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Contract de Sponsorizare 
Firma _____________________ : Nr  _______  din data de  __________ 

Fundația Osana: Nr ___________ din data de _____________ 

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE 

SC _________________ cu sediul social în localitatea _________________, tel. ____________, fax. 
___________, cod fiscal ____________, nr. Înregistrare Registrul Comerțului  _______________ cont  
________________________________,  deschis la  Banca __________________, agenția 
________________, reprezentată prin ____________________ , cu funcția de ___________________, 
în calitate de “Sponsor”,  

Și 

Fundația Osana cu sediul în Arad, Str. Ștefan cel Mare nr 1, cod 310237, Telefon 0751 151 796, email 
contact@casafilip.org , având CIF 10765973, cont RO89 RZBR 0000 0600 0632 1736 deschis la 
Raiffeisen Bank,  Arad, sucursala Podgoria, reprezentată legal prin Fărăgău Violeta Cosmina, în calitate 
de coordonator proiect Casa Filip, denumită în continuare “Beneficiar”. 

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de Sponsorizare, cu respectarea Legii nr. 
32/19.05.1994 și a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului Finanțelor, privind aprobarea 
instrucțiunilor pentru aplicarea Legii sponsorizării. 

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 ____________________ sponsorizează ___________ RON pentru susținerea proiectului Casa Filip 
– proiect de cazare a bolnavilor de cancer care fac tratament ambulatoriu sau a aparținătorilor celor
bolnavi de cancer, care vin la Cluj din alte localități pentru tratament, denumit în continuare
„Proiectul”.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 6 luni, începând cu data semnării prezentului contract de 
sponsorizare.  

3.2 Părțile, de comun acord, pot conveni asupra prelungirii duratei contractului, prin încheierea unor 
acte adiționale.  

Art. 4 VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ 

4.1 Valoarea totală a sponsorizării este de ___________ lei. Plata se va face în lei, până la data de 
___________ . 

Art. 5 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
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5.1 Sponsorul va plăti în numerar sau în contul Beneficiarului suma de _________ lei conform 
termenelor de plată descrise în art. 4.1. 

5.2 Sponsorul se obligă: să pună la dispoziția Beneficiarului toate informațiile necesare în vederea 
îndeplinirii obligațiilor acestuia; 

5.3 Beneficiarul se obligă să folosească toți banii pentru susținerea proiectului Casa Filip, și a 
persoanelor bolnave de cancer care locuiesc aici pe perioada tratamentului. 

5.4 Sponsorul are dreptul să comunice, în cadrul comunicărilor sale către presă și a altor comunicări 
publice, finanțarea acordată și rezultatele acestui program. 

5.5 Beneficiarul va folosi sponsorizarea în scopul menționat la Art 2 și Art. 5 și va informa corect 
Sponsorul în legătură cu activitățile pe care intentionează să le întreprindă în cadrul Proiectului și 
pentru care a solicitat suportul Sponsorului.  

5.6 Beneficiarul va lua în considerare eventuale sugestii din partea Sponsorului privind graficul de 
desfășurare a activităților din cadrul Proiectului, iar în cazul în care acestea sunt compatibile cu 
obiectivele și planurile Proiectului va efectua modificările/ajustările necesare.  

5.7 Sponsorul are dreptul de a menționa sponsorizarea și activitățile derulate în cadrul Proiectului 
împreună cu Beneficiarul în orice tip de comunicări și de a folosi titulatura de „Sponsor” în cadrul 
Proiectului.  

5.8 Beneficiarul este de acord să reprezinte cu bună credință numele sponsorului și să nu facă nimic în 
sensul de a aduce atingere acestuia sau o imagine negativă. Beneficiarul se obligă să nu facă nimic de 
natură a aduce atingere imaginii, numelui mărcilor sau intereselor Sponsorului, sub sancțiunea plății 
de daune-interese.  

Art 6 CONFIDENȚIALITATE  

6.1 Conținutul prezentului contract este confidențial și niciuna dintre părți nu poate divulga clauzele 
acestuia, în parte sau în totalitate, către o terță parte, fără acordul scris al celeilalte părți. 

6.2 Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea și să nu dezvăluie fără aprobarea scrisă a 
Sponsorului, termenii și condițiile prezentului Contract precum și nici o informație confidențială 
aparținând Sponsorului, transmisă de Sponsor Beneficiarului în scopul prezentului Contract sau la care 
are acces pe durata derulării Contractului.  

6.3 De la prevederile alineatului anterior fac exceptie: 

a. informațiile care erau deja cunoscute Beneficiarului, care sunt sau devin publice, din cauze 
neimputabile Beneficiarului; 

b. informațiile care sunt obținute sau create în mod legal de Partea care primește informațiile, în 
alte circumstanțe decât în cadrul relațiilor legate de derularea prezentului Contract; 

c. informațiile a căror dezvăluire este impusă de lege, proceduri judiciare sau reglementări sau 
de necesitatea de a soluționa un litigiu născut din sau legat de prezentul Contract. 

6.4 Încălcarea obligației de confidențialitate (inclusiv fapta Beneficiarului de a nu informa prompt 
Sponsorul despre primirea unei solicitări de divulgare), din neglijență sau cu intenție, vor fi discutate 
de părți și se sancționează cu daune interese. 
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6.5 Prezentul articol și obligațiile consființite prin el supraviețuiesc incetării Contractului din orice 
motiv cu 3 (trei) ani calculați de la data încetării. 

Art. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

7.1 Daca una din Părți nu a executat oricare din obligațiile ce îi reveneau potrivit Contractului, cealaltă 
parte, este îndreptățită la una din următoarele acțiuni: 

a. Să ceară executarea obligațiilor celeilalte Părți; 

b. Să acorde un termen suplimentar, de o durată rezonabilă, pentru executarea obligațiilor 
celeilalte Părți. 

Art. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1 Contractul încetează, fără daune interese: 

a. La expirarea termenului stipulat în Contract, dacă Părțile nu hotărăsc, de comun acord, 
prelungirea lui; 

b. În caz de forță majoră, în condițiile Art. 9 de mai jos; 

c. Prin decizia unilaterală a Sponsorului; 

d. Sponsorul intră în incapacitate de plăți; 

8.2 Prezentul Contract poate fi reziliat de către Sponsor, de plin drept, după expirarea unui termen de 
remediere de 30 (treizeci) de zile, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată sau vreo altă 
formalitate, printr-o simplă notificare de reziliere trimisă Beneficiarului, în cazul în care Beneficiarul nu 
își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i incumbă în temeiul 
prezentului Contract. 

8.3 Încetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile 
contractante. 

8.4 Prevederile prezentului articol nu inlătură răspunderea Părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea Contractului. 

8.5 Toate clauzele care prin voința Părților sau prin natura lor sunt menite să supraviețuiască încetării 
din orice motiv a Contractului vor subzista. 

Art. 9 FORȚA MAJORĂ 

9.1 Nici o Parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, 
total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. 

9.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte Părți în termen de 3 (trei) zile 
de la producerea evenimentului. Evenimentul trebuie confirmat prin intermediul unui certificat 
constatator emis de către Camera de Comerț și Industrie în a cărei arie de competență se află sediul 
Părții care invocă  starea de forță majoră, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 
producerii evenimentului, iar Partea care îl invocă trebuie să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecințelor acestuia. 
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9.3 Dacă în termen de 1 (una) lună de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile se vor 
întâlni pentru a decide soarta Contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese. 

Art. 10 NOTIFICĂRI 

10.1 Orice notificări necesar a fi efectuate în scopul derulării prezentului Contract trebuie să aibă forma 
scrisă și se efectuează exclusiv prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau fax, la 
punctele de contact de mai jos. Comunicările de rutină se pot efectua și prin telefon, personal sau prin 
e-mail. 

Sponsor: _______________________ , funcția _________________ ,   
tel :_________________,   
email _____________________ sediu ________________________________________ 

Beneficiar: Violeta Fărăgău, Coordonator Proiect Casa Filip, tel. 0746 274563, violeta@casafilip.org,  
str. Odobești nr 22/2, cod 400268, Cluj-Napoca 

10.2 Notificările vor fi considerate valabil transmise (i) în cazul expedierii prin poștă, la data menționată 
pe confirmarea de primire, și (ii) în cazul transmiterii prin fax, la data menționată pe raportul de 
confirmare a transmiterii generat de aparatul fax al Părții expeditoare. Comunicările efectuate prin e-
mail se considera valabil transmise la data și ora din confirmarea electronică de primire. 

10.3 Oricare modificare a punctelor de contact și a datelor de plată menționate în cele de mai sus va fi 
valabilă pentru scopul notificării numai dacă este comunicată celeilalte Părți cu minimum 5 (cinci) zile 
lucrătoare înainte de data transmiterii notificării relevante, sub sancțiunea considerării valabile a 
transmisiunii efectuate la vechiul punct de contact. 

10.4 Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai de comun acord, prin acte adiționale. 

Art. 11 DISPOZIȚII FINALE 

11.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, atât în ceea ce privește executarea sa, 
cât și în ceea ce privește orice aspect în legătură cu încheierea, interpretarea, aplicarea și/ sau 
întinderea efectelor sale, fără nicio excepție. 

11.2 Neînțelegerile intervenite între părți se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru 
nu este posibil, conflictul va fi soluționat de instanțele judecătorești compentente, pe raza cărora își 
are sediul sponsorul.  

11.3 Prezentul contract reprezintă voința Partilor și  a fost încheiat astăzi ______________ in 2 (două) 
exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR,      BENEFICIAR, 
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