
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

NR……………………DIN………………………………2022 

1. PĂRŢILE CONTRACTUALE ŞI CALITATEA LOR 

S.C. ……………………….. cu sediul …………………….strada 
………………………………….., nr. … înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
…………………………, CUI ………………….., având cont IBAN 
………………………………, deschis la …………………………………….., reprezentată prin 
…………………., in calitate de ……………………………..denumită în continuare 
SPONSOR. 

şi 

"Club Sportiv Riposta" cu sediul în Bucureşti, strada Florarilor, nr. 32, sector 5, 
înfiinţat prin H.J. a sectorului 5 cu numărul 2590/302/2008, cod fiscal 21799106, 
având cont IBAN R029RNCB0300086566830001 deschis la BCR sector 5, 
reprezentat prin Dina Lucian sau Sandu Constantin, membrii fondatori şi membrii în 

Consiliul Director, denumiţi in continuare BENEFICIAR, 

încheie prezentul contract. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea, ce constă în 
susţ inerea financiară de că tre sponsor a C. S. Riposta. 

 
3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Contractul se derulează din momentul semnării lui de către ambele părţi 
până la încheierea activităţii. 

 
4. VALOAREA CONTRACTULUI 

4.1. Valoarea totală a contractului  este de ............. 
4.2. Valoarea totală a contractului şi modalităţile de plată rămân neschimbate pe 
toată durata derulării prezentului contract. 

 
5. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

5.1.Părţile convin că plata se va face cash sau prin virament bancar în contul 
BENEFICIARULUI. 

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1. Obligaţiile BENEFICIARULUI 
 
6.1.1. BENEFICIARUL se obliga ca prin activitatea prestată să nu aducă prejudicii 

de nici o natură SPONSORULUI.  
 
6.2. Obligaţiile SPONSORULUI. 
 

6.2.1. Să plătească  suma de  .............................. conform Cap. 4 al prezentului 
Contract. 



6.2.2. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI pliante si alte materiale 
promoţionale referitoare la activitatea sa. 
 

7. GARANŢII 
7.1. Părţile declară că au deplină putere şi autoritate să încheie acest Contract 
şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta. 

 
8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

8.1. Prejudiciile cauzate ca urmare a nerespectării obligaţiilor şi termenelor 
prevăzute în prezentul Contract se suportă de către partea în culpă. 

 
9. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

9.1. O eventuală modificare a prezentului Contract se va putea face numai 
prin acordul expres al părţilor, consemnat într-un act adiţional. 

 
10.  NULITĂŢI 

10.1. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi  
ale Contractului  nu vor fi  afectate de aceasta nulitate. 
10.2. Părţi le convin că  orice clauză  declarată  nulă  va fi  înlocuită cu o altă 
clauză, care să corespundă cât mai îndeaproape cu spiritul Contractului. 

 
11. FORŢA MAJORĂ 

11.1. Forţa majoră apără de răspundere partea ce o invocă în condiţiile şi temeiul 
legii. 
11.2. Cazurile de forţă majoră sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
12. REZILIERI 

12.1. În cazul în care pe parcursul derulării prezentului Contract, 
BENEFICIARUL nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale, SPONSORUL va rezilia 
unilateral Contractul, solicitând returnarea sponsorizării. 

 
13. LITIGII 

13.1. Părţile convin că eventualele litigii ce decurg din interpretarea şi 
executarea prezentului Contract, care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, să fie 
supuse instanţelor judecătoreşti competente. 

 
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare (fiecare con ţinând 2 pagini) 
ş i  a fost semnat personal de păr ţ i  la sfârşit şi pe fiecare pagină. 

 
 
 SPONSOR     BENEFICIAR 
       « Club Sportiv Riposta » 

 
              
         
 
        Sandu Constantin 


