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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Firma         Nr           din data de 
Asociatia Preventis: Nr  din data de

Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE 

SRL, persoană juridică română, având sediul social în 
, Str nr           , număr de ordine 

în Registrul Comerţului , Cod Unic de Înregistrare
şi cont deschis la Banca , reprezentată prin administrator 

,  denumită în continuare Sponsor, 

Si 

Asociația Preventis cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Rene Descartes nr.6, cod 400486, 
telefon 0364 805114, email office@preventis.ro, având CIF 17896437, cont RO61 RNCB 
0106 0265 8430 0001 deschis la BCR Cluj, reprezentată legal prin dir. Fărăgău Violeta 
Cosmina,  denumită în continuare “Beneficiar”. 

Partile au convenit incheierea prezentului Contract de Sponsorizare, cu respectarea 
Legii nr. 32/19.05.1994 si a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului Finantelor, 
privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea Legii sponsorizarii. 

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1                                                     SRL sponsorizează                                 RON pentru 
susținerea proiectelor de prevenire și consiliere în adicții derulate de beneficiar. 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Contractul se incheie pe o perioada de o lună, începând cu data semnării prezentului 
contract de sponsorizare.  
3.2 Partile, de comun acord, pot conveni asupra prelungirii duratei contractului, prin 
incheierea unor acte aditionale.  

Art. 4 VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA 

4.1 Valoarea totala a sponsorizării este de lei. Plata se va face in lei, până  la
data de                                . 

Art. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1 Sponsorul va plati in numerar sau in contul Beneficiarului suma de
lei conform termenelor de plata descrise in art. 4.1.
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5.2 Sponsorul se obliga sa pună la dispozitia Beneficiarului toate informatiile necesare 
in vederea indeplinirii obligatiilor acestuia; 

5.3 Beneficiarul se obliga sa folosească toți banii pentru susținerea proiectelor de 
prevenire și consiliere în adicții derulate de acesta.  

5.4 Sponsorul are dreptul sa comunice, in cadrul comunicarilor sale catre presa si a 
altor comunicari publice, sponsorizarea acordata si rezultatele acestui program. 

5.5 Beneficiarul va folosi sponsorizarea in scopul mentionat la Art 2 si Art. 5 si va 
informa corect Sponsorul in legatura cu activitatile pe care intentioneaza sa le 
intreprinda in cadrul Proiectului si pentru care a solicita/primit suportul Sponsorului.  

5.6 Beneficiarul va lua in considerare eventuale sugestii din partea Sponsorului privind 
graficul de desfasurare a activitatilor din cadrul Proiectului, iar in cazul in care acestea 
sunt compatibile cu obiectivele si planurile Proiectului va efectua modificarile/ 
ajustarile necesare.  

5.8 Sponsorul are dreptul de a mentiona sponsorizarea si activitatile derulate in cadrul 
Proiectului impreuna cu Beneficiarul in orice tip de comunicari si de a folosi titulatura 
de „Sponsor” in cadrul Proiectului.  

5.9 Beneficiarul este de acord sa reprezinte cu buna credinta numele sponsorului si sa 
nu faca nimic in sensul de a aduce atingere acestuia sau o imagine negativa. Beneficiarul 
se obliga sa nu faca nimic de natura a aduce atingere imaginii, numelui marcilor sau 
intereselor Sponsorului, sub sanctiunea platii de daune-interese.  

Art 6 CONFIDENTIALITATE 

6.1 Continutul prezentului contract este confidential si niciuna dintre parti nu poate 
divulga clauzele acestuia, in parte sau in totalitate, catre o terta parte, fara acordul scris 
al celeilalte parti. 

6.2 Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea si sa nu dezvaluie fara 
aprobarea scrisa a Sponsorului, termenii si conditiile prezentului Contract precum si 
nici o informatie confidentiala apartind Sponsorului, transmisa de Sponsor
Beneficiarului in scopul prezentului Contract sau la care are acces pe durata derularii 
Contractului.  

6.3 De la prevederile alineatului anterior fac exceptie: 
a. informatiile care erau deja cunoscute Beneficiarului, care sunt sau devin publice,
din cauze neimputabile Beneficiarului;
b. informatiile care sunt obtinute sau create in mod legal de Partea care primeste
informatiile, in alte circumstante decat in cadrul relatiilor legate de derularea
prezentului Contract;
b. informatiile a caror dezvaluire este impusa de lege, proceduri judiciare sau
reglementari sau de necesitatea de a solutiona un litigiu nascut din sau legat de
prezentul Contract.
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6.4 Incalcarea obligatiei de confidentialitate (inclusiv fapta Beneficiarului de a nu 
informa prompt Sponsorul despre primirea unei solicitari de divulgare), din neglijenta 
sau cu intentie, vor fi discutate de părți și se sanctioneaza cu daune interese. 

6.5 Prezentul articol si obligatiile consfiintite prin el supravietuiesc incetarii 
Contractului din orice motiv cu 3 (trei) ani calculati de la data incetarii. 

Art. 7 RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

7.1 Daca una din Parti nu a executat oricare din obligatiile ce ii reveneau potrivit 
Contractului, cealalta parte, este indreptatita la una din urmatoarele actiuni: 
a. Sa ceara executarea obligatiilor celeilalte Parti;
b. Sa acorde un termen suplimentar, de o durata rezonabila, pentru executarea
obligatiilor celeilalte Parti.

Art. 8 INCETAREA CONTRACTULUI 

8.1 Contractul inceteaza, fara daune interese: 
a. La expirarea termenului stipulat in Contract, daca Partile nu hotarasc, de comun
acord, prelungirea lui;
b. In caz de forta majora, in conditiile Art. 9 de mai jos;
c. Prin decizia unilaterala a Sponsorului;
d. Sponsorul intra in incapacitate de plati;
8.2 Prezentul Contract poate fi reziliat de catre Sponsor, de plin drept, dupa expirarea
unui termen de remediere de 30 (treizeci) de zile, fara a fi necesara interventia instantei
de judecata sau vreo alta formalitate, printr-o simpla notificare de reziliere trimisa
Beneficiarului, in cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi indeplineste
necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i incumba in temeiul prezentului Contract.
8.3 Incetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
8.4 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea Partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea Contractului.
8.5 Toate clauzele care prin vointa Partilor sau prin natura lor sunt menite sa
supravietuiasca incetarii din orice motiv a Contractului vor subzista.

Art. 9 FORTA MAJORA 

9.1 Nici o Parte nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 
necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza Contractului, 
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost 
cauzata de un eveniment de forta majora. 
9.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa o notifice celeilalte Parti in termen 
de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului. Evenimentul trebuie confirmat prin 
intermediul unui certificat constatator emis de catre Camera de Comert si Industrie in a 
carei arie de competenta se afla sediul Părții care invoca starea de forta majora, in 
termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului, iar 
Partea care il invoca trebuie sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 
consecintelor acestuia. 
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9.3 Daca in termen de 1 (una) luna de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, 
Partile se vor intalni pentru a decide soarta Contractului, fara ca vreuna dintre ele sa 
poata pretinde daune-interese. 

Art. 10 NOTIFICARI 

10.1 Orice notificari necesar a fi efectuate in scopul derularii prezentului Contract 
trebuie sa aiba forma scrisa si se efectueaza exclusiv prin scrisoare recomandata, cu 
confirmare de primire sau fax, la punctele de contact de mai jos. Comunicarile de rutina 
se pot efectua si prin telefon, personal sau prin e-mail. 

Sponsor: , administrator,  tel: , 
email 

Beneficiar: Violeta Fărăgău, violeta.faragau@preventis.ro,  tel/fax 0364 805114 

10.2 Notificarile vor fi considerate valabil transmise (i) in cazul expedierii prin posta, la 
data mentionata pe confirmarea de primire, si (ii) in cazul transmiterii prin fax, la data 
mentionata pe raportul de confirmare a transmiterii generat de aparatul fax al Partii 
expeditoare. Comunicarile efectuate prin e-mail se considera valabil transmise la data si 
ora din confirmarea electronica de primire. 

10.3 Oricare modificare a punctelor de contact si a datelor de plata mentionate in cele 
de mai sus va fi valabila pentru scopul notificarii numai daca este comunicata celeilalte 
Parti cu minimum 5 (cinci) zile lucratoare inainte de data transmiterii notificarii 
relevante, sub sanctiunea considerarii valabile a transmisiunii efectuate la vechiul punct 
de contact. 

10.4 Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai de comun acord, prin acte 
aditionale. 

Art. 11 DISPOZITII FINALE 

11.1 Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, atat in ceea ce priveste 
executarea sa, cat si in ceea ce priveste orice aspect in legatura cu incheierea, 
interpretarea, aplicarea si/ sau intinderea efectelor sale, fara nicio exceptie. 
11.2 Neintelegerile intervenite intre parti se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in 
care acest lucru nu este posibil, conflictul va fi solutionat de instantele judecatoresti 
compentente, pe raza carora isi are sediul sponsorul.  
11.3 Prezentul contract reprezinta vointa Partilor si  a fost încheiat astăzi                           in 
2 (doua) exemplare originale, cate 1 (unul) pentru fiecare parte. 

SPONSOR, BENEFICIAR, 
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