
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ... din ..../...../2022 

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

ASOCIATIA PENTRU EDUCAȚIE ”ARTELIER 2020”, organizatie non-guvernamentala 

înregistrată în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale – Decizia ANAF nr. 

248078086 – 2021, cu sediul in localitatea Tecuci, str. Aleea Trandafirilor nr. 3, Bloc  C1, scara 

3, etaj 4, ap 43, tel: 0766 431 122, CUI 43602590, cont bancar deschis la CEC BANK S.A., 

sucursala Tecuci, IBAN RON RO48CECEB00030RON1292232, reprezentata legal de Moraru 

Paul – Emil, in calitate de  Președinte, denumita in continuare BENEFICIAR 

 

și 

 

Societatea Comercială ...................................................................... cu sediul în 

.............................................................................................................. înmatriculată în Registrul 

Comerţului sub nr. ........................................... cod fiscal nr. ..........................., IBAN 

...................................................... reprezentată prin dl./dna. ......................................................... 

având funcția de ..........................................., telefon de contact................................., email de 

contact..................................................., în calitate de SPONSOR, 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

a) Obiectul contractului constă în sponsorizarea programelor naţionale desfășurate de 

Beneficiar în scopul susținerii activitatii asociatiei privind susţinerea accesului la educaţie, cultură, 

sănatate a copiilor, tinerilor, adultilor, vârstnicilor, persoanelor vulnerabile aflate în situație de risc; 

identificarea, promovarea şi motivarea celor pasionaţi de cultură și artă; popularizarea culturii și 

ştiintei în rândul persoanelor cu acces limitat la educație, în condițiile în care educația de orice fel, 



formală sau nonformală joacă un rol din ce în ce mai important în societatea noastră, la orice 

vârstă.; 

 

b) În scopul prevăzut la pct. 2.a), Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma de 

.............................. lei. 

 

 

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Beneficiarul se obligă: 

a) Să folosească contribuția primită de la Sponsor exclusiv pentru desfășurarea activității ce 

formează obiectul prezentului contract și să informeze periodic Sponsorul cu privire la modul în 

care au fost utilizate fondurile primite; 

b) Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a mărcii 

sponsorului, cu acordul acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994. 

 

Sponsorul se obligă: 

a) Să vireze în contul Beneficiarului identificat la punctul 1 suma menționată la punctul 2.b), 

până la data de ......................... 

b) Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea Beneficiarului. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul intră in vigoare la data semnării sale de către părţi și este valabil 12 luni, cu posibilitatea 

prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi.  

 

5. LITIGII 

Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv 

încetarea contractului, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 



6. ALTE PREVEDERI 

a) Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de 

prevederile Codului Fiscal, cu modificările ulterioare. 

b) Prezentul contract poate fi reziliat în situaţia în care Beneficiarul nu respectă scopul pentru 

care a fost efectuată sponsorizarea. 

 

7.  DISPOZITII FINALE 

Modificarea prezentului contract se va face numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma 

unui act adiţional. 

 

Prezentul contract nu poate fi transmis unei terţe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părţi 

contractante.  

 

Prezentul contract a fost încheiat în limba română, astăzi ....../....../2022, în două exemplare 

originale. 

 

Sponsor,                                                                 Beneficiar, 

 

(Nume Reprezentant)                                            Moraru Paul - Emil 

(Titlu Reprezentant)                                              Președinte 

(Nume Companie)                                                 Asociatia pentru Educație ”Artelier 2020” 

 

                                                           


