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Asociaţia de Sudură din România 

Romanian Welding Society 

______________________________ 
 

______________________ 

                             

 

REGULAMENT PRIVIND SPONSORIZAREA ASR 

Revizia 3/2016 

 

 

Prezentul regulament are la bază: 

 Statutul ASR;  

 Regulamentul de funcţionare al ASR;  

 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea. 

 

1. Introducere 

Sponsorizările sunt destinate sprijinirii realizării obiectivelor statutare ale ASR, a acţiunilor 
organizate de către aceasta și a activității curente. 

 

2. Modul de sponsorizare a acţiunilor ASR 

Sponsorizarea se poate face în următoarele moduri:  
2.1. În mijloace financiare, achitate în contul ASR 
2.2. În bunuri, (materiale, echipamente, programe IT  etc.). 
 2.2.1. În conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, bunurile nu pot 
avea caracter promoțional.  
 2.2.2. Bunurile sponsorizate vor avea inscripționate atât datele Sponsorului cât și ale 
Beneficiarului sponsorizării și/sau a acțiunii sponsorizate, sau vor fi neinscripționate. 
 2.2.3. Sponsorizările în bunuri vor avea o valoare declarată a sponsorizării 
calculată la valoarea de intrare în gestiune, respectiv la nivelul costurilor, fără a se putea 
înregistra profit cu ocazia sponsorizării.  
 

3. Documentele care stau la baza sponsorizării 

3.1. În vederea sponsorizării se vor încheia Contracte de sponsorizare între ASR şi 
sponsorul acţiunii (persoană fizică sau juridică).  

3.2. În Anexa 1 la acest regulament este prezentat modelul Contractului de sponsorizare, 
precum și modelul Anexei la Contractul de sponsorizare privind bunurile sponsorizate. 

 
4. Categorii de sponsori  
 
4.1. Sponsorizări pentru desfășurarea activității curente 
 4.1.1. Parteneri ASR în anul în curs, în cazul unor contribuții în valoare de minim 
 20.000 Lei, din care contribuție în bani minim 10.000 Lei.  

 Vor fi prezentați ca Parteneri ASR pe parcursul întregului an calendaristic pe 
pagina web a ASR, pe coperțile documentelor tipărite, pe afișe și bannere, în 
cadrul tuturor manifestărilor organizate de ASR;  
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 Vor putea participa la Conferinţele anuale organizate de ASR în limita unui număr 
de 4 persoane desemnate, fiecare persoană primind Volumul sau CD-ul de 
comunicări al Conferinţei;  

 Vor putea face o prezentare a entității și activității în fața întregii audiențe, într-o 
sesiune din cadrul Conferințelor anuale; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferințele anuale, într-un 
spațiu pus la dispoziție de către organizatori. 

 
4.1.2. Sponsori principali ASR în anul în curs, în cazul unor contribuții în valoare 
de minim 14.000 Lei, din care contribuție în bani minim 7.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori principali ASR pe parcursul întregului an 
calendaristic pe pagina web a ASR, în cadrul documentelor tipărite, în cadrul 
tuturor manifestărilor organizate de ASR;  

 Vor putea participa la Conferinţele anuale organizate de ASR în limita unui număr 
de 3 persoane desemnate, fiecare persoană primind Volumul sau CD-ul de 
comunicări al Conferinţei; 

 Vor putea face o prezentare a entității și activității, în fața întregii audiențe, într-o 
sesiune din cadrul Conferințelor anuale; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferințele anuale, într-un 
spațiu pus la dispoziție de către organizatori. 

 
4.1.3. Sponsori ASR în anul în curs, în cazul unor contribuții în valoare de minim 
8.000 Lei, din care contribuție în bani minim 4.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori ASR pe parcursul întregului an calendaristic, pe 
pagina web a ASR, în cadrul documentelor tipărite, în cadrul tuturor manifestărilor 
organizate de ASR; 

 Vor putea participa la Conferinţele anuale organizate de ASR în limita unui număr 
de 2 persoane desemnate, fiecare persoană primind Volumul sau CD-ul de 
comunicări al Conferinţei; 

 Vor putea face o prezentare a entității și activității, în fața întregii audiențe, într-o 
sesiune din cadrul Conferințelor anuale; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferințele anuale, într-un 
spațiu pus la dispoziție de către organizatori. 

 
4.1.4. Sponsori ASR, indiferent de valoarea sponsorizării. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori, în cadrul manifestărilor organizate de ASR. 
 

4.2. Sponsorizări pentru desfășurarea Conferințelor ASR 
 

4.2.1. Parteneri ai evenimentului, în cazul unei contribuţii în valoare de minim 6.000 
Lei, din care contribuție în bani minim 3.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Parteneri ai evenimentului, în timpul Conferinţei ASR, pe 
coperta Volumului sau CD-ului de comunicări al Conferinţei, pe afișele și 
documentele tipărite și prezentate cu această ocazie; 

 Vor putea face o prezentare a entității și activității, în fața întregii audiențe, 
într-o sesiune din cadrul Conferinței; 

 Vor putea participa la Conferinţă în limita unui număr de 3 persoane 
desemnate, fiecare persoană primind Volumul sau CD-ul de comunicări al 
Conferinţei; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferință, într-un spațiu pus 
la dispoziție de către organizatori. 
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4.2.2. Sponsori principali, în cazul unei contribuţii în valoare de minim 3.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori principali ai evenimentului, în timpul Conferinţei 
ASR, pe coperta Volumului sau CD-ului de comunicări al Conferinţei, pe 
afișele și documentele tipărite și prezentate cu această ocazie; 

 Vor putea participa la Conferinţă în limita unui număr de 2 persoane 
desemnate, fiecare persoană primind Volumul sau CD-ul de comunicări al 
Conferinţei; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferință, într-un spațiu pus 
la dispoziție de către organizatori. 

            
4.2.3. Sponsori, în cazul unei contribuţii în valoare de minim 1.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori ai evenimentului, în timpul Conferinţei ASR, pe 
coperta Volumului sau CD-ului de comunicări al Conferinţei, pe afișele și 
documentele tipărite și prezentate cu aceasta ocazie; 

 Vor putea participa la Conferinţa, pentru o persoana desemnată, primind  
Volumul sau CD-ul de comunicări al Conferinţei; 

 Vor putea să se prezinte publicului participant la Conferință, într-un spațiu pus 
la dispoziție de către organizatori. 
 

4.3 Sponsorizări pentru desfășurarea concursurilor profesionale 
 

           4.3.1. Sponsori principali, în cazul unei contribuţii în valoare de minim 1.000 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori principali ai evenimentului, pe afișele și 
documentele tipărite și prezentate cu această ocazie. 

          
4.3.2. Sponsori, în cazul unei contribuţii în valoare de minim 500 Lei. 

 Vor fi prezentați ca Sponsori ai evenimentului, pe afișele și documentele 
tipărite și prezentate cu această ocazie. 
 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Director al ASR în ziua de 13.04.2016. 
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Anexa 1 

la Regulamentul de sponsorizare al ASR 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE  Nr. ….....  Data ……………...... 

 
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

Art.1: Se încheie prezentul contract de sponsorizare, în temeiul legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea și a Regulamentului privind sponsorizare a ASR, între: 

 Asociaţia de Sudură din România (ASR), cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Viteazu 
30, RO 8063713, Cod IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001, BCR – Timişoara 
reprezentată prin Dorin Dehelean, - Director Executiv,  

și 

 S.C.(Persoana fizica) ……………….…………………………......................................... 
cu sediul (domiciliul) în …....................................................................................................., 
Str. ......................................................, nr. ............, CUI(CNP). ..............................................., 
J……./…..../………...., Cont IBAN ................................................................. deschis la Banca 
..............................................................., reprezentată prin ......................................................, 
- ................................., în calitate de sponsor.  

 
II. OBIECTUL, VALOAREA  ȘI  DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2:  Sponsorul se obligă să sponsorizeze ASR, în cuantumul sumei menționate la Art. 3, 
Art. 4 și/sau Art. 5, în vederea desfășurării activității statutare, respectiv a evenimentului 
........................................................................................................., care va avea loc  în data 
de ........................................ în localitatea..................................................... 

 

Art.3:  Valoarea totală a sponsorizării este de ...................... Lei. 

 

Art.4: Mijloace financiare sponsorizate sunt în valoare de ................. Lei, suma care va fi 
achitată integral sau în ........ tranșe a câte ..................... Lei, în numerar sau în contul 
beneficiarului IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001, deschis la BCR Sucursala Timiş, 
până cel târziu la data de ......................... 

 

Art.5: Bunurile sponsorizate, având valoarea de ........... Lei, sunt prezentate în Anexa la 
acest contract.   

Această sponsorizare se va face până cel târziu la data de ................................ 

 
III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art.6: Beneficiarul poate să aducă la cunoștință publicului actul de sponsorizare numai după  
obținerea acordului din partea sponsorului în privința prezentării numelui, mărcii sau imaginii 
acestuia.  
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Art.7: Se interzice ca prin operațiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul să 
efectueze reclama comercială anterior, concomitent sau ulterior activității de sponsorizare, în 
favoarea sponsorului sau a unei alte părți. 

 

Art.8: Sponsorul se obligă să își onoreze obligațiile asumate în modul descris în Art. 3 și/sau 
Art.4.  

 

Art.9: Sponsorului ii revin toate drepturile reglementate de Regulamentul de sponsorizare 
ASR, pus la dispoziția sa și considerat parte a acestui contract, și are dreptul de a solicita 
beneficiarului prezentarea modului în care s-au utilizat mijloacele financiare și/sau bunurile 
sponsorizate. 

 

Art.10:  Beneficiarul are dreptul de a intra în posesia mijloacelor financiare și bunurilor care 
fac obiectul prezentului contract și are obligația de a le gestiona și utiliza exclusiv în scopul 
stabilit. 

 
IV. CESIUNEA 

Art. 11: Nici una dintre părțile contractante nu poate transfera unei terțe persoane - total sau 
parțial – obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al 
celeilalte părți. 

 
V. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art.12: Modificarea prezentului contract poate fi realizată numai în urma acordului dintre 
părți, prin încheierea de acte adiționale. 

 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI LITIGII 

Art.13: Prezentul contract încetează prin: 
a. Expirarea termenului contractului; 
b. Acordul părților; 
c. Insolvabilitate, faliment, incompatibilitate. 

 

Art.14: Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una dintre părți nu își 
îndeplinește obligațiile asumate prin contract. 

 

Art.15: Eventualele litigii, izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, interpretarea sau 
încetarea contractului, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele 
judecătorești competente.  

 Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................................... în doua exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

 

 

Din partea ASR                      Din partea sponsorului 

....................................                      ...............................  
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Anexă 

 
la CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr. ……. Data ………..……. 

 

 

Bunurile (materialele, echipamentele, programele IT etc.) care fac obiectul sponsorizării 
menționate la Art.4 , sunt constituite din: 

1. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

2. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

3. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

4. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

5. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

6. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

7. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

8. ....................................................... = .... buc, în valoare unitară de ....... Lei 

 

Valoare totală .......... Lei 

 

Bunurile au valoarea calculată la nivelul valorii de intrare în gestiune, respectiv la nivelul 
costurilor.  

 

Din partea ASR                      Din partea sponsorului 

....................................                      ...............................  

 

 

 

 

 

 

 

.                           


