
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Încheiat astăzi ......................... 
 
 

Articolul 1. Părțile contractului. 
S.C......................................................... cu sediul in în localitatea ..................................,  str. 

.............................. nr. ......., bloc ......., scara ........, etaj ............, judeţ  ........................................ 
având contul nr. ..................................................., deschis la .............................................................. 
în calitate de sponsor, pe de o parte, 
 

şi 

 

 Organizația ASOCIAȚIA PĂRINȚI PENTRU COPII cu sediul în localitatea Satu Mare, str.Gavril  

Lazăr Nr.21, judeţul Satu Mare, CUI 18429480, reprezentată de d-na Papici Marcela, director 

executiv, având contul nr.RO59BTRL03101205289467XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA,  în 

calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, 

cu respectarea următoarelor clauze: 

 
Articolul 2. Obiectul contractului. 
(1) Obiectul contractului îl constituie sprijinirea, din punct de vedere financiar, a activității 

umanitare a beneficiarului, prin acordarea în mod gratuit a unei sume de bani sau bunuri de 

către sponsor. 

(2) Sponsorul pune la dispozitia beneficiarului, in conditiile Ordinului 1679/2022, prin Declaratia 

177, aferenta anului 2021, o sponsorizare in bani in valoare de 

............................................................................................................................. ...................... 

(3) Bunurile acordate cu titlu de sponsorizare în condițiile prezentului contract, constă în: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Articolul 3. Obligațiile și drepturile sponsorului. 
(1) Să remită beneficiarului în numerar sau să vireze în contul beneficarului suma de bani 

prevăzutăîn prezentul contract, până la termenul stabilit de către părți. 

(2) Să remită beneficiarului bunurile acordate cu titlu de sponsorizare, în cantitățile,  

sortimentele, calitatea și condițiile convenite, până la termenul stabilit de către părți. 

(3) Să urmărească modul de utilizare // folosire a sponsorizării de către beneficiar, în scopul 

pentru care s-a acordat. 

Articolul 4. Obligațiile și drepturile beneficiarului. 
(1) Să utilizeze suma de bani acordată de sponsor în baza prezentului contract, în scopul sprijinirii 

activitatii asociatiei, a campaniilor social-umanitare derulate . 



(2) Să aducă la cunoștința publicului, prin orice mijloace de informare, acțiunea sponsorizată prin 

prezentul contract precum și identitatea sponsorului, în cazul în care acest aspect a fost 

stabilit de către părți; 

(3) Să anunțe sponsorul despre apariția unor împrejurari de natura a-l împiedica să folosească 

sponsorizarea în scopul stabilit prin contract, pentru a stabili, de comun acord, un alt scop 

pentru întrebuințarea sponsorizării. 

Articolul 5. Dispoziții finale. 
(1) Utilizarea sumelor de bani sau a bunurilor materiale acordate beneficiarului cu titlu de 

sponsorizare prin acest contract în alte scopuri decât cele prevazute la "obiectul contractului" 

constituie cauză de nulitate absolutăși dă dreptul sponsorului să solicite înapoierea sumei de 

bani // bunurilor acordate cu titlu de sponsorizare. 

(2) Prezentul contract de sponsorizare s-a încheiat în două exemplare originale, câte un exemplar 

pentru fiecare parte, azi data de ...................................................... 

 
 
 
                 SPONSOR,                                                                                      BENEFICIAR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _______________ 
            


