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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr.___________din_______________ 

Incheiat între:  

1. ................................................................., cu sediul în............................................................, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ............................................................., 

Cod Unic de Inregistrare ........................, cont bancar................................................................, 

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

în calitate de Administrator, numită în continuare SPONSOR şi  

2. ASOCIAŢIA Club Sportiv  L O G A    D A N C E    S C H O O L                                  

cu sediul în Satu Mare, jud. Satu Mare, Str. Lunca Sighet, Nr. 51,                                        

înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei SATU MARE sub nr. 6379/296/ 2013              

Cod de Înregistrare Fiscala (C.I.F.) 32051495, cont bancar RO47 BTRL RONC RT02 1744 0801 

deschis la Banca Transilvania Satu Mare, reprezentată de Loga Lorant, în calitate de 

Președinte, numită în continuare BENEFICIAR, s-a convenit încheierea prezentului contract 

de sponsorizare, având ca temei Legea nr. 32/1994, cu completările si modificările ulterioare  

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 Obiectul contractului îl constituie sprijinul financiar/material acordat 

BENEFICIARULUI de către SPONSOR, constând în produse financiare/materiale în 

vederea susținerii activității curente a asociației, îndeplinirea scopurilor asociației și realizarea 

obiectivelor prevăzute în statut. 

 Activitatea asociației este fără scop lucrativ.  

II. DURATA CONTRACTULUI  

 Prezentul contract va intra în vigoare la data semnarii lui de către PĂRŢI şi va fi valabil 
până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor.  



III. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea prezentului contract este de ..........................................................................................  

IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR  

4.1 SPONSORUL se obligă: 
a) să predea produsele financiare sau materiale care fac obiectul sponsorizării în termenele şi 
condiţiile convenite prin contract; 

b) să aducă la cunostinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau 
indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;  

4.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte produsele financiare 
sau materiale care fac obiectul sponsorizării, conform destinaţiei stipulate în acesta şi să 
solicite răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a 
obligaţiilor asumate.  

4.3. BENEFICIARUL se obligă: 
a) să utilizeze produsele financiare sau materiale puse la dispoziţie de Sponsor numai în 
scopul precizat în prezentul contract; 

b) să aducă, la solicitarea expresă a sponsorului, la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un 
mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea 
si liniştea publică;  

c) să afişeze şi să distribuie materiale publicitare furnizate de sponsor în cadrul manifestărilor 
organizate;  

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  

 În cazul neexecutării cu rea-credinţă a obligaţiilor de către părţi, contractul se 
consideră rezolvit de drept, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea altor formalităţi, fără 
intervenţia instanţei de judecată.  

VI. LITIGII  

 Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi 
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor 
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.  

 Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin 
acordul părţilor şi vor fi cuprinse într-o anexă, parte integrantă a prezentului contract.  

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___________________, în doua exemplare originale, 
câte un exemplar pentru fiecare parte.  

                   SPONSOR,                                                              BENEFICIAR,  


