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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ___/ ___.___.2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
 

___________________________________________________  SRL.,  cupr  sedtuprl  tn ______________,

____________________________________________________________, tnmat.tcuprlata  la  RAegtst.uprl

Come.tuprluprt suprb n.o __________________________, cod tdenaica.e iscala _________________________,

cont  ______________________________________________________,  deschts  la

____________________________________,  ad.esa de ematl ____________________________________,

telefon __________________,  .ep.ezentata  legal  p.tn ____________________________________,  tn

calttate de  Administrator, nuprmttă în conanupra.e SPONSORUL,

șt

Asoctațta SoUoPoRAoAo  cupr sedtuprl  în Buprcupr.eșa, secto. 5, St.o  D.o Mthatl  Pet.tnt䚬Galațt  N.o 10, Apo  4,
în.egtst.ată în RAegtst.uprl Asoctațttlo. șt Fuprndațttlo. suprbo N.o 86 PJ dtn 25o09o2015, CUI 35284142, e䚬
matl:  office@asoctaaa䚬suprp.ao.o,  telo  0748o112o785,  .ep.ezentata  de  Altna䚬Clauprdta  VOINEA  în
calttate de P.eședtnte, nuprmttă în conanupra.e BENEFICIARUL,

          aupr conventt să închete p.ezentuprl cont.act de sponso.tza.e, cupr .especta.ea upr.mătoa.elo. clauprze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2o1o P.ezentuprl cont.act a.e ca obtect aco.da.ea uprnuprt sp.tjtn inancta., suprb fo.ma uprnet cont.tbuprat băneșa, de
căt.e  SPONSOR,  în  favoa.ea  BENEFICIARULUIo  Acest  sp.tjtn  inancta.  a.e  ment.ea  de  a  ajuprta
BENEFICIARUL să îșt .ealtzeze scopuprl pent.upr ca.e a fost consatuprtt, șt anuprme desfășupr.a.ea de acavttățt
mentte  să  îmbuprnătățească  g.aduprl  de  accepta.e  soctală  șt  calttatea  vtețtt  pe.soanelo.  afate  în
dticuprltate, ie că este vo.ba de dtzabtlttate, medtt defavo.tzate, mtno.ttățt, pe.soane suprp.aponde.ale șt
nupr nuprmato

2o2o În scopuprl p.evăzuprt la pcto 2o1o, SPONSORUL puprne la dtspoztțta BENEFICIARULUI suprma de (în ctf.e șt 
ltte.e): ___________ (_____________________________)o

2o3o Suprma ca.e face obtectuprl sponso.tză.tt se va plăa în nuprme.a. saupr în contuprl BENEFICIARULUI 
RO35BREL0002001094780100 deschts la Libra Internet Bank, Suprcupr.sala 13 Septemb.te, tn te.men
de 25 de ztle de la data semna.tt cont.actuprluprto
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III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3o1o  SPONSORUL saupr  BENEFICIARUL pot  aduprce la  cuprnoșanța  puprbltcuprluprt  sponso.tza.ea p.tn  p.omova.ea
nuprmeluprt, mă.ctt saupr tmagtntt SPONSORULUI. În acest scop, la soltctta.ea SPONSORULUI, BENEFICIARUL
poate  aișa  pe  pagtna  sa  de  tnte.net,  la  secțtuprnea  dedtcată  sponso.tlo.,  nuprmele,  stgla  șt  ma.ca
SPONSORULUI, amp de uprn an duprpă data p.tmt.tt suprmet ce .ep.eztntă sponso.tza.eao În măsupr.a în ca.e
SPONSORUL va  aduprce  la  cuprnoșanța  puprbltcuprluprt  sponso.tza.ea  p.tn  p.op.ttle  sale  modalttățt  de
p.omova.e, acesta este obltgat să facă acest luprc.upr înt.䚬uprn mod ca.e să nupr lezeze dt.ect saupr tndt.ect
acavttatea sponso.tzatăo 

3o2o  BENEFICIARUL se obltgă să folosească suprmele aco.date de căt.e  SPONSOR confo.m scopuprluprt deintt
mat  suprso  În  acest  sens,  BENEFICIARUL va p.ezenta,  la  ce.e.ea  SPONSORULUI, sttuprațtt/  docuprmente
expltcaave cupr p.tv.e la moduprl în ca.e aupr fost upraltzate fondupr.tle p.tmtteo

3o3o SPONSORUL se obltgă să nupr upr.mă.ească, dt.ect saupr tndt.ect, dt.ecțtona.ea acavttățtt BENEFICIARULUIo

IV. ALTE PREVEDERI

4o1o O.tce neînțelege.t p.tvtnd valtdttatea p.ezentuprluprt cont.act saupr .ezuprltate dtn tnte.p.eta.ea, execuprta.ea
saupr înceta.ea acestuprta  vo. i .ezolvate  pe cale amtabtlă  de pă.țto  În  cazuprl  în ca.e nupr este postbtlă
.ezolva.ea ltagttlo. pe cale amtabtlă, pă.țtle se vo. ad.esa tnstanțelo. juprdecăto.eșa competenteo

4o2 Modtica.ea p.ezentuprluprt cont.act se face nuprmat p.tn act adtțtonal închetat înt.e pă.țtle cont.actanteo
4o3o P.ezentuprl cont.act a fost închetat înt.䚬uprn nuprmă. de 2 exempla.e, câte uprnuprl pent.upr ieca.e pa.teo

SPONSOR,

____________________

_________________________________

BENEFICIAR,

Asociația SUPRA

Alina VOINEA
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