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CONTRACT DE SPONSORIZARE  

din  
............................ 

 
In temeiul legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare şi al Ordinului 
Ministrului Finanţelor nr. 994/02 august 1994, s-a incheiat prezentul contract de 
sponsorizare intre: 
 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
 
.........................................................., cu domiciliul/sediul în .................................................................., 
având Cod Fiscal RO ............................./având CNP ................................................ , înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. ........................................................, reprezentata legal de dl. 
..............................................,  in calitate de sponsor, denumit in continuare SPONSOR,  
    Şi 
Asociaţia Club Sportiv Trichallenge Triatlon Călărași, cu sediul în Mun. Călărași, Str. 
Victoriei, Nr. 2A, Jud. Călărași, C.U.I. 47433124, Încheiere nr. 8097/202/15.12.2022, cont 
bancar nr. RO83UGBI0000672010549RON, deschis la Garanti Bank, prin reprezentant legal 
– președinte Ghioca Sebastian-Laurențiu, in calitate de beneficiar, denumita in continuare 
BENEFICIAR sau Clubul Sportiv. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul contractului il reprezinta punerea la dispozitia beneficiarului, cu titlu se 
sponsorizare a sumei mentionate la articolul 3.1, necesara pentru organizarea de acțiuni 
sportive conform Statutului Clubului Sportiv. 
 
2.2. Suma de bani mentionata va fi virata de catre SPONSOR in contul 
RO83UGBI0000672010549RON, deschis la Garanti Bank sau va fi transmisa sub forma de 
numerar. 
 
3. VALOAREA CONTRACTULUI  
3.1. Valoarea contractului constă în cuantumul sumei oferite ca sponsorizare si este de 
....................... lei. 
 
4. DURATA CONTRACTULUI  
4.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii lui de catre ambele parti. 
 
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  
5.1. SPONSORUL se obligă:  

- să transfere BENEFICIARULUI suma ce face obiectul prezentului contract. 
 
5.2. BENEFICIARUL se obligă:  
a).  să utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei sale;  
b). să promoveze numele, marca si imaginea sponsorului prin toate mijloacele utilizate in 
cadrul evenimentului sponsorizat; 
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c).  să nu se angajeze in activitati sau sa nu faca declaratii de natura a prejudicia imaginea 
sponsorului. 
d).  să asigure participarea la eveniment a patru persoane din partea sponsorului. 
 
6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
6.1. Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile), prevăzute mai sus, de către una 
dintre părţi determină rezilierea, de drept si fara nicio alta formalitate prealabila a 
contractului. 
6.2. In cazul in care, Beneficiarul sponsorizarii se angajeaza in activitati sau face declaratii 
care prin natura lor, au adus prejudicii grave imaginii sponsorului, acesta va fi obligat sa 
acopere integral prejudiciile suferite de sponsor si dovedite cu documente corespunzatoare.  
   
7. LITIGII  
7.1. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi 
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile 
vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente de la sediul beneficiarului.  
 
8. DISPOZIŢII FINALE  
8.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor 
părţi, sub forma unui act adiţional.  
8.2. Sponsorul urmeaza sa beneficieze de reducerea bazei de impozitare cu echivalentul 
sponsorizarii in conditiile mentionate de Legea nr. 32/1994 cu modificarile ulterioare. 
     
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....................................., în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte.  
 
 

Sponsor:        Beneficiar: 
.............................................................            Asociaţia Club Sportiv Trichallenge    
         .............................................                                                                    Triatlon Călărași                            
                                       prin președinte Ghioca Sebastian 
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