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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. .. / ……….. 

 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 

……………………………………………………………. cu sediul social in ………….., Str. …………………. nr., 

cod fiscal nr. ……………, avand contul nr. ………………………………………………. deschis la 
………………………………….., reprezentata de …………………………, cu functia de ……………., in calitate 
de Sponsor, pe de o parte,  

 
si 
 
Societatea de Stiinte Matematice din Romania, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Academiei nr. 14, 
sector 1, cod de inregistrare fiscala RO4532280, avand contul nr. RO35 RNCB 0076 0043 5732 0001 
deschis la Banca Comerciala Romana Filiala Sector 5, reprezentata prin Radu Gologan, avand functia de 
presedinte, in calitate de Beneficiar, pe de altă parte,  

denumite individual “Partea” si colectiv “Partile”. 
 
In conformitate cu prevederile legislatiei din Romania privind sponsorizarea, stipulate in Legea 32/1994 cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii 571/2003 (Codul fiscal) cu modificarile 
si completarile ulterioare, au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare (denumit in continuare 
“Contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sponsorizeze Beneficiarul in vederea organizarii si 

desfasurarii proiectelor Societatii de Stiinte Matematice din Romania. 
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1, Sponsorul pune la dispozitia Beneficiarului suma de ……………..  
 
2.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul Beneficiarului nr. RO35 RNCB 0076 0043 
5732 0001 deschis la Banca Comerciala Romana Filiala Sector 5, integral, pana la data de ………………….. 

 
III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPONSORULUI 

3.1. Sponsorul se obliga sa duca la indeplinire prezentul Contract. 
3.2. Sponsorul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau 
a imaginii sale. 
3.3. Sponsorul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod in care sa nu lezeze 

direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. 
 
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

4.1. Beneficiarul se obliga sa foloseasca sponsorizarea numai pentru scopurile si activitatile pentru care s-a 

incheiat prezentul contract. 
4.2. Beneficiarul este obligat sa prezinte, la cererea Sponsorului, o dare de seama privind modul de 

executare a obligatiilor contractulale. 
4.3. Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod in care sa nu 
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. 
4.4. Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la 

cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre Beneficiar. 
 

V. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si isi inceteaza aplicabilitatea odata cu indeplinirea 

obligatiilor de ambe parti. 
5.2. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a 

instantei judecatoresti, in urmatoarele situatii: 
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a)  la implinirea termenului de valabilitate;  
b) in cazul in care una dintre Parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract 

fara acordul celeilalte Parti; 
c) in cazul in care una dintre Parti isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o 

notificare scrisa, de catre cealalta Parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/ 
rezilierea prezentului contract. 
5.3. Incetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre Partile 
contractante. 
 
VI. FORTA MAJORA  

6.1. Nici una dintre Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 

necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa 
cum este definita de lege. 
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile producerea 

evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 
6.3. Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Partile au dreptul sa 
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.  
 

VII. NOTIFICARI 
7.1. Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre Parti catre cealalta este valabil 

indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati: (i) personal, (ii) prin fax, (iii) 
prin curier, (iv) prin posta electronica (e-mail) sau (v) prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarele 
adrese: 
a) Pentru Sponsor: 

La adresa postala: ………………………………………………………………….., cu mentiunea in atentia 
…………………….. 
La adresa de e-mail:   
b) Pentru Beneficiar:  

La adresa postala: Bucuresti, Str. Academiei nr. 14, sector 1 
La adresa de e-mail: rgolog@yahoo.com 
7.2. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin 

scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data 
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
7.3. Daca comunicarea, notificarea sau avizarea se trimite prin fax se va considera primita in prima zi 

lucratoare dupa cea in care a fost trimisa la numere mentionate mai sus. 
7.4. Daca comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele 
lucratoare, in intervalul 09:00 - 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare daca a fost trimisa in afara 
acestui interval.  
7.5. Daca comunicarea este livrata personal se considera primita in momentul livrarii. 
7.6. Comunicarile, notificarile sau avizarile verbale se pot lua in considerare de catre Parti, dar trebuie 

confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
7.7. Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru 

comunicari, notificari sau avizari va anunta imediat cealalta Parte. 
 
 

VIII.  LITIGII 
8.1. 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. 
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, Partile se vor adresa instantelor 

judecatoresti competente de la sediul Sponsorului. 
 

IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
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9.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de Partea care sufera vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca 
ea a renuntat la acest drept al sau. 
9.3. Prezentul contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. 
9.4. Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu Legea nr. 32/19 mai 1994 privind sponsorizarea, cu 

toate modificarile si completarile ulterioare. 
9.5. Partile nu vor avea dreptul sa cesioneze sau sa transfere drepturile si obligatiile ce fac obiectul 
prezentului contract catre o alta persoana in afara cazului in care se specifica in mod expres sau cu 
consimtamantul scris al ambelor parti ale prezentului contract. 
9.6. Reprezentantul Beneficiarului, respectiv dl. Radu Gologan, declara ca are toate imputernicirile 
necesare in conformitate cu legea romana si cu actele constitutive, de infiintare, functionare si organizare ale 
Beneficiarului pentru semnarea, reprezentarea si angajarea raspunderii acestuia. Semnatarul prezentului 
contract in numele Beneficiarului garanteaza personal executarea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul 
contract in cazul in care acesta a fost semnat fara a avea imputernicirile in conformitate cu legea romana si 
cu actele constitutive de infiintare, organizare si functionare ale Beneficiarului conform celor declarate in 
alineatul anterior. 
9.7. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
9.8. Partile semnatare ale prezentului Contract declara ca au inteles si accepta in mod expres continutul 

prezentului Contract si nu se afla in eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre clauzele 
Contractului; Beneficiarul declara ca accepta in mod expres prevederile punctului 8.2. din prezentul Contract. 
 
Prezentul Contract s-a semnat astazi, ……………….. , intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate 

unul pentru fiecare Parte, ambele avand aceeasi putere juridica. 
 
 
SPONSOR,                                        BENEFICIAR,   
........................      Societatea de Stiinte Matematice din Romania 
........................      Radu Gologan 
...................       Presedinte 


