
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Încheiat astazi .................. 
 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1.  ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu 

sediul social în (localitatea) ..........................., str. ...................................... nr. ......................, bloc 
................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ............................, 
înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ........................ din 
......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având contul nr. 
............................................., deschis la ............................................................, reprezentată de 
........................., cu funcţia de ................................., în calitate de sponsor, pe de o parte 

şi 
1.2. Fundaţia Eutopia Gardens, cu sediul în (localitatea) Arad, str. Dacilor  nr. 10 A, judet Arad, 

înregistrata în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civila nr. 2767din 26.05.2005 a Tribunalului 
Arad, codul fiscal nr.17666616 din 08.06.2005, având contul nr. RO97BTRLRONCRT0486828301 
deschis la Banca Transilvania Arad, reprezentată de Buzatu Mihaela Aurora, cu funcţia de 
preşedinte fondator, în calitate de beneficiar, pe de alta parte, 

 au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină programele educaționale și de agrement  

organizate pentru copii si tineri, de beneficiar în Parcul Eutopia 
2.2. În scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului: 

a) Suma de  .................................  lei. 
2.3. Suma în valoare de ....................lei se pune la dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii activităților 

mentionate la pct.2.1. 
2.4.Suma care face obiectul sponsorizarii se va plăti în contul beneficiarului nr. 

RO97BTRLRONCRT0486828301 deschis la Banca Transilvania Arad  integral, până la data de: 
.............. 

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3.1. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 

mărcii sau imaginii sponsorului, pe websiteul Fundaţiei www.EutopiaGardens.org, la rubrica 
Evenimente și/sau Parteneri-Sponsori. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului pâna la data de ................. 
 
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau 

a instantei judecătoreşti, în cazul in care una dintre părţi: 
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 2.2 şi 3.1. din prezentul contract; 
- este declarată în stare de incapacitate de plăti sau a fost declanşată procedura de lichidare 

(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; 
 
VI. FORŢA MAJORĂ 
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 

mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

6.2. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 24 ore, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

 
VII. NOTIFICĂRI 
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisa la adresa/sediul prevazut în partea introductivă a prezentului 
contract. 



7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionataă de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 
care a fost expediată. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevazute la alineatele precedente. 

 
VIII. LITIGII 
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii 
lor. 

 
IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă 

voinţa părţilor şi înlătură orice alta înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 
încheierii lui 9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei 
respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său. 

9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de două exemplare, câte una pentru fiecare parte, 
astazi ................., data semnarii lui.  

 
               
              
          SPONSOR,                                                                                       BENEFICIAR, 
                            FUNDAŢIA Eutopia Gardens 
       Buzatu Mihaela Aurora- Preşedinte fondator 


