
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

 

Între:  
............................., cu sediul în București, Bd. ..............................., nr.................,  Sector ……si la Registrul 

Bancar sub Nr. ……………………., reprezentată legal prin – ……………. Director 

Executiv/Asociat/administrator- ………………………… , în calitate de Sponsor 

și  
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI cu sediul în București, Șoseaua Panduri, nr. 90, telefon 
021.305.97.30/fax 021.313.17.60, cod fiscal 4505502, având contul nr. ………………………….,  
deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată Rector prin prof. univ. dr. Marian Preda, în calitate de 
Beneficiar. 

 

A intervenit prezentul contract de sponsorizare: 

 

I. Obiectul sponsorizării : sponsorizarea va fi folosită pentru organizarea 

evenimentului………………………Sponsorizarea se încadrează în domeniul educație-știință. 

 

II. Valoarea sponsorizării: ................. lei/euro. 

 

III. Durata sponsorizării: Sponsorizarea este unică și va fi pusă integral la dispoziția Beneficiarului 
prin virarea în contul acestuia până cel tîrziu la data de …………, a sumei menționată mai sus. 

 

IV. Obligațiile părților 

1. Sponsorul  
a) va acorda beneficiarului suma de ………….lei sau EURO plătibili în LEI la cursul BNR din ziua 

efectuării plății. Suma va fi virată în cont nr. ………………………..deschis la Trezoreria Sector 5;  
b) va efectua sponsorizarea din venituri proprii, în cuantumul și termenul asumat; 

c) nu va interveni, în nici un mod, în direcționarea activității Beneficiarului; 

d) sponsorizarea privește numai obiectul sponsorizării precizat la punctul I al prezentului contract. 

 

a) va folosi sponsorizarea numai pentru activitățile aferente obiectului sponsorizării precizat la punctul 
I al prezentului contract, prezentând în acest sens justificări, la cererea expresă a Sponsorului;  

b) poate aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, a mărcii sau a 
imaginii sponsorului, doar pe durata sponsorizării evenimentului, prin …………..( ex. introducerea 

siglei pe pliante, afișe, spațiu promoțional pe site-ul/ menționarea numelui ca sponsor în 
comunicatele de presă/ promovarea internship-ului în rândul studenților UB etc și va utiliza 

materialele puse la dispoziție gratuit de către Sponsor. 

 

Părțile 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;  

Totdodată, nu vor efectua reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau 
ulterioară sponsorizării în favoarea sa, în favoarea sponsorului sau a oricărei alte persoane. 

 

 

V. Încetarea contractului 

Contractul încetează în una din următoarele situații : 
 

a) la expirarea termenului prevăzut în contract; 



b) înainte de expirarea termenului, prin acordul părților; în această situație partea care 

solicită încetarea contractului va notifica intenția sa celeilalte părți cu cel putin 10 zile 

înainte de data încetării; 
 

c) prin rezoluțiune, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor 
contractuale de către una din părți, cu condiția notificării părții în culpă cu cel puțin 30 de 
zile înainte de data încetării.  
Rezoluțiunea va opera de plin drept la scurgerea termenului mai sus menționat, fără altă 
formalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești. 

 

VI. Forța majoră  
Forța majoră exonerează de răspundere părțile, pe perioada acționării ei. Partea interesată care o 

invocă în condițiile legii, se obligă să o notifice celeilalte părți în termen de 3 zile de la ivirea cazului 
de forță majoră, remițând ulterior înscrisul eliberat de autoritatea abilitată în domeniu. 

 

VII.  Litigii  
Litigiile apărute între părți în timpul derulării prezentului contract se vor soluționa pe cale 

amiabilă. În situația în care nu se ajunge la o ințelegere amiabilă în termen de 15 zile de la notificarea 
lor, litigiile vor fi înaintate spre rezolvare instanțelor judecătorești competente. 

 

VIII. Dispoziții finale  
Modificarea prezentului contract se poate efectua numai prin acordul scris al celor două părți 

contractante, prin act adițional.  
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale. 

 

 

SPONSOR, 

 

 

BENEFICIAR  
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 

……………. 

 

……………….., 

RECTOR,  
prof. univ. dr. Marian Preda 

 

Director Executiv, 

………………………… 

 

Decan 

 
Director General Administrativ, 

……………………….., 

 

....................................... 

……………………. 

 

Direcția Juridică, 

 
CFP 


