
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Încheiat azi, ……/….. /..... 
 
 

        I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 

     S.C. …………………………………………………………………………………. S.R.L., cu 
sediul în localitatea ……………………………………, str. 
…………………………………….., nr. …………, județul/sector ………………………….., 
tel. ……………………., email …………………………………………., înmatriculată la 
Registrul Comerțului sub nr. …………………., având Cod Fiscal……………………………., 
IBAN ……………………………………………………………………, deschis la 
banca………………………………………………, reprezentată legal de dl/dna 
………………………………………………………………..…, având funcția de 
……………………………………….., în calitate de SPONSOR 
 
 
Și 
 
     ASOCIAȚIA HORSELAND NĂVODARI, cu sediul în Constanța, Str. B.P. Hașdeu, 
Nr.104, Camera 1, Bl.H5, Sc. B, Et.1, Ap.23, înregistrată cu Certificat de Înscriere a 
Persoanei Juridice fără Scop Patrimonial nr. 3621/212/2022/a1 din data de 04.05.2022,CIF 
46116314,Cont în lei : RO66BTRLRONCRT0633850401, deschis la Banca Transilvania, tel. 
0728373761, reprezentată legal de dna. Alina Coman în calitate de Președinte al Consiliului 
Director, în calitate de BENEFICIAR, 
 
    Sponsorul și Beneficiarul, fiind denumite în continuare “Parte / Părți “, încheie, în baza 
prevederilor legale în vigoare, prezentul Contract de Sponsorizare, în următoarele condiții 
și cu respectarea următoarelor clauze : 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. VALOAREA CONTRACTULUI 
 
    Art.2.1  Obiectul contractului îl constituie redirecționarea, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal, a unui procent de ..............% din impozitul pe profit datorat statului de către 
Sponsor pentru susținerea activităților Beneficiarului , care urmăresc să asigure creșterea, 
îngrijirea, protecția și cazarea cailor, precum și inițierea și dezvoltarea unor activități și programe 
de sprijinire a acestora, acordarea de îngrijiri medicale, salvarea cailor și contruirea unor 
adăposturi pentru aceștia și nu numai. 
    Art. 2.2 Valoarea contractului este de ............................................... și reprezintă .........% din 
impozitul pe profit al S.C. ......................................................................................S.R.L. 
    Art. 2.3 Copia Ordinului de Plată va face parte integrantă din prezentul Contract, fiind atașată 
acestuia ca Anexa nr.1, iar de la data tranferării Sumei Sponsorizării se va considera că Sponsorul 
și-a îndeplinit în integralitate și în mod corespunzător toate obligațiile decurgând din prezentul 
Contract. Data transferării Sumei Sponsorizării se va considera a fi menționată pe Ordinul de 
Plată purtând ștampila băncii Sponsorului. 
 



III.  DURATA CONTRACTULUI 
    Art. 3.1 Durata contractului este de ..................................................... 
Părţile implicate vor beneficia de toate facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 32/1994. 
   
  Art. 3.2  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale de către ultima Parte 
contractantă și este valabil până la data executării integrale de către Părți a obligațiilor prevăzute 
în prezentul Contract. 
 
 

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
Drepturile și obligațiile Sponsorului 
     Art. 4.1 Sponsorul  se obligă să redirecționeze până la data de ............................................., 
suma de ............................................ lei reprezentând ...... % din impozitul pe profit datorat 
statului către Beneficiar, pentru susținerea activităților desfășurate de acesta. 
    Art. 4.2 Sponsorul are dreptul să aducă la cunoștință publicului sponzorizarea efectuată într-
un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau 
ordinea și liniștea publică. 
Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
     Art. 4.3 Beneficiarul declară și garantează că nu face obiectul niciunei restricții legale cu privire 
la primirea / acceptarea de sponsorizări precum și că, atât Beneficiarul, cât și persoanele care îl 
reprezintă, au capacitatea juridică de a semna Contractul, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare aplicabile. 
     Art. 4.4 Niciuna din obligațiile Beneficiarului prevăzute în prezentul Contract nu va putea fi 
interpretată ca o formă de exercitare a controlului de către Sponsor asupra activității 
Beneficiarului, iar Sponsorul nu va avea dreptul de a participa la luarea deciziilor privind 
activitatea Beneficiarului, cu excepția deciziilor referitoare la îndeplinirea, conform prezentului 
Contract, a obligației de a utiliza Suma Sponsorizării în vederea realizării Scopului Sponsorizării 
descris la art. 2.1 de mai sus și a obligației de a aduce la cunoștință publicului Sponsorizarea. 
 

V. CONFIDENȚIALITATE 
Art. 5.1 Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință 
în timpul și/sau cu ocazia derulării prezentului Contract ca informații confidențiale și își asumă 
responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidențial al acestui Contract și al acestor 
informații. 
Art. 5.2 Obligația de confidențialitate va rămâne în vigoare după încetarea Contractului pentru o 
perioadă nedeterminată de timp. Fiecare Parte contractantă se obligă să nu facă publică și să nu 
utilizeze, direct sau indirect, nicio informație  confidențială, să nu divulge, să nu înstrăineze sau 
să comercializeze informațiile furnizate de cealaltă Parte, cu excepția  situațiilor prevăzute de lege 
și/sau impuse și/sau solicitate printr-o hotărâre și/sau o decizie a autorităților judecătorești și/sau 
a altor autorități competente. 
 
 



VI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 6.1 În baza prezentului Contract, fiecare Parte se obligă : 
Art. 6.1.1 Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de cealaltă Parte 
(“Datele personale”) cu bună-credință, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt 
prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (în special al Regulamentului 
U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date). 
Art. 6.1.2 Să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor 
Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 7.1 Prezentul Contract încetează, de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței 
judecătorești : 
Art. 7.1.1 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în ipoteza în care Părțile nu au 
decis de comun acord prelungirea acestuia prin semnarea unui act adițional în acest sens; 
Art. 7.1.2 La cererea oricărei Părți, în condițiile prevăzute la art. 8.4 din Contract; 
Art. 7.1.3 Prin acordul scris al ambelor Părți; 
Art. 7.1.4 În orice alt caz prevăzut de lege. 
Art. 7.2 Parte care invocă o cauză de încetare a prevederilor Contractului o va notifica celeilalte 
Părți. 
Art. 7.3 Încetarea Contractului, indiferent de modalitatea în care are loc, nu va avea niciun efect 
asupra obligațiilor deja scadente între Părți și neexecutate la momentul încetării Contractului. 

VIII. NOTIFICĂRI
Art. 8.1 Părțile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv dna. Alina Coman, din partea 
Beneficiarului, email : office@horselandnavodari.ro și .................................................................... 
din partea S.C. ................................................................, email : .................................................... 
care vor ține permanent și eficient legătura între ele, pentru realizarea obiectivelor fixate. 
Art. 8.2 Orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte va trebui să fie realizată prin 
scrisoare recomandată (prin poștă sau curier) cu confirmare de primire sau email cu confirmare 
de primire. 
Art. 8.3 Aceste notificări vor fi adresate în atenția persoanelor și la adresele următoare : 
Pentru SPONSOR : 
În atenția :……………………………………………… 
Email :…………………………………………….. 
Adresa : ………………………………………….. 
Tel.  ………………………………………………. 

mailto:office@horselandnavodari.ro


Pentru BENEFICIAR : 
În atenția : dnei Alina Coman 
Email : office@horselandnavodari.ro 
Adresa : Strada B.P. Hașdeu, nr. 104, bl.H5, sc.B, ap.23, et.1, cod poștal 900394, Constanța, 
România 
Tel. : 0728373761 

IX. DISPOZIȚII FINALE
Art. 9.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale și este încheiat în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 32/1994, așa cum a fost modificată, respectiv ale Codului Fiscal, așa cum 
a fost modificat, supunându-se prevederilor acestora. 
Art. 9.2 În cazul în care oricare din prevederile Contractului  devin nule sau inaplicabile, prin 
efectul legii, o astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afectează restul prevederilor din prezentul 
Contract, Părțile fiind de acord să renegocieze, de bună-credință, înlocuirea respectivelor 
prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care să reflecte intențiile celor două Părți, 
conform legii. 
Art. 9.3 Modificarea și/sau completarea prezentului Contract se face numai în scris prin acordul 
ambelor Părți. 

       Prezentul Contract s-a încheiat, la data ultimei semnături, în 2 (două) exemplare originale, 
cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte. 

SPONSOR 
S.C................................................................S.R.L.

BENEFIAR 
ASOCIAȚIA HORSELAND NĂVODARI 

DATA ..................................................... 

mailto:office@horselandnavodari.ro
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