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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ..... / ............ 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. ..................................................................., cu sediul social în ..........................................., 

Str. ......................................., Nr............., CUI ...................., reprezentată de 

................................, având funcția de ........................, în calitate de SPONSOR 

și 

1.2. ASOCIAȚIA SPIRIT TÂNĂR, cu sediul în Str. Sld. Stanciu Gheorghiţă, nr.6 (fost 

nr.10), comuna Cornetu, Jud. Ilfov, având C.I.F. 42621054, cont IBAN: RO19 BRDE 410S 

V532 0878 4100, deschis la BRD, Sucursala Faberom, organizație neguvernamentală înscrisă 

în  Registrul entităților/ unităților de cult,  reprezentată prin președinte PÂRVU Ion- Cătălin, 

în calitate de BENEFICIAR, 

 

SPONSORUL și BENEFICIARUL, denumite în continuare în mod colectiv și „Părți” au 

convenit  încheierea acestui contract în următoarele condiții: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. În considerarea faptului că Beneficiarul desfășoară activități în domeniile umanitar și 

social, s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare în vederea efectuării de către Sponsor 

în favoarea Beneficiarului a unei sponsorizări constând în punerea la dispoziția Beneficiarului 

a sumei de ...................... lei. 

Prezenta sponsorizare este destinată susținerii activității ASOCIAȚIEI SPIRIT 

TÂNĂR. 

 

III. MODALITATEA DE PLATĂ 

3.1. Plata se va face prin ordin de plată în contul Beneficiarului, titular cont ASOCIAȚIA 

SPIRIT TÂNĂR, cont IBAN: RO19 BRDE 410S V532 0878 4100, deschis la BRD, 

Sucursala Faberom. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziția beneficiarului după semnarea 

contractului. 

 

V. OBLIGAȚIILE SPONSORULUI 

5.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului, 

în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 

ASOCIAȚIA SPIRIT TÂNĂR 

Adresa: Cornetu, ILFOV 

C.I.F. 42621054 

Telefon: 0786252259 / 0785134441 

E-mail:  asociatiaspirittanar@gmail.com 
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VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

6.1. Beneficiarul poate să aducă la cunoştința publicului pe tot parcursul anului sponsorizarea 

prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod în care să nu 

lezeze, direct sau indirect, prestigiul acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau 

ordinea și liniştea publică. 

El acceptă totodată să fie menționat în comunicările cu natură publicitară realizate de 

sponsor, cu condiția agreării comunicărilor de către ambele părți. 

6.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru 

care au fost destinate. 

 

VII. CLAUZE FINALE 

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

contractante. 

7.2 Prezentul contract este încheiat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 32/1994, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv ale Codului Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, supunându-se prevederilor acestora. 

Prezentul contract reprezintă voința părților și se încheie la data de …....................., în 

două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR, 

BENEFICIAR, 

 
ASOCIAȚIA SPIRIT TÂNĂR 

   

Președinte, 

 Cătălin Pârvu 


