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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

RO100 NR. ………...........………. 

Încheiat astăzi .................…………………………… 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

  1.1. S.C. ...................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul 

social în (localitatea) ..........................., str. ...................................... nr. ......................, bloc 

................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., județ/sector ............................, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ..........................................., sub nr. ........................ 

din ......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având contul 

nr. ............................................., deschis la ............................................................, reprezentată de 

........................., cu funcția de ................................., în calitate de SPONSOR, pe de o parte,  

Și 

1.2. Asociația PLATFORMA ROMÂNIA 100, cu sediul în Bucuresti, sectorul 5, str. Ioniță 

Cegan, numărul 3, bloc P27, scara 1, apartament 11, înregistrată în registrul persoanelor juridice 

cu numărul 12/24.02.2017 prin Sentința civilă nr. 15 din 1/2/2017 a Judecătoriei Sector 4, 

București, codul fiscal nr. 37126734 din 1/3/2017, având contul nr. 

RO98BTRLRONCRT0386950002 deschis la Banca Transilvania, reprezentată de ANDRA 

CRISTINA CROITORU cu funcția de director executiv, în calitate de BENEFICIAR, pe de altă 

parte, 

Părțile au încheiat prezentul Contract de sponsorizare (denumit în cele ce urmează 

„Contractul”), în următoarele condiții: 

PREAMBUL 

Platforma România 100 dezvoltă proiecte care promovează și pun în practică principiile  

Manifestului România 100. Unul dintre proiectele RO100 este Școala Bunei Guvernări™.  

Școala Bunei Guvernări™ pregătește o clasă politică responsabilă, o administrație publică 

eficientă și competentă. În acest scop, Școala Bunei Guvernări™ își propune să formeze bărbații 

și femeile din politică și din administrația publică centrală sau locală, astfel încât aceștia să-și 

poată îndeplini responsabilitățile cu profesionalism și integritate, asigurând gestionarea eficientă 

a resurselor publice, capacitatea de a participa la elaborarea unor politici publice echitabile, 

livrarea unor servicii de calitate și o guvernare în care cetățenii să aibă încredere și în care să 

dorească să se implice. 

Și 

Având în vedere că: 

• Beneficiarul declară și garantează că poate fi beneficiar al unor acte de sponsorizare; 

• Beneficiarul are nevoie de susținere financiară pentru realizarea proiectelor sale și 

desfășurarea activităților sale specifice; 
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• Sponsorul este dispus să ofere o sponsorizare Beneficiarului, în condiţiile prezentului 

contract, cu respectarea tuturor prevederilor legale, pentru a fi folosită de acesta în cadrul 

activităților sale și pentru desfășurarea acestora; 

• Intenția comună a părților semnatare de a executa cu bună credință obligațiile pe care și 

le vor asuma prin prezentul contract de sponsorizare; 

• Prezentul contract de sponsorizare reprezintă voința reală a părților semnatare de a 

contracta și de a-și asuma obligațiile care cad în sarcina lor, în temeiul Legii nr. 32/1994  

privind sponsorizarea, modificată și completată ulterior.  

 

Art. 1. Obiectul Contractului 

S.C ........................................................................... se angajează să sponsorizeze Asociația 

PLATFORMA ROMÂNIA 100 cu suma de................... Suma va fi plătită în termen 

de............de zile de la data semnării prezentului contract, în contul Asociației PLATFORMA 

ROMÂNIA 100, deschise la Banca Transilvania, număr cont în RON 

RO98BTRLRONCRT0386950002. 

 

Art. 2. Durata Contractului 

Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii lui și este valabil până la îndeplinirea 

obligaţiilor de către ambele Părți. 

Art. 3. Obligațiile Sponsorului 

Sponsorul se obligă să vireze suma ce face obiectul sponsorizării până la termenul menționat la 

Art. 1 din prezentul contract.  

Art. 4. Obligațiile Beneficiarului 

Beneficiarul se obligă: 

- să folosească suma obținută prin prezentul contract în scopul de a promova și înlesni 

activitatea membrilor Asociației PLATFORMA ROMÂNIA 100. Suma obținută din 

sponsorizare va fi folosită la achiziționarea de bunuri necesare desfășurării normale a 

activității asociației, la achitarea salariilor, achitarea facturilor curente, la deplasări pentru 

participarea la diverse evenimente/întâlniri, etc.; 

- să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, într-un mod care să nu lezeze, direct sau 

indirect, acţiunea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea publică; 

- să nu facă nimic care ar putea aduce atingere mărcilor sau imaginii Sponsorului; 

- să 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. Răspunderea contractuală 

Prezentul contract va fi rezoluționat de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în 

întârziere ori intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care Beneficiarul utilizează suma 

în alte scopuri decât destinaţia sponsorizării sau nu executa orice altă obligație care-i revine 

conform acestui contract. 

În asemenea situații, Sponsorul are dreptul să ceară Beneficiarului restituirea sumelor 

plătite, iar Beneficiarul se obligă la restituirea sumei de bani prevazute la art.1 din prezentul 

contract în maxim 45 zile de la data solicitării. 
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Art. 6. Litigii 

Orice conflict sau neînțelegere între părți care ia naștere în legătură cu interpretarea sau 

aplicarea acestui contract va fi soluționată pe cale amiabilă. 

În cazul în care ia naștere un conflict în legătură cu prezentul contract, iar părțile nu pot 

să îl soluționeze pe cale amiabilă, asemenea conflict va fi definitiv soluționat de instanțele 

judecătorești competente de la sediul Beneficiarului. 

Art. 7. Dispoziții finale 

7.1 Orice modificare a prezentului Contract se va face numai cu acordul Părților, prin act 

adițional, care va face parte integrantă din Contract. 

7.2  Părțile declară și garantează că:  

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 și actele constitutive ale societăţilor pe care le reprezintă pentru 

semnarea prezentului Contract;  

7.3. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazut în partea introductivă a 

prezentului contract; 

7.4. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data 

menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare; 

7.5. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevazute la alineatele precedente. 

 Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............................................., în 2 (două) exemplare, 

câte un exemplar pentru fiecare dintre părți. 

SPONSOR BENEFICIAR 

         Asociația PLATFORMA ROMÂNIA 100 

ANDRA CRISTINA CROITORU 

Director Executiv 

 


