
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr.__/__________ 

 
Părțile contractante: 
 
______________________________________, cu sediul în ____________________________ 
________________________________________________________________, înregistrată în 
Registrul Comerțului sub nr. __________________, având codul unic de înregistrare 
______________, reprezentată de _____________________________________, în calitate de 
________________________, numită în continuare SPONSOR, 
 
și   
 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ȘI RETORICĂ - ARDOR, cu sediul social în 
Bucureşti, Șos. Iancului, Nr. 10, Bl. 114B, Sc. B, Ap. 50, Sectorul 2, București, cod poștal 021482 
și sediul administrativ în str. Louis Blanc, nr. 2, bl. i1, sc. 1, ap. 40, sector 1, București, 
înregistrată la Registrul Comerțului cu CIF: 11216680, având contul: 
RO29RNCB0084010773330001, deschis la Banca Comerială Română, sucursala Mihai Bravu, 
București, reprezentată prin Emanuel Beteringhe în calitate de Președinte, numită în continuare 
BENEFICIAR, 
 
au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor 
prevederi: 
 
Art. 1. Obiectul Contractului 
  
Sponsorul se angajează să sponsorizeze beneficiarul cu suma de __________  lei. Suma va fi 
plătită în termen de 30 de zile calendaristice în contul ARDOR, RO29RNCB0084010773330001, 
deschis la Banca Comerială Română. 
  
Art. 2. Durata Contractului 
  
Prezentul contract intră în vigoare la data incheierii lui și este valabil până la îndeplinirea 
obligaţiilor de către ambele părți, încetând prin voința părților la data de 31.12.2018. 
  
Art. 3. Obligațiile Sponsorului 
  
3.1. Sponsorul se obligă să vireze suma ce face obiectul sponsorizării, în condițiile prevăzute la 
art. 1 din prezentul contract. 
  
3.2. Sponsorul declară că fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există niciun impediment 
de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului contract. 
  
3.3. Sponsorul declară că persoana semnatară are capacitatea de a angaja în mod valabil 
persoana juridică pe care o reprezintă. 
  
Art. 4. Obligațiile Beneficiarului 
  
4.1. Beneficiarul se obligă să folosească sponsorizarea pentru realizarea proiectelor sale, în 
conformitate cu scopul din statut. 
  
4.2. Beneficiarul se obligă să sprijine Sponsorul și să semneze orice declarații, cereri sau orice 
alte documente necesare pentru ca Sponsorul să beneficieze de facilitățile fiscale prevăzute de 
legea în vigoare pentru sponsorizarea efectuată în temeiul prezentului Contract. 
  
4.3. Beneficiarul se obligă, ca în urma unei solicitări prealabile din partea Sponsorului, să îi 
furnizeze Sponsorului informații în legatură cu activitatea desfășurată ca urmare a sponsorizării 
primite. 



  
4.4. Beneficiarul declară că îndeplinește toate condițiile și obligațiile cerute de Legea 32/1994 
privind sponsorizarea, așa cum aceasta a fost modificată și completată ulterior, cu privire la 
persoanele care pot beneficia de sponsorizări în România. 
  
4.5. Beneficiarul declară că fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există niciun 
impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului 
Contract. 
  
4.6. Beneficiarul declară că persoana semnatară are capacitatea de a angaja în mod valabil 
persoana juridică pe care o reprezintă. 
 
Art. 5. Forța Majoră 
  
5.1 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de șapte 
zile calendaristice producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor acestuia. 
 
5.2 Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă în 
termen de șapte zile calendaristice de la momentul încetării acesteia.  
 
Art. 6. Notificări 
 
6.1 În accepţiunea părţilor 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 și la adresa de e-mail contact@ardordebate.org.  
 
6.2 În cazul în care notificarea se face prin poştă, se va transmite prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul 
poştal primitor pe această confirmare. 
 
6.3 Dacă notificarea se face prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea 
în care a fost expediată. 
 
Art. 7. Litigii 
 
7.1 Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 
de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, 
părţile se vor adresa instanțelor judecătoreşti competente. 
  
Prezentul contract a fost încheiat astăzi _________, în 2 (două) exemplare originale, câte un 
exemplar pentru fiecare dintre părți, cu valoare juridică egală. 
 

Beneficiar                                                                                           Sponsor 

Asociația Română de Dezbateri,                                                          

Oratorie și Retorică        __________________               

                 

___________________                                                       __________________ 

  

Emanuel Beteringhe                                                              ___________________,   

Președinte Executiv                                      ___________________ 


