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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Încheiat între: 

 
1. FUNDAȚIA SPECIAL OLYMPICS DIN ROMÂNIA, cu sediul social în Com. Cornetu, Șos. Aeroportului, nr. 9, 

Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub numărul 39/27.11.2003, CIF 16001665, cont 
IBAN RO71RNCB0071011465350011, deschis la BCR Plevnei, înscrisă în Registrul unităților/ entităților de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale, reprezentată legal prin dl. Gabriel Viorel Mocanu, în calitate de Director 
Sportiv, numită în continuare BENEFICIARUL SPONSORIZĂRII 

 
Și 
 
2.   .............................................................................., cu sediul în ........................................., înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ........................................................................, Cod Unic de 
Înregistrare....................., cont bancar ................................................................, deschis la 
................................, reprezentată de .........................................., în calitate de ..............................., numită în 
continuare SPONSOR  

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea de către SPONSOR către BENEFICIARUL SPONSORIZĂRII a 
unei sponsorizări în valoare de .......................... lei, cu scopul de a sprijini activitățile destinate persoanelor cu 
dizabilități, beneficiare ale Fundației Special Olympics din România. 

 
II. DURATA CONTRACTULUI 

 

2.1. Prezentul contract va intra în vigoare la data semnarii lui de către PĂRȚI și va înceta la data de 
……………………………………. 

 
III. VALOAREA CONTRACTULUI 

 

3.1.Valoarea   prezentului   contract   de   sponsorizare   este   de ................................................................ lei, 
reprezentând sprijin pentru activitățile destinate persoanelor cu dizabilități, beneficiare ale Fundației  Special 
Olympics din România. 

 
IV. MODALITATEA DE PLATĂ 

 

4.1. Plata se va face în contul BENEFICIARULUI SPONSORIZĂRII, RO71RNCB0071011465350011, deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Plevnei, București, până la data de 
.......................................................... 
 
V. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR 

5.1. SPONSORUL se obligă: 
a) să vireze suma de bani care face obiectul sponsorizării, în termenele şi condiţiile convenite prin contract, 
până la data de ....................
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b) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea 
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică, cu respectarea legislației în vigoare. 

 
5.2. BENEFICIARUL se obligă: 
a) să utilizeze suma de bani pusă la dispoziție de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul contract; 
b) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea 
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică, cu respectarea legislației în vigoare. 

 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) prin acordul părților; 
b) dacă o parte este declarată în stare de insolvență înainte de începerea executării prezentului contract; 
c) o parte nu execută/ execută în mod necorespunzător obligația/ obligațiile prevăzute în prezentul contract, 
în baza unei notificări scrise comunicată de către cealaltă parte cu 15 zile înaintea datei la care încetarea 
urmează să-și producă efectele. 

 
VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

7.1. Orice neînțelegeri izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi soluționate de către 
parți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești 
competente de la sediul beneficiarului sponsorizării. 

 
7.2. Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul părților, exprimat 
printr-un act adițional, parte integrantă a prezentului contract. 
 
7.3. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament 
fundamental al organizației noastre. Vom aloca toate resursele și eforturile posibile pentru a prelucra datele 
Dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016 / 679, precum și cu orice altă legislație 
aplicabilă pe teritoriul României. Politica organizației cu privire la protecția datelor cu caracter personal poate 
fi consultată pe www.specialolympics.ro. Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la 
colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor 
printr-un email la adresa: dpo@specialolympics.ro. 

 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi .................................................... , în două exemplare originale, câte 
un exemplar pentru fiecare parte. 

 
 

SPONSOR BENEFICIAR 
 
................................................  FUNDAȚIA SPECIAL OLYMPICS DIN ROMÂNIA 

 
 

GABRIEL VIOREL MOCANU 
DIRECTOR SPORTIV 
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