
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. _______ din______________ 

A. Încheiat între:  

........................................................................................................................................................,  

cu sediul în ………………………………………………………………..…...…………………..,  

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

Cod Unic de Înregistrare: ..............................,  

cont:................................................................., deschis la ............................................................,  

reprezentată de D-na/D-nul ............................................. în calitate de ........................................,  

numită în continuare SPONSOR.  

şi  

Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia,  

cu sediul în Alba Iulia, str. Gh. Pop de Băseşti nr. 19,  

Cod de Înregistrare Fiscală: 14826739,  

Cont: RO 37RNCB0003037783440001  

reprezentată de Ghircău Ana Mirela - Preşedinte,  

în calitate de BENEFICIAR  

 

Art.1.   OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1. Prezentul contract are ca obiect sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma de ........................ lei, 

adică (………………………………………………………………………. lei).  

1.2. prezentul contract se încheie în considerarea calităţii BENEFICIARULUI de persoană juridică 

fără scop patrimonial, în vederea acordării de sprijin financiar pentru susţinerea activităţii curente a 

ACAS, a programelor ACAS ce vin în sprijinul copiilor cu dizabilităţi şi a activităţilor de sensibilizare 

a opiniei publice, îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor prevăzute în statutul asociaţiei.  

Art.2.   DURATA CONTRACTULUI  

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către PĂRŢI şi va înceta la data de …………  

Art. 3.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

3.1. SPONSORUL are dreptul de a verifica modul de folosire/a solicita documente justificative 

pentru folosirea obiectului sponsorizării prevăzut la Art. 1.  



3.2. SPONSORUL se obligă să predea obiectul sponsorizării prevăzut la Art. 1 în termenele şi 

condiţiile convenite în prezentul contract.  

3.3. SPONSORUL poate să facă cunoscut numele Beneficiarului într-un mod în care să nu lezeze 

direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.  

3.4. SPONSORUL poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui sau 

a mărcii ori a imaginii sale, aşa cum este prevăzut de Legea nr. 32/1994.  

3.5. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze obiectul sponsorizării prevăzut la Art. 1 doar în scopul 

precizat în prezentul contract.  

3.6. La solicitarea expresă a Sponsorului, BENEFICIARUL va aduce la cunoștința publicului 

sponsorizarea într-un mod în care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele 

moravuri sau ordinea şi liniştea publică.  

3.7. BENEFICIARUL se obligă să afişeze şi să distribuie în cadrul manifestărilor organizate, 

materialele publicitare furnizate de Sponsor.  

Art. 4.  RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ  

În cazul nerespectării cu rea-credinţă a obligaţiilor de către părţi, contractul se va rezoluţiona de drept, 

fără punere în întârziere ori îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.  

Art.5   CONFLICTE ŞI LITIGII  

5.1. Părţile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

5.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.  

Art. 6.  CLAUZE FINALE  

6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante, 

act care va deveni parte integrantă a prezentului contract.  

6.2 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

6.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă.  

 

SPONSOR,         BENEFICIAR, 


