
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
nr.______/_____ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, s-a convenit încheierea 
prezentului contract între: 

______________, persoană juridică/fizică română, având sediul social/domiciliul 
în___________________________________________________, CIF ______, număr de ordine în 
Registrul Comerţului __________________, CUI _______________.şi cont bancar numărul 
_____________________________________, deschis la _______________________, reprezentată 
prin _____________________________________, denumită în continuare SPONSOR, 

şi 

ASOCIATIA ROTARY CLUB ALBA IULIA CIVITAS SOLIS, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia,  str. Avram Iancu  nr. 3, Bloc Complex cooperatist, et.1 apartament 1, judetul Alba, 
inregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, codul fiscal 
nr.25338644, cont bancar lei RO64BTRLRONCRT00S2729506, cont bancar eur 
RO87BTRLEURCRT00S2729501 deschise la Banca Transilvania SA,   prin reprezentant legal – 
preşedinte  Popovici Cezardenumită în continuare BENEFICIAR, 

Denumite în mod individual “Partea” sau în mod colectiv “Părţile” care au convenit la încheierea 
prezentului contract de sponsorizare, denumit în continuare “Contractul”, cu respectarea 
următoarelor clauze: 

Articolul 1 – Obiectul contractului 
1.1. Prezentul contract are ca obiect asigurarea de către SPONSOR a sponsorizării 
BENEFICIARULUI cu suma de ___________ RON, pe care beneficiarul îi va folosi pentru 
finantarea campaniei ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI, campanie lansată în 
contextul pandemiei cu virusul Covid 19. 

Articolul 2 – Valoarea contractului  
2.1. Valoarea Contractului constă în suma de _________ RON, care se va plăti la data limită de 
___________ . 
2.2. Plata se va efectua  prin virament bancar în contul IBAN RO68BTRLRONCRT00S2729506 
deschis la Banca Transilvania SA, titular cont ASOCIATIA ROTARY CLUB ALBA IULIA 
CIVITAS SOLIS. 

Articolul 3 – Durata Contractului  
3.1. Prezentul Contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către Părţi şi va fi valabil până la 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

Articolul 4 – Drepturile şi obligaţiile Părţilor 
4.1. SPONSORUL : 
4.1.2. Va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI suma precizată. 
4.1.3. Va putea aduce la cunoștinta publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau 
indirect activitatea sponsorizată, . 

4.2.BENEFICIARUL se obligă: 
4.2.1. Să folosească suma acordată ca sponsorizare exclusiv pentru cauze în care sponsorul a dorit 
sa investeasca.  
4.2.2. Să permită SPONSORULUI verificarea modului de utilizare a sumei acordate cu titlu de 
sponsorizare şi, la cererea sponsorului, să prezinte documente justificative în acest sens.  



Articolul 5 – Forţa majoră 
5.1 Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după 
intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 

Articolul 6 – Încetarea Contractului 
6.1 Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri: 
a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract;
b) la expirarea duratei Contractului;
c) forţă majoră.

Articolul 7 – Litigii 
7.1 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu derularea prezentului Contract vor fi 
solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru este imposibil, litigiul va fi supus, spre solutionare, 
instantei de drept comun competente material si teritorial. 

Articolul 8 – Prevederi finale 
8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Părţile vor respecta cadrul legislativ aplicabil privind protectia datelor cu caracter personal in 
privinta oricaror date transmise in baza prezentului Contract, in conformitate cu  regulamentul UE 
679/ 2016 devenit aplicabil din punct de vedere legal la data de 25 Mai 2018. 

Contractul a fost încheiat astăzi _________  în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare Parte. 

SPONSOR, BENEFICIAR, 

_____________ 
Reprezentată prin: 

______________ 
În calitate de: 

____________ 

Semnatura 

Asociaţia Rotary Alba Iulia Civitas Solis 

Reprezentată prin: 

Popovici Cezar 
În calitate de: 
Presedinte  

Semnatura 
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