
                                                                       

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. 1/30.06.2021 

Art. 1: PĂRŢILE CONTRACTULUI 

• [•], cu sediul situat în [•], CUI [•], cont bancar [•], deschis la [•], reprezentată prin [•], în 
calitate de [•], numit(ă) în continuare SPONSOR, şi  

• Asociația Tangent, cu sediul situat în București, sector 4, strada Glădiței, nr. 42, bl. T7, et. 3, 
ap. 302, având CIF 43093771, cont bancar RO37BTRLRONCRT0556607301, reprezentată 
legal prin Andreea Ciocîrlan, în calitate de Președinte, numită în continuare BENEFICIAR. 

Art. 2: SCOPUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1) Scopul contractului este sprijinirea de către SPONSOR, prin intermediul 
BENEFICIARULUI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 
cu modificările şi completările ulterioare, a realizării inițiativei caritabile POT JUNIOR ART 
CAMP, desfășurată în perioada 23 august – 3 septembrie 2021.  

(2) Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma de [•] 

Art. 3: DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și va înceta la data la care 
părțile își îndeplinesc obligațiile stabilite prin acest contract. 

Art. 4: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(1) SPONSORUL se obligă să finalizeze activitatea de sponsorizare prevăzută în 
prezentul contract până la data de [•] 
(2) BENEFICIARUL îşi asumă obligațiile decurgând din calitatea sa de beneficiar al 
sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 
modificările şi completările ulterioare. La solicitarea SPONSORULUI, BENEFICIARUL va 
putea aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, a mărcii și a 
imaginii SPONSORULUI în conformitate cu dispozițiile legii antemenționate. 
(3) Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca instituind 
obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în 
favoarea SPONSORULUI ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

Art. 5: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract încetează în una din următoarele situații: 
a) Ajungere la termen 
b) Acordul părților 
c) Reziliere culpabilă 



                                                                       

d) Caz de forță majoră 

Art. 6: FORȚA MAJORĂ 

(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile din prezentul contract. 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. 

(2) Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au 
dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune – interese. 

Art. 7: RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Părțile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului comun în situaţia în care 
prin nerespectarea sau prin executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin au produs 
un prejudiciu celeilalte părți contractante. 

Art. 8: CLAUZE FINALE 

Eventualele litigii apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluţionate de 
părţi pe cale amiabilă. Prezenta clauză nu poate fi interpretată ca urmărind înlăturarea 
dreptului părţilor la liberul acces în justiţie ori a dreptului acestora de a recurge la un eventual 
compromis arbitral. 

Încheiat astăzi, [•], în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

            SPONSOR,     BENEFICIAR, 

[•] ASOCIAȚIA TANGENT 

prin       prin 
[•]      Preşedinte 
                                                                               Andreea Ciocîrlan 
       

(ștampilă)        (ștampilă)  


