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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. ____ data ___ / ___ / ______ 

 

Incheiat între:  

1. _____________________, cu sediul în Str. __________________, Nr. ___. 

Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

____/_____/_____, C.U.I. ________, cont bancar ____ ____ ____ ____ ____ ____, 

deschis la ____________, reprezentată de ________________________ în calitate 

de ____________________, numită în continuare SPONSOR  

şi 

2. ASOCIAŢIA ZÂMBETUL EVEI, cu sediul în Craiova, jud. Dolj, Str. 

Poporului, Nr. 57, înscrisă în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa 

Judecatoriei Craiova sub nr. 16214/215/2018, C.I.F. 39703529, reprezentată de 

POPESCU MIHAI DANIEL, în calitate de președinte, numită în continuare 

BENEFICIAR. 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1.Obiectul contractului îl constituie sprijinul financiar acordat beneficiarului 

de către sponsor, pentru indeplinirea scopului statutar al asociației. 

 

II. DURATA CONTRACTULUI  

2.1. Sponsorizarea este unică și va fi plătită prin transfer bancar in contul 

RO06 INGB 0000 9999 0821 7382 in termen de 5 (cinci) zile de la data semnarii 

contractului 

 

III. VALOAREA CONTRACTULUI 

3.1. Valoarea prezentului contract este de ____________ lei. 

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR  

4.1. Sponsorul se obligă să plătească suma de bani precizată la art. III din 

contract. 
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4.2. Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin 

modalităţile pe care le consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau 

a imaginii sale.  

4.3. În cazul în care Sponsorul va aduce la cunoștința publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui, a siglei sau a imaginii Beneficiarului, 

aceasta se va face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul 

acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

4.4. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte fondurile 

care fac obiectul sponsorizării, conform destinaţiei stipulate în contract şi să solicite 

răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta 

aobligaţiilor asumate. 

4.5. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze produsele financiare / material 

puse la dispoziţie de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul contract; 

4.6. Beneficiarul se obligă să informeze, la solicitarea Sponsorului, despre 

modul în care au fost utilizate fondurile primite. 

4.7. Beneficiarul poate aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin 

promovarea numelui, a siglei sau a imaginii Sponsorului. 

4.8. În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului 

sponsorizarea, aceasta se va face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, 

prestigiul Sponsorului, activitatea acestuia, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea 

publică. 

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Părţile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului 

comun în situaţia în care prin nerespectarea sau prin executarea 

necorespunzătoarea obligaţiilor ce le revin au produs un prejudiciu celeilalte părţi 

contractante. 

 

VI. LITIGII  

6.1. Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea şi executarea prezentului 

contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor 

înacest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. 
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VII. CLAUZE FINALE 

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat 

între părţile contractante. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR 

 

BENEFICIAR 
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