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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr….. din data de …………. 

  

  

 

  

I. PARTILE CONTRACTANTE 

  

1.1. S.C. ……………………… S.R.L., cu sediul social in ……………………  inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul …. sub nr. ../…/…., avand numar unic de inregistrare …….., contul nr. 

……………. deschis la …………….., telefon ………………, e-mail: ………………, reprezentata prin 

……………..,  cu functia de …………………, in calitate de SPONSOR 

 

si 

 

1.2. ASOCIATIA Pro ACT Suport  – persoana juridica non-profit, furnizor acreditat de servicii sociale, cu sediul 

social in str. Soldat Simion Ștefan, nr. 34, sector 4, Bucuresti, telefon: 031-425 59 51, fax: 031- 425 59 86,  

înregistrată în Registrul Național al Fundațiilor și Asociațiilor sub nr. 13030/A/2011, cod fiscal: 28363960, cont 

bancar nr. RO84BACX0000001614315000, deschis la Unicredit, Agenția Panduri, reprezentată prin d-na Nicoleta 

Liliana PREDESCU, având funcția de manager general, denumita in continuare BENEFICIAR. 

  

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in temeiul Codului Fiscal – titlul 2, cap. II, art.25, alin. 4), 

litera i) și a Legii nr. 32/1994 actualizată privind sponsorizarea, modificată şi completată ulterior, a intervenit 

prezentul contract de sponsorizare, în următoarele condiţii: 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de catre Sponsor a sumei de ……………….. lei cu titlul de 

sponsorizare, pentru sustinerea proiectelor sociale ale beneficiarului. 

2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferita in ……………… 

 

  

III. OBLIGATIILE PARTILOR 

3.1. Beneficiarul se obliga sa foloseasca suma in folosul proiectelor sociale ale Asociatiei. 

3.2. Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct si 

indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. 

3.3. Sponsorul se obliga sa plateasca suma de ………………. lei pana la data de …………………... 
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IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea sa de catre Parti si va fi valabil pana la indeplinirea tuturor 

obligatiilor de catre ambele parti.  

 

V. LEGEA APLICABILA SI LITIGII 

5.1. Prezentului contract i se aplica limba romana. 

5.2. Eventualele neintelegeri aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila; in caz contrar litigiul se va supune 

spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

5.3. Orice cerere sau notificare decurgand din prezentul contract va fi realizata in scris si va putea fi remisa personal 

ori trimisa prin fax sau scrisoare recomandata si va fi considerata primita in cazul faxului la 2 zile lucratoare de la 

transmitere, iar in cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucratoare de la expediere.  

  

Partile au inteles sa incheie astazi, ........................., prezentul Contract in 2 (doua) exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica. 

  

  

BENEFICIAR,         SPONSOR 

      

ASOCIATIA PRO ACT SUPORT          ………………………………………………. 

prin Predescu Nicoleta – Liliana     ……………………….. 
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