
   

ASOCIAȚIA “DOWN ACTIV” MOLDOVA 

C.I.F. 32695461 

Sediu social : Str.Viilor nr.1, sc.E, ap.1, Botoșani 

Punct de lucru: Localitatea Curtești, Județul Botoșani 

e-mail :danpalimariu@yahoo.com 

telefon : 0758521868 
 

Nr. ___ / _______________ 
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Încheiat astăzi _____________ 

 
 
 
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 
1.1. _____________________________________________________________, 

cu sediul social în (localitatea)________________________________________________,str. 
______________________________nr.______, județ/sector__________________________, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ______________  sub nr. _______________ din 
__________, cod fiscal nr. ______________, având contul nr. 
__________________________________________deschis la_________________________, 
reprezentată de ______________________________________________, cu funcția de 
__________________, în calitate de sponsor, pe de o parte, și 

 
1.2. ASOCIAŢIA DOWN ACTIV MOLDOVA - cu sediul în BOTOȘANI, 

str.Viilor, nr.1, sc.E, ap.1 județul Botoșani, tel.0758.521868, înregistrată în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Botoșani prin încheierea pronunțată în sedința 
publică din data de 17.12.2013, cod fiscal:32695461, cont bancar 
RO47BTRLRONCRT0566475901 deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala 
Botoșani, reprezentată legal prin dl. PĂLIMARIU DAN- THEODOR , în calitate de 
beneficiar. 

Din punctul de vedere al impozitului pe profit cheltuielile de sponsorizare sunt 
nedeductibile la calculul impozitului pe profit. În situația în care entitățile efectuează 
sponsorizări potrivit Legii privind sponsorizarea nr. 32/1994, în baza actualului contract de 
sponsorizare, atunci acestea deduc din impozitul pe profit datorat. 

Când sponsorizarea se efectuează în bani, nu apar implicații din punctul de vedere al 
T.V.A. 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să sponsorizeze activitățile asociației. 
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului: 
Suma de (în cifre și litere) _________( _____________________________________) 

Lei. 
 

mailto:danpalimariu@yahoo.com


2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. 
RO47BTRLRONCRT0566475901 deschis la BANCA TRANSILVANIA, sucursala 
Botosani, până la data de:_____________. 

 
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
3.1. Sponsorul/beneficiarul pot aduce la cunoștință publicului sponsorizarea prin 

promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului. 
 
a. În scopul prevăzut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului în timp util 

toate materialele publicitare (sigle, imagini etc) în vederea promovării acestora dupa data 
primirii sumei ce reprezintă sponsorizarea. 

b. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul 
pentru care au fost destinate şi să ţină la curent sponsorul cu modul în care au fost utilizate 
fondurile primite, în cazul în care acesta va solicita informații despre modul cum au fost 
utilizate fondurile. 

c.  Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea 
activității beneficiarului. 

d.  Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință publicului 
sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele 
moravuri sau ordinea și liniștea publică. 

e.   Beneficiarul va prezenta sponsorului raport de activitate cel putin o dată, la 
sfârșitul proiectului. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Suma sponsorizată va fi pusă la dispoziția beneficiarului de către sponsor până la 

data de _________________. 
 
V.        ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui 

tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți: 
- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. III, din 

prezentul contract; 
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura 

de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; 
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără 

acordul celeilalte părți; 
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o 

notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la 
rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract. 

 
 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja 

scadente între părțile contractante. 
 
VI.       FORȚA MAJORA 
6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și 

de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației 
respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 



6.2. Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen 
de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui. 

  6.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese. 

 
VII.      NOTIFICĂRI 
7.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract. 

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se considera primită de destinatar la 
data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima 
zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 
VIII.        LITIGII 
8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezultatele din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabilă de reprezentanții lor. 

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente. 

 
IX.           CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între 

părțile contractante. 
9.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din 

cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătura orice altă înțelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui  

9.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care 
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 
obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său. 

9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ___________________ . 

 
 
 
 
 
   SPONSOR,                               BENEFICIAR, 

SC _____________________________SRL          ASOCIAȚIA DOWN ACTIV MOLDOVA  
           
         _________________________                                        Reprezentant legal, 

                                                                  PĂLIMARIU DAN-THEODOR 
 
 


