
Nr. Inreg. ........................ 
Data ............................... 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1 : 
(societatea) ……………………………………………………….…., cu sediul in 

……………………………………………………………..….., inregistrata la Reg. Com. sub nr. 
……………………………………………….….., cod fiscal …………………………., cont bancar: 
…………………………………….………….. deschis la ……………………………………….., 
reprezentata prin ………………………….……………., in calitate de …………………………, 
respectiv de SPONSOR 

Si 

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual cu sediul in Str. Școlii nr. 5, 
Voluntari, jud. Ilfov, cod fiscal: Ro 8223300, cont bancar RO11 INGB 0001 0001 5570 8912, 
deschis la INGBank, reprezentata legal prin domnul  Eugen Ștefan Ștefănescu, având funcția 
de director, care se legitimeaza cu C.I. seria RX nr. 698895 eliberat de SPCEP, sector 3, la 
data de 22.04.2015, in calitate de BENEFICIAR 

încheie prezentul contract, avand la baza prevederile Legii nr 32/1994, cu modificările 
și completările ulterioare, privind sponsorizarea. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Obiectul contractului il acordarea unei sponsorizari de tipul 
………………………………………………………………………………………………………….… 
pentru Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual spre beneficiul tinerilor cu 
dizabilități severe din centrul rezidențial din  jud. Ilfov.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 3 Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin 
promovarea numelui si a imaginii sponsorului in raportul anual al organizatiei, in cadrul 
evenimentelor organizate de catre organizatie.  

Art. 4 Sponsorul se obliga sa livreze produsele de sponsorizare pana la data de ….. 
…………………………………………………. 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 5. Valoarea contractului de sponsorizare este de ……………..……… ron. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI



Art. 6 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 
instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti nu isi executa una din obligatiile 
esentiale. 

VI. FORTA MAJORA

Art. 7 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau 
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in 
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei 
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 

. 
VII. CLAUZE FINALE

Art. 8 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere 
verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

Art. 9 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul cu aceeasi valoare 
juridica pentru fiecare parte, astazi …………………….. 

SPONSOR, 

…………………..(societate) 

ADMINISTRATOR 

……………………… 

BENEFICIAR, 

Organizația Suedeză pentru 
Ajutor Umanitar Individual 

Director 

Eugen-Ștefan Ștefănescu


