
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr............../.............................. 

  

 

PARTILE CONTRACTANTE 

 

Art.1 

 

1. ................................ cu sediul in Bucuresti, .............. .............., inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. .............., cod fiscal ....................., cont bancar 

................................., deschis la ........................., reprezentata legal prin 

......................., in calitate de ................................, in calitate de SPONSOR, 

2. Asociatia Casiopeea, cu sediul social în Bucuresti,  strada Andrei Muresanu, 
nr.21, Judetul/Sectorul 1, România, înregistrata la Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor 
sub nr. 113/7.09.2011, cod de inregistrare fiscala 29165058, cont IBAN 
RO64RNCB0072124220940001, deschis la BCR, sucursala sector 1, reprezentata 
legal de Marina Otelea în calitate de presedinte, denumit in continuare 
BENEFICIAR 

 

INTRUCAT 

 

• Beneficiarul este o asociatie non-profit, care are ca scop conceperea, 
implementarea si sustinerea de programe pentru femeile cu cancer la san, in 
vederea a imbunatatirea starii lor de sanatate si a reintegrarii lor sociale cat mai 
rapide,  

• Sponsorul este interesat in sprijinirea activitatilor ce vor fi desfasurate de Beneficiar; 

• Intentia Sponsorului este de a sustine unul sau mai multe proiecte ale Beneficiarului, 
conform cu scopurile si obiectivele statutare ale acestuia; 

 

Art.2 

 In temeiul Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, partile 

contractante au convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare. 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.3  

Obiect al prezentului contract il constituie sponsorizarea  BENEFICIARULUI,  pentru 

sustinerea unuia sau mai multor proiecte ale Beneficiarului: 

a) finantarea sedintelor de radioterapie in Clinica Amethyst pentru femeile cu 

cancer la san 

b) achizitionarea de proteze mamare pentru femeile cu mastectomie pentru cancer 

la san 

c) sedinte de kinetoterapie pentru prevenirea sau tratamentul edemului limfatic 

postoperator 



d) sedinte de art terapie pentru femeile cu cancer la san 

 

VALOAREA CONTRACTULUI 

Art.4 

In scopul prevazut de prezentul contract, SPONSORUL pune la dispozitia 

BENEFICIARULUI suma de ..................... lei, platibili in contul bancar 

RO64RNCB0072124220940001 deschis la BCR sector 1 Bucuresti, al Beneficiarului.  

 

OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

Art.5  

SPONSORUL se obliga sa plateasca suma de bani prevazuta la art.4 din prezentul 

contract in termen de ............. zile de la semnarea prezentului contract. 

Art. 6.1  

BENEFICIARUL se obliga sa respecte deplina confidentialitate a tuturor datelor, 

informatiilor si documentelor, de orice natura, primite de la SPONSOR in scopul 

semnarii acestui contract, pe parcursul derularii contractului cat si pe o perioda de 5 

(cinci) ani dupa incetarea acestuia. 

Art. 6.2  

BENEFICIARUL va face cunoscut numele sponsorului intr-un mod in care sa nu lezeze 

direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea 

publica si va utiliza suma sponsorizata in scopul aratat in prezentul contract. 

Art. 6.3  

SPONSORUL sau BENEFICIARUL poate sa aduca la cunostinta publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale, asa cum este 

prevazut in Legea nr. 32/1994.  

 

DURATA CONTRACTULUI 

Art.7 

 Durata acestui contract este de ............., cu incepere de la data de ..............  pana la 

data de .................... Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor 

contractante cu cel putin 30 de zile inainte de expirare. 

 

ALTE CLAUZE 

Art.8 

Partile au desemnat fiecare cate o persoana, respectiv ............  din partea Sponsorului 

si D-na. Marina Otelea din partea Beneficiarului, care vor tine permanent si eficient 

legatura intre ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 

FORTA MAJORA 

Art.9 

Nici una dintre Parti nu va raspunde pentru incalcarea prezentului contract in masura in 
care indeplinirea obligaţiilor sau incercarea de a remedia vreo incalcare a prezentului 
contract sunt intarziate sau impiedicate din motive sau de circumstanţe dincolo de voinţa 
Partilor, incluzand, dar fara a se limita la, incendii, catastrofe naturale, cutremure, 
accidente sau alte imprejurari neprevazute (“Forta Majora” in conformitate cu art. 1082 si 
1083 din Codul Civil roman), cu condiţia ca Partea care intarzie indeplinirea obligaţiilor 



sa notifice in scris cealalta Parte asupra existentei unui asemenea caz de Forta Majora, 
in termen de 5 (cinci) zile de la apariţia acestuia, si cu condiţia ca respectiva Parte sa 
depuna toate eforturile pentru a remedia situatia. In caz de Forta Majora, perioada de 
timp aferenta indeplinirii obligaţiilor sau remedierii se va prelungi cu o perioada egala cu 
durata cazului de Forta Majora. Obligaţiile de plata ale Partilor nu intra sub incidenta 
prezentului articol. 

INCETAREA CONTRACTULUI 

Art.10 

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

1. dupa executarea integrala a obligatiilor de catre parti;  

2. prin denuntare unilaterala de catre Sponsor; 

3. la expirarea termenului contractual;  

4. prin acordul Partilor 

 

LITIGII 

Art 11. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe 
cale amiabila de reprezentantii lor.  
Art 12 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor 
adresa instantelor judecatoresti competente. 
 

 

DISPOZITII FINALE 

Art. 13 

Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, cu acordul ambelor parti, 

sub forma unui act aditional. 

Art. 14 

Prezentul contract s-a incheiat si semnat in 2 exemplare originale de egala valoare 

juridica, la data de …………………. cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 

 

 

           SPONSOR,              BENEFICIAR, 

                                         

......................................                Asociatia Casiopeea  

          Marina Otelea 

In calitate de ......................,                                                       Presedinte  

 

 

 


