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CONT RACT DE  SP ONSORI ZARE  
Nr. ........ din ........................ 

 
 
 
intre: 
 

SC .............................................................................., cu sediul in .................................................................. str............................................... 
nr............., inregistrata in Registrului Comertului sub nr. ............................................................, avand codul unic de 
inregistrare....................................................................., reprezentată de ………..........................................………… in calitate 
de…………………………………,  denumită în continuare Sponsor,  

si, 

Asociatia CLUB SPORTIV DROBETA, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Str. Traian nr. 1, inmatriculata la 
Administratia Finantelor Publice Drobeta Turnu Severin cu C.I.F nr. 29431613, cont bancar nr. 
RO15BRDE260SV41482322600, deschis la BRD - Agentia Dr. Tr. Severin, reprezentata prin Octavian Goga, 
in calitate de Presedinte, numita in continuare Beneficiar. 
 

fiecare denumită “Partea” si împreuna “Partile” 
 

Preambul 
 

Avand in vedere ca: 
 Beneficiarul declara si garanteaza ca poate fi beneficiar al unor acte de sponsorizare; 
 Beneficiarul are nevoie de sustinere financiara pentru realizarea proiectelor sale si desfasurarea 

activitatilor sale specifice; 
 Sponsorul este dispus sa ofere o sponsorizare Beneficiarului, în condiţiile prezentului contract, 

pentru a fi folosită de acesta in cadrul activitatilor sale si pentru desfasurarea acestora; 
 Intentia comuna a partilor semnatare de a executa cu buna credinta obligatiile pe care si le vor 

asuma prin prezentul contract de sponsorizare; 
 Prezentul contract de sponsorizare reprezinta vointa reala a partilor semnatare de a contracta si de 

a-si asuma obligatiile care cad în sarcina lor, în temeiul Legii nr. 32/1994  privind sponsorizarea, 
modificata si completata ulterior,  

 

Partile au incheiat prezentul Contract de sponsorizare (denumit in cele ce urmează „Contractul”), în 
urmatoarele conditii: 
 

Art. 1. Obiectul Contractului 
 

S.C................................................................................. se angajeaza sa sponsorizeze Asociatia CLUB SPORTIV DROBETA  
cu suma de.............................., suma va fi platita in termen de 5(cinci) zile de la data semnarii prezentului contract 
in contul Asociatiei CLUB SPORTIV DROBETA, nr. RO15BRDE260SV41482322600, deschis la BRD - Agentia 
Dr. Tr. Severin. 
 

Art. 2. Durata Contractului 
 

Prezentul contract intră în vigoare la data incheierii lui si este valabil pana la îndeplinirea obligaţiilor de 
catre ambele Parti, incetand de drept la data de ……………............... . 
 

Art. 3. Obligatiile Sponsorului 
 

Sponsorul se obliga: 
(1) sa vireze suma ce face obiectul sponsorizarii pana la termenul mentionat la Art. 1 din prezentul 

contract.  
(2) sa furnizeze Beneficiarului materialele necesare realizarii reclamei Sponsorului (afise publicitare, 

sigle, embleme, logo-uri, etc.) 
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Art. 4. Obligatiile Beneficiarului 
 

Beneficiarul se obliga: 
(1) sa foloseasca suma obtinuta prin prezentul contract in scopul de a promova si inlesni activitatea 

sportiva a membrilor Asociatiei CLUB SPORTIV DROBETA. Suma obtinuta din sponsorizare va fi 
folosita la achizitionarea de echipamente specifice, la recompensarea (premierea) sportivilor, in 
vederea antrenarii sportivilor, la deplasari pentru participarea la diverse competitii, organizarea de 
competitii, etc.; 

(2) sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea acordata prin promovarea si afisarea inscriptiilor 
Sponsorului, la toate competitiile locale, nationale si internationale la care participa 
sportivii/membrii Asociatiei CLUB SPORTIV DROBETA, într-un mod care să nu lezeze, direct sau 
indirect, acţiunea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea publică; 

(3) să nu facă nimic care ar putea aduce atingere marcilor  sau imaginii Sponsorului. 
(4) sa garanteze că nu există impedimente de natură a duce la nerealizarea obiectului prezentului 

contract, în persoana sa fiind întrunite toate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a 
putea beneficia de sponsorizare. 

 

Art. 5. Raspunderea contractuala 
 

5.1. Prezentul contract va fi rezolutionat de plin drept, fără a mai fi necesară punerea in intarziere ori 
intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care Beneficiarul utilizează suma în alte scopuri 
decat destinaţia sponsorizării sau nu executa orice alta obligatie care-i revine conform acestui 
contract (inclusiv obligatia de a asigura efectuarea auditului sau de a permite accesul Sponsorului 
sau reprezentantilor acestuia). 

5.2. In asemenea situatii, Sponsorul are dreptul sa ceara Beneficiarului restituirea sumelor platite, iar 
Beneficiarul se obliga la restituirea sumei de bani prevazute la art. 1 din prezentul contract în 
maxim 5 zile de la data solicitarii. 

 

Art. 6. Litigii 
 

Orice conflict sau neintelegere intre parti care ia nastere in legatura cu interpretarea sau aplicarea acestui 
contract va fi solutionata pe cale amiabila. 
In cazul in care ia nastere un conflict in legatura cu prezentul contract, iar partile nu pot sa il solutioneze pe 
cale amiabila, asemenea conflict va fi definitiv solutionat de instantele judecatoresti competente de la 
sediul Beneficiarului. 
 

Art. 7. Dispozitii finale 
 

8.1. Orice modificare a prezentului Contract se va face numai cu acordul Partilor, prin act aditional, care 
va face parte integrantă din Contract. 

8.2. Partile declara si garanteaza ca:  
a) fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există nici un impediment de natură juridică sau de 
orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului Contract;  
b) semnatarii prezentului Contract au toate autorizaţiile şi/sau împuternicirile necesare în 
conformitate cu legea română si actele constitutive ale societăţilor pe care le reprezintă pentru 
semnarea prezentului Contract;  
  

Prezentul contract a fost incheiat astazi ..................................., in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru 
fiecare dintre parti. 

 
 
 
Asociatia CLUB SPORTIV DROBETA                                         SC ...................................................................... 
 

Presedinte,                                                                                            Director, 
Octavian Goga 


