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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Incheiat astazi,__________________, la sediul Spitalului Orasenesc Sinaia 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C._____________________________________________________S.R.L., cu sediul social in
_______________________________________________, Judet/Sector_______________, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul __________________ sub nr. J___________________, avand Codul
Unic de Inregistrare: RO__________________ si Cod IBAN ______________________________________________
deschis la _______________________________, E-mail: ___________________________, reprezentata legal prin
Manager/Director General/Administrator _______________________________ în calitate de SPONSOR, pe de o
parte
Şi
1.2. ASOCIATIA „SOS” SINAIA, cu sediul in Sinaia, str. Spitalului, nr. 2, judeţul Prahova, Cod fiscal 35271703,
Cod postal 106100, Cod IBAN: RO08BTRLRONCRT0323058401 deschis la Banca Transilvania Sinaia, Tel.: ............., 
Fax: ............., e-mail: ............., reprezentata legal prin presedinte Negulescu Cristian, în calitate de BENEFICIAR, pe 
de alta parte,  
În conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completarile ulterioare, au 
convenit pentru încheierea prezentului contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare (sume de bani) de către
_____________________________________ a ASOCIATIA „SOS” SINAIA, in vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite, respectiv achizitia de servicii sau bunuri pentru dotarea si buna desfasurare a Spitalului Sinaia.
2.2. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina activitatea desfasurata de beneficiar.
2.3. In scopul prevazut la pct. 2.2., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului:

 Suma de __________________________________________lei (in cifre si litere),
ce urmeaza a fi utilizata pentru achizitionarea de bunuri sau servicii necesare pentru buna desfasurarea a activitatii 
ASOCIATIEI „SOS” SINAIA . 
2.4. In acest scop, ____________________________________ se obliga sa vireze suma precizata, in contul acesteia 
indicat la art.1.2. de mai sus la data incheierii Contractului. 
III. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totala contractului constă în suma de: _______________lei, reprezentand suma de bani care face obiectul
sponsorizarii.
IV. TERMENUL CONTRACTULUI
4.1.    Contractul produce efecte pana la indeplinirea obligatiilor asumate de parti.
4.2.    Prezentul contract se incheie pana la data de ............. si intră în vigoare la data semnării sale de catre parti. 
4.3.    Prelungirea duratei contractului se poate face prin act aditional semnat de ambele parti. 
4.4.    Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de ____________________. 
V. OBLIGAŢIILE SI DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
5.1. Sponsorul se obligă:
- se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului suma de bani prevazuta in prezentul contract;

- sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;
- sa se abtina de la orice act sau fapt juridic contrar spiritului si continutului prezentului contract;
- sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii beneficiarului.
5.2. Sponsorul are dreptul sa verifice daca beneficiarul foloseste suma de bani primita in temeiul prezentului contract
conform destinatiei stipulate in acesta.
5.3. Beneficiarul se obligă:
- în scopul publicităţii să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, marcii sau imaginii
sponsorului şi, eventual, la solicitarea expresa a acestuia, să afişeze şi să distribuie materiale publicitare furnizate de
sponsor în cadrul manifestarilor organizate de acesta;
- sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;
- sa se abtina de la orice act sau fapt juridic contrar spiritului si continutului prezentului contract;
- sa utilizeze suma de bani furnizata de sponsor in scopul prevazut in prezentul contract.
5.4. Beneficiarul are dreptul sa solicite plata sumei care face obiectul sponsorizarii atunci cand sponsorul, din culpa,
nu-si executa obligatia asumata prin prezentul contract.
VI. ALTE CLAUZE
6.1. Părţile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv Dnul Cristian Negulescu, in calitate Presedinte, din partea
ASOCIATIEI „SOS” SINAIA şi _________________________________din partea Sponsorului, care vor ţine
permanent şi eficient legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate.
6.2. Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de prevederile Codului Fiscal în
vigoare.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
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7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) 
zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, 
se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 
7.3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie 
sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 
maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 
7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la 
executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părţi nu are dreptul de a cere despagubiri de la 
cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pana la această dată.  
VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
8.1. Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părţi, făcând excepţie următoarele cazuri: 
- în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă; 
- in cazul in care una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 
celeilalte parti; 
- la indeplinirea obligatiei de remitere a sumei prevazute la art.2.3.; 
- când contractul este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare. 
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 
15 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 
8.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 
IX. NOTIFICARI 
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita 
daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de 
primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
9.3. Daca confirmarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost 
expediata. 
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul 
uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
X. LITIGII 
10.1. 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. 
10.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti 
competente din Romania. 
XI. DISPOZIŢII FINALE 
11.1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act 
aditional incheiat intre partile contractante. 
11.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau de orice natura dintre 
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
11.3. 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. 
11.4. Prezentul contract contine un numar de 2 (doua) pagini, fara stersaturi, modificari sau adaugiri in spatii 
nepunctate. 
11.5. Orice stersaturi, modificari sau completari in spatii nepunctate sunt valabile sub semnaturi si stampile autorizate, 
in caz contrar acestea nu se considera valabile. 
11.6. Prezentul contract s-a încheiat si semnat în 2 (doua) exemplare originale, ambele avand aceeasi putere probatorie 
intre parti, cate unul pentru fiecare parte semnatară, la data de _____________________. 
 

SPONSOR, BENEFICIAR, 
 ASOCIATIA „SOS” SINAIA  

               
DIRECTOR GENERAL,         PRESEDINTE,             

    NEGULESCU CRISTIAN 
                                                                                                                  
 
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,        
                                                   
 
SERVICIUL JURIDIC,      
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