
 
CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr. .................... 

 
 

Încheiat între 

..........................., cu sediul în Str. ................., Nr........, Sector ....., București, Romania, înscrisă în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul Comerțului la nr. ........./..........., Cod fiscal 

................, cont bancar cod IBAN ........................., deschis la ................, reprezentată legal de 

dl/dna ..................,  în calitate de Asociat/director executiv/administrator, denumită în continuare 

Sponsor  
și 

UNIVERSITATEA  din BUCURESTI, având sediul  în Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, 

sector 5, cod fiscal 4505502, reprezentată de Rector prof. univ. dr. Mircea Dumitru, denumită în 

continuare Beneficiar, 

 

 care de comun acord au hotărât următoarele:  

 

 

ART. 1. Obiectul contractului 

 Obiectul contractului constă în sponzorizarea Universității din București-Facultatea  

…………………/Departamentul .......... cu .....( ex.enumerare bunuri), necesare dotării 

spațiului/sala........ destinată procesului de învățamânt/cursuri/cercetare/activități administrative. 

 

ART. 2. Valoarea contractului 
Valoarea contractului de sponsorizare este de.....................lei., conform listei de bunuri (ex 

echipamente/mobilier/cărți etc) ce fac obiectul sponsorizării, la valoarea de inventar a acestora de 

la data sponsorizării, individualizate în Anexa – parte integrantă din prezentul contract, semnată și 

asumată de Sponsor. 

 

ART. 3. Durata contractului 

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți contractante și 

încetează la data primirii tuturor bunurilor (ex.echipamente/mobilier/cărți) de către beneficiar și 

prin semnarea procesului verbal de predare-primire de către ambele părți.  

 

ART. 4. Obligatiile părților 

Sponsorul se obligă: 

a) să livreze Beneficiarului toate produsele incluse și menționate în anexa prezentului 

contract, până cel tarziu la data de...........................; 

b) să nu intervină, în nici un mod, în direcționarea activității Beneficiarului; 

 

Beneficiarul se obligă: 

a) să doteze sala/spațiul ..................... cu toate echipamentele/mobilierul primite ca și 

sponsorizare și să le pună la dispoziție pentru activități destinate studenților și mediului 

academic și de afaceri local, prin realizarea ..................... din cadrul Universității ; 

 

 Atât Sponsorul cât și Beneficiarul au obligația de a aduce la cunoștința publicului 

sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele 

moravuri sau liniștea publică. Totodată, nu vor efectua reclamă sau publicitate comercială, 

anterioară, concomitentă sau ulterioară sponsorizării în favoarea sa, în favoarea sponsorului sau a 

oricărei alte persoane. 



 

 

   

 

ART. 5. Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează : 

-  la data pentru care a fost încheiat, respectiv ………………; 

-  prin acordul scris al părților; 

- prin nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, în baza unei 

notificări scrise. 

 

 

ART. 6. Litigii. Legea aplicabila 

Orice neînțelegeri apărute între părți în legătură cu derularea prezentului contract vor fi 

soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi supuse instanței judecătorești competente. 

Legea aplicabilă în interpretarea și executarea prezentului contract este legea română. 

 

Articolul 7. Forța majoră 

Forța majoră apără de răspundere părțile, pe perioada acționării acesteia, iar partea interesată 

este obligată să remită un document relevant emis de autoritatea competentă în domeniu, în 

condițiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră. 

 

Articolul 8. Dispoziții finale 

Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui, dacă nu a fost confirmată în scris de către părți. 

 Modificarea prezentului contract se poate efectua numai prin acordul scris al celor două părți 

contractante. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................., in 2 (doua) exemplare originale. 

 
            SPONSOR,              BENEFICIAR,   

       

 

...................................................                             UNIVERSITATEA din BUCURESTI  
 

                                                                                                    Rector  

                          prof. univ. dr. Mircea Dumitru  

                                             

asociat/director executiv/                                                    Direcția General Administrativă 

 

                                                                                                          Direcția Juridică  

 

                                                                                                                CFP  


