenul prevăzut anterior, Contractul va fi rezolvit de 
drept. 

Art. 5. FORȚA MAJORĂ 
5.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea 
evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

5.3. Dacă evenimentul respectiv nu încetează în termen de 30 zile de la producerea sa, părțile au dreptul să considere 
Contractul rezolvit de plin drept, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

Art. 6. NOTIFICĂRI 
6.1. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele de e-

mail prevăzute la Art. 1. 
6.2. Notificarea se consideră primită în următoarea zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
6.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate în scris, conform 

precizărilor de la aliniatele precedente. 

Art. 7. LITIGII 
7.1. Neînțelegerile privind validitatea Contractului sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor 

fi rezolvate pe cale amiabilă de către părți. 
7.2. În cazul în care neînțelegerile dintre părți nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse soluționării de 

către instanțele judecătorești competente. 

Art. 8. CLAUZE FINALE 
8.1. Modificarea Contractului se poate face numai în scris, prin act adițional. 

Contractul reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui. 

Încheiat în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte sau poate fi semnat electronic, semnătura 
fiindu-le opozabilă. 

SPONSOR, BENEFICIAR, 

Asociația CED România - Centrul de Excelență prin Diversitate 
Prin Prin Director Executiv  

Dragoș Căluianu 
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