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Nr. …….......... / ...............201…

CONTRACT DE SPONSORIZARE
1. Părțile contractante:
A) Societatea Comercială .............................................. cu sediul în ……………….………………………………………………,
cod unic de înregistrare (CUI) nr. ……………........, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. …….../…….../...........,
cont ..................................................................., deschis la ........................................................, reprezentată prin
…................................................................ în calitate de administrator/asociat unic și denumită în prezentul
contract SPONSOR sau ............................................... .
și,
B) Asociația sportivă „ Baschet Club Galactica”, cu sediul în str. Aurel Vlaicu nr. 112. bloc 23, scara D, ap.6, Brașov,
cod unic de înregistrare fiscală nr. 16857286, cont RO97 BTRL RONC RT03 7709 2201, deschis la Banca Transilvania
- sucursala Brașov, reprezentată prin d-na Magdolna Jerebie în calitate de președinte și denumită în continuare
BENEFICIAR sau GALACTICA .
2. Obiectul contractului:
Art. 2.1 Prezentul contract se încheie în conformitate cu legislația în vigoare inclusiv legea nr. 32 / 1994 și HG nr.
36 / 1998
Art. 2.2 Prin prezentul contract SPONSORUL se angajează irevocabil să contribuie printr-o sponsorizare unică la
susținerea financiară a activității de pregătire sportivă efectuată de către BENEFICIAR pentru disciplina baschet și,
activităților competiționale ale echipelor de juniori ale GALACTICA.
Art. 2.3 In scopul prevăzut la Art.2.2. SPONSORUL pune la dispoziția beneficiarului suma de ................. lei
(........................................), pentru acoperirea unor cheltuieli legate procurarea de materiale sportive, servicii
specifice, cheltuieli de deplasare, etc.
Art. 2.4 Scopul sponsorizării unice este specificat la Art.2.2. din prezentul contract iar acordarea sponsorizării nu
va crea nicio altă obligație între părți, cu excepția celor prevăzute în prezentul contract sau în lege. În special, plata
sponsorizării nu va da naștere niciunei obligații a BENEFICIARULUI de a acorda avantaje nelegale, de a declanșa
vreun conflict de interese sau incompatibilitatea BENEFICIARULUI conform prevederilor legale în legătură cu
faptele de corupție. Prezentul Contract constituie întreaga înțelegere dintre părți în ceea ce privește
sponsorizarea.
3. Obligațiile SPONSORULUI:
Art. 3.1 Să plătească în maxim .... zile de la semnare, în termenii și condițiile prezentului contract, prin transfer
bancar în contul RO97 BTRL RONC RT03 7709 2201, deschis la Banca Transilvania – sucursala Brașov indicat de
către BENEFICIAR, suma de............ lei (........................), în scopul folosirii acesteia pentru nevoile justificate de
activitatea sportivă specifică baschetului efectuată curent de către BENEFICIAR.
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Art. 3.2 Să evidențieze contabil suma transferată în condițiile stabilite de către legislația în vigoare.
Art. 3.3 Să nu beneficieze de reclamă cu privire la serviciile efectuate din cadrul obiectului său de activitate, din
partea BENEFICIARULUI și, nici să nu impună acest lucru pe parcursul desfășurării activității de sponsorizare.
Art. 3.4 Să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității BENEFICIARULUI.
Art. 3.5 În scopul asigurării transparenței, SPONSORUL poate să facă publice informațiile legate de donațiile și
sponsorizările acordate.
4. Obligațiile BENEFICIARULUI:
Art. 4.1 BENFICIARUL consimte că SPONSORUL are dreptul să facă publice informațiile legate de valoarea fondurile
acordate în limitele permise de legislația română, destinația respectivelor fonduri și scopul acordării acestor
fonduri, inclusiv în ceea ce privește sponsorizarea, prin intermediul numelui sau si a reputației sale.
Art. 4.2 Să înregistreze suma transferată de către SPONSOR în evidența contabilă proprie și, să urmărească
folosirea acesteia în conformitate cu prevederile legale.
Art. 4.3 Să utilizeze suma încasată din partea SPONSORULUI numai pentru activitatea sportiva de pregătire și
competițională specifică baschetului prin investiții în mijloace fixe, materiale sportive, servicii specifice.
Art. 4.4 BENEFICIARUL nu va efectua reclamă comercială anterior, concomitent sau ulterior încheierii prezentului
contract de sponsorizare în favoarea SPONSORULUI sau a altor persoane.
Art. 4.5 Beneficiarul declară că executarea acestui contract nu va duce la încălcarea niciunei prevederi legale. În
cazul în care o asemenea încălcare se va produce, BENEFICIARUL va notifica imediat SPONSORUL cu privire la acest
aspect.
5. Clauze juridice:
Art. 5.1 Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea
contractului de către oricare dintre părți, atunci partea contractantă astfel afectată va fi exonerată de îndeplinirea
obligațiilor sale, dar numai în măsura și pe perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de
situația de forță majoră.
Art. 5.2 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare obligațiilor contractuale, atrage răspunderea părții în
culpă la plata integrală a prejudiciilor și plata de daune interese.
Art. 5.3 Părțile contractante se obligă să execute cu bună credință obligațiile pe care și le-au asumat prin prezentul
contract și să depună reciproc eforturi pentru neprejudicierea imaginii niciunuia și pentru promovarea acesteia.
Art. 5.4 Părțile contractante se angajează să preîntâmpine nașterea oricărui litigiu și să soluționeze eventualele
conflicte ce s-ar ivi, pe cale amiabilă în maxim 90 de zile de la apariția acestuia. Orice litigiu patrimonial decurgând
din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui,
va fi soluționat prin arbitraj organizat de Comisia de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie
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Brașov, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală
este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bunăvoie.
Art. 5.5 Prezentul contract va fi guvernat de și interpretat conform legii române.
Art. 5.6 Părțile convin că în caz de conflict, interpretare greșită sau neconcordanță între prezentul contract și orice
alte acte încheiate între SPONSOR și BENEFICIAR cu privire la prezentul contract, prevederile prezentului contract
vor prevala în limitele permise de legea aplicabilă.
Art. 5.7 Conținutul prezentului contract a fost negociat în totalitate și acceptat de către părți, în forma și conținutul
ce rezultă din prezentul înscris. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai în formă scrisă,
concretizată prin acte adiționale.
6. Durata contractului: ...............................
Prezentul contract s-a încheiat azi ......................... 201… în 2 exemplare, semnate în original, câte unul pentru
fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui.

Din partea BENEFICIARULUI
Asociația sportivă
„Baschet Club Galactica”

Din partea SPONSORULUI
Societatea comercială
…………….…………………………………………..

Magdolna Jerebie - președinte

………………………………………………………….
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