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CONTRACT DE SPONSORIZARE  

Nr. ____________________, din data de ____________________ 

 

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE  

1.1. ________________________________________________________, cu sediul în 
_______________________________________________________________________________________
_________, cod poștal ____________________, CUI ____________________, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. ____________________, având contul nr. 
________________________________, deschis la ________________________________, reprezentată de 
________________________________, cu funcția de ____________________, în calitate de sponsor, pe de 
o parte,  

și 

1.2. Asociația „LIBERTATEA ÎN JURNALISM”, cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, sector 2, 
cod poștal 020335, e-mail: sustine@libertatea.ro, telefon 021.203.08.00, cod fiscal 46797844, având contul 
RO98BACX0000002374224000, deschis la Unicredit Bank, reprezentată prin Mihnea Vasiliu - 
președinte/Richard Toth - vicepreședinte, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,  
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1 În vederea sprijinirii generale a activităților desfășurate de Beneficiar cu scopul îndeplinirii misiunii 
statutare a acestuia constând în susținerea jurnalismului de investigație din România, precum și a jurnaliștilor 
în general, Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului, în condițiile Ordinului 1679/2022, prin Declarația 177 
și la termenele prevăzute de aceasta, o sponsorizare în bani în valoare de ______________ lei. 

III.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. Suma care face obiectul sponsorizării se va redirecționa în contul beneficiarului: 
RO98BACX0000002374224000, deschis la Unicredit Bank. 

3.2. Beneficiarul poate aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui sponsorului pe 
platforma libertateajurnalism.ro. 

3.3. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost 
destinate și să țină la curent Sponsorul cu modul în care au fost utilizate fondurile primite, acesta având 
dreptul să verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului contractului.  

3.4. Sponsorul nu va avea dreptul să urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității beneficiarului. 

3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să 
nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.  

3.6. Beneficiarul va prezenta sponsorului raportul de activitate cel puțin o dată pe an.  

IV.  DURATA CONTRACTULUI  

4.1. Prezentul contract de sponsorizare intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data 
finalizării proiectului.  

V.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

5.1. Prezentul contract încetează 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 executării prezentului contract; 

• cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți; 
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• își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 
cealaltă parte, că o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului 
contract. 

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile 
contractante.  

VI.  FORȚA MAJORĂ  

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 
cum este definită de lege.  

6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea 
evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

6.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune- interese.  

VII.  LITIGII  

7.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.  

7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor 
judecătorești competente.  

VIII.  CLAUZE FINALE  

8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.  

8.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

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

 

 

SPONSOR 

__________________________________________
______________ 

____________________ 

BENEFICIAR 

Asociația „LIBERTATEA ÎN JURNALISM” 

 

 

 

 


