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                                              CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Încheiat astăzi.......................... 

La.................................... 

 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

 

1.1. S.C. ......................................................................................................... cu sediul social în 

(localitatea) ................................, str. ...................................... nr. ......................, bloc ................, 

scara ..................., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ............................, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ........................ din 

......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având contul nr. 

............................................., deschis la............................................, reprezentată de 

.................................., cu funcţia de ................................., în calitate de sponsor, pe de o parte, si 

 

 

1.2. Asociaţia "SFÂNTUL ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI" Satu Mare  cu 

sediul în Mun. Satu Mare, str. Paris nr. 23, tel. 0749-245274, înregistrată la Judecătoria Satu 

Mare sub Nr. 83/28.06.2010 având contul in LEI : RO46CECESM0130RON0363930, respectiv 

în EURO RO05CECESM01C1EUR0391292, deschise la CEC BANK SA SATU MARE  Cod 

Fiscal 27220342, reprezentată prin VĂLEAN SUSAN TIBERIU, având funcţia de preşedinte / 
GLIGA MARINELA ELENA, având funcţia de vicepreşedinte 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. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină amenajarea, întreținerea și acțiunile 

Centrului de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana” 

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului: 

a) Suma de (în cifre şi litere) ……………………...................................... LEI/EURO 

b) Bunurile/ serviciile/ facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din 

prezentul contract, în sumă de (în cifre şi litere) ...................................... lei. 

2.3. Suma/bunurile în valoare de .................................. lei se pun la dispoziţia beneficiarului în 

scopul susţinerii amenajării, întreținerii și acțiunilor Centrului de zi pentru copii ”Sfânta Tatiana” 

2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti in numerar sau în contul beneficiarului nr. 

RO46CECESM0130RON0363930, respectiv RO05CECESM01C1EUR0391292, deschise 

la CEC BANK SA SATU MARE  până la data de: ........................................................ :   

sau/şi 

2.5. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia 

beneficiarului, pe bază de proces-verbal, până la data de:……………………………….  

 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Contractul de sponsorizare se incheie pe perioada …………………………………….. 
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IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

4.1. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 

efectele. 

 

V. LITIGII 

 

5.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. 

 

VI.   CLAUZE FINALE 

 

6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

6.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui  

6.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei 

respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 

6.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, astăzi 

........................., data semnării lui.  

 

 

 

 

 SPONSOR,       BENEFICIAR, 

                             Asociaţia "Sfântul Acoperământ al  

                                                                                Maicii Domnului" Satu Mare 


