CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.
Art. 1 Părțile contractuale
Prezentul contract se încheie de către și între:
............................................................................., cu sediul în...............................................
..................................................................., Cod unic de înregistrare .......................................,
în calitate de Sponsor, reprezentată de Director General ...............................................................
și de Director Economic .................................................................. .
şi
Universitatea de Vest din Timișoara cu sediul în Timișoara, B-dul V. Pârvan nr. 4, cont bancar nr.
RO10TREZ62120F370100XXXX deschis la Trezoreria Timișoara, Cod de identificare fiscală a U.V.T.
– 4250670, în calitate de beneficiar, reprezentată prin Rector – Prof. univ. dr. Marilen Gabriel
PIRTEA, Director Economic-Financiar ec. dr. Cosmin Alexandru SPIRIDON încheie prezentul
contract având la bază prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
Art. 2 Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract este reprezentat de sponsorizarea unei părți din cheltuielile
privind ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .
Art. 3 Valoarea contractului
Valoarea contractului este de ……......................... Lei și se va plăti de către Sponsor. Aceasta sumă
va fi folosită de către Beneficiar cu destinația strictă menționată la punctul precedent.
Art. 4 Obligațiile părților
A. Obligațiile Sponsorului
4.1 Sponsorul are dreptul de a cere Beneficiarului detalii justificative pentru sumele respective.
4.2 Sponsorul va vira suma menționată la art. 3, într-o singură tranșă în contul Beneficiarului, nr.
RO10TREZ62120F370100XXXX deschis la Trezoreria Timișoara, în maxim de 5 zile lucrătoare de
la data semnării prezentului contract.
B. Obligațiile Beneficiarului
4.3 Beneficiarul sponsorizării se obligă să utilizeze mijloacele financiare puse la dispoziția sa, exclusiv
pentru scopul arătat.
4.4 Beneficiarul va transmite sponsorului, la cererea acestuia, o informare având ca obiect activitatea
desfășurată şi modul de utilizare a sumelor puse la dispoziția sa.
4.5 Beneficiarul garantează că are capacitatea juridică de a încheia prezentul contract.
4.6 Beneficiarul se obligă
să
promoveze imaginea Sponsorului prin amplasarea în sala
evenimentului a unor materiale promoţionale cu sigla Sponsorului, puse la dispoziţie de către acesta,
precum şi să aducă la cunoștința publicului numele Sponsorului.
Art. 5 Răspunderea părților
5.1 Neexecutarea culpabilă de către Beneficiar a obligațiilor stabilite la Art.4, punctul B., va atrage
după sine încetarea prezentului contract de deplin drept şi fără nici o altă formalitate prealabilă, cu
posibilitatea recunoscută Sponsorului de a pretinde restituirea sumei pusă la dispoziția Beneficiarului.
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Art. 6 Durata contractului
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți.
6.2 Prezentul contract poate fi denunțat de ambele părți, cu condiția notificării prealabile în scris în
termen de 30 de zile.
Art. 7 Forța majoră
7.1 Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut
după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile
asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.
7.2 În cazul apariției unor situații de forță majoră (cutremur, inundaţii, calamităţi naturale sau situaţii
asimilate forţei majore - interdicţii legale etc.), notificate în termen de 48 de ore de la data apariţiei şi
atestate cu documente corespunzatoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de
răspundere.
Art. 8 Litigiu
8.1 Orice litigiu provenit din, sau în legătură cu prezentul contract, se va rezolva pe cale amiabilă de
către părți, în caz contrar va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din Romania.
Art. 9 Dispoziții Finale
9.1 Orice notificare, comunicare sau act de procedură legat de prezentul contract va fi transmis la
sediul al celor 2 părţi semnatare, așa cum este acesta prevăzut in prezentul contract. Modificarea
coordonatelor este opozabilă celeilalte părți numai din momentul aducerii la cunoştinţa sa.
9.2 Prezentul contract se va modifica, cu acordul scris al părților, prin Act Adițional.
9.3 Prezentul contract va fi îndeplinit şi interpretat în conformitate cu legislația romană.
9.4 Anularea/constatarea nulității uneia sau mai multor clauze ale prezentului contract nu afectează
celelalte clauze.
9.5 Părțile vor păstra confidențialitatea pe durată nedeterminată asupra datelor conținute în acest
contract şi a informațiilor primite în timpul derulării contractului. În caz contrar, partea în culpă va plăti
daune-interese celeilalte părți.
9.6 Prezentul contract e xprimă voința părților, are 2 (două) pagini, s-a încheiat azi,................………
în 2 (două) exemplare având valoare de original, din care fiecare parte a primit câte un exemplar după
citirea, acceptarea şi semnarea lor de către reprezentanții legali ai celor doua părți contractante.

Sponsor,

Beneficiar,
Universitatea de Vest din Timișoara

Director General,

Rector,
Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Control Financiar Preventiv,
Ec. Dorina SIPOS
Director Economic,
Director Economic Financiar,
Ec. Dr. Cosmin Alexandru SPIRIDON

Consilier Juridic,
Ileana Nectara TUTURILOV
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