
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

NR.  …… din data …….. 

1. Părţile

………………………… în calitate de sponsor, numit în cele ce urmează “Sponsor”, cu sediul 
…………………………………………………….., cod fiscal ……………………., identificata cu 
……………………….., telefon …………………….., email ………………………….  având contul bancar 
……………………………..deschis ………………. , reprezentată de către ……………………. in calitate 
……………………… 

Si 

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI CARITATE, cu sediul in Comuna Moisei, nr.26, Jud Maramures, Cod de 
inregistrare fiscala 9373178, avand contul nr. RO43CECEMM2530RON0680875, deschis la CEC Bank, legal 
reprezentata prin Vasile Vlasin, Presedinte Fondator, denumita in continuare Beneficiar

a intervenit următorul contract: 

2. Obiectul contractului

Sponsorul acordă Beneficiarului, o sponsorizare constand in suma de ………….. lei. Suma va fi platita catre 

Beneficiar în termen de 14 zile calendaristice de la semnarea contractului. 

3. Obligatiile părţilor

3.1 Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor Asociatiei. 

3.2 Să aducă la cunoştinta publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea 

sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

3.3 Sponsorul se obligă să plătească suma de ……………. lei 

4. Modalitatea si conditiile de plata

Plata sponsorizării se va face în termen de 14 zile calendaristice de la semnarea contractului, în lei, prin virament 
bancar în contul RO43CECEMM2530RON0680875, deschis la CEC Bank

5. Durata sponsorizarii

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui si este valabil până la îndeplinirea tuturor obligatiilor de 

ambele părti. 

6. Legea aplicabilă si litigii

6.1. Prezentului contract i se aplică legea română. 

6.2. Eventualele neîntelegeri apărute între părti se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar litigiul se va supune spre 

solutionare instantelor judecătoresti competente. 

6.3. Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris si va putea fi remisă personal 

ori trimisă prin fax sau scrisoare recomandată si va fi considerată primită în cazul faxului la 2 zile lucrătoare de la 

transmitere, iar în cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucrătoare de la expediere. 

Prezentul contract a fost încheiat astazi, ……………..,  în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele 

având aceeaşi valabilitate. 

Sponsor  

…………………. 
Beneficiar

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI CARITATE
… … … … … … … … . .

……………..   
Vasile Vlasin

Președinte fondator




