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Legallica 
 

Dreptul la progres 

CONTRACT DE SPONSORIZARE nr. .....   
 

Încheiat astăzi, ........................................... 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
1.1.  ................................................................................................................... S.R.L./S.A., cu 
sediul în ....................................................................................................................................., 
înregistrată la Registrul Comerțului ..................................................................... sub 
nr. .................................................................................., avand cod unic de înregistrare 
.........................................................................................., având cont bancar cu nr. IBAN 
................................................................................................................................................... la 
Banca ................................................................................................................................, prin 
reprezentant legal .................................................................................................................., 
având calitatea de Administrator, în calitate de Sponsor, pe de o parte,  
 
și 
 
1.2. Asociația Legallica, cu sediul în Iași, str. Nicolae Gane, nr. 5, ap. 3B, jud. 
Iași, având C.I.F 43568307, având cont bancar cu nr. IBAN 
RO29BTRLRONCRT0568310301, deschis la Banca Transilvania, reprezentată 
legal de către Cezar Pintilie, cu funcția de Președinte, posesor al cărții de 
identitate cu seria  MZ, nr. 709059, eliberată de către SPCLEP Iași la data de 
25.07.2018, CNP 1890611226845, în calitate de Beneficiar, pe de alta parte.  
 
Părțile au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare, cu 
respectarea urmatoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Sponsorul se angajeaza: 

•  să susțină activitățile Asociației Legallica prin donarea unor sume de 
bani în cuantum de cel mult 20% din impozitul pe venit datorat în 
fiecare trimestru fiscal, cel târziu la datele de 25 ianuarie, 25 aprilie, 
25 iulie și 25 octombrie ale anului curent, conform proceselor-verbale 
aferente trimestrelor fiscale ce urmează a fi încheiate de părți; 
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• să susțină activitățile Asociației Legallica prin prestarea următoarelor 
servicii:..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................; 

• să susțină activitățile Asociației Legallica în următoarea modalitate: 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................; 

 
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
3.1. Sponsorul se obligă: 

•  să vireze sumele de bani ce fac obiectul prezentului contract de 
sponsorizare în termen de 5 zile de la datele de 25 ianuarie, 25 aprilie, 
25 iulie și 25 octombrie ale anului curent în contul Asociației Legallica 
sau să remită această sumă în numerar unuia dintre membrii 
Asociației; 

• să pună la dispoziția Beneficiarului bunurile donate, după caz, în 
termen de 10 zile, cheltuielile de transport al acestora fiind suportate 
de către Beneficiar; 

• să presteze serviciile ce fac obiectul contractului în termenele și 
condițiile stabilite de comun acord cu Beneficiarul; 

 
3.2. Sponsorul/Beneficiarul poate aduce la cunoștința publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului. 
 

a. În scopul prevazut la pct. 3.1., Sponsorul va furniza beneficiarului, 
în timp util, toate materialele publicitare (sigle, imagini etc.) în 
vederea promovarii acestora pe site-ul oficial al Asociației 
Legallica și în toate materialele Asociației, realizate după data 
încasării sumei ce reprezintă sponsorizarea, timp de un an. 
 

b. Beneficiarul se angajeaza ca mijloacele publicitare să fie expuse la 
locurile convenite, să nu le mascheze sau să impiedice vizionarea 
lor de către public la manifestările/acțiunile care fac obiectul 
sponsorizării și să ia toate măsurile necesare de evitare a unor 
eventuale degradari, a deteriorării, dezafectării etc. 
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c. Beneficiarul se obligă să folosească produsele acordate de către 
Sponsor în scopul pentru care au fost destinate şi să ţină la curent 
Sponsorul cu modul în care au fost utilizate , acesta având dreptul 
să verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului 
contractului. 

 
IV. INCETAREA CONTRACTULUI 
4.1. Prezentul contract înceteaza de plin drept, fără a mai fi necesară 

intervenția unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în 
care una dintre părți: 
- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. III din 

prezentul contract; 
- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată 

procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executarii 
prezentului contract; 

- cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul 
contract fără acordul celeilalte părți; 

- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, 
printr-o notificare scrisă, de catre cealaltă parte, că o nouă 
nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea 
prezentului contract. 

 
4.2. Rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect 
asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
 
V. FORȚA MAJORĂ 
5.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la 

termen sau/și de executarea în mod necorespunzator - total sau parțial 
- a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective 
a fost cauzată de forța majoră sau de cazul fortuit, așa cum sunt acestea 
definite de lege. 

5.2. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este obligată să notifice 
celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului respectiv 
și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor sale. 
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VI. LITIGII 
6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului 

contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea 
acestuia să fie soluționate pe cale amiabila de către reprezentanții lor. 

 
VII. CLAUZE FINALE 
7.1. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional 

încheiat între părțile contractante. 
7.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă 

din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă 
înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii 
sale.  

7.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de către 
partea prejudiciată a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin 
echivalent bănesc a obligației respective nu semnifică renunțarea tacită 
la acest drept. 

7.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte, astăzi,  ..............................................................................  

 
 
Sponsor,                              Beneficiar, 

 

Asociația Legallica 

 

                               Președinte 
                                               Cezar Pintilie 
 
 
 

Head of Connections & Partnerships 
Bianca Lucaci 

                                                                               

                                                                              


