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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. ______ din data de _____________ 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE  
1.1. __________________________________, cu sediul social in localitatea 

______________________________, str. ____________________________ nr. _______, bloc 

_____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/ sector 

___________________________,avand numar unic de inregistrare ________________, 

contul nr. _______________________________________ deschis la ___________________, 

telefon _________________________, adresa de e.mail_______________________________, 

reprezentata prin ____________________________, cu functia de 

__________________________, denumita in continuare SPONSOR  

 

si  

 

1.2. ASOCIATIA EIBI, cu sediul in BACIU, strada ULIULUI, nr. 7, bl. D, ap. 25, județul 

CLUJ, avand Cod Unic de Inregistrare fiscala 43639238 si cont IBAN 

RO35BTRLRONCRT0583041001, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin 

ANA SANDRA POP, in calitate de Presedinte, denumita in continuare BENEFICIAR  

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu prevederile 

legislatiei romanesti privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, 

precum şi cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu 

respectarea urmatoarelor clauze:  

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de catre Sponsor a sumei de 

________________lei cu titlul de sponsorizare, in scopul sustinerii programelor de terapie din 

cadrul Asociației EIBI.  

2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferita in lei, in contul 

RO35BTRLRONCRT0583041001, deschis la BANCA TRANSILVANIA.  

2.3. Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi virata in contul 

Beneficiarului la/pana la data de  ____________________.  

 

III. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI  
3.1. Beneficiarul are obligatia sa foloseasca sponsorizarea in scopul prevazut la art 2.1.  

3.2. Beneficiarul are obligatia sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului.  

 

.IV. OBLIGATIILE SPONSORULUI  

4.1. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 

Beneficiarului.  

4.2. Sponsorul se obliga sa transfere Beneficiarului suma de bani ce face obiectul prezentului 

contract la termenul mentionat in contract.  
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V. OBLIGATII COMUNE  
5.1. Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.  

 

VI. DURATA CONTRACTULUI  
6.1. Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea sa de catre Parti si va fi valabil pana la 

ducerea la indeplinire a obiectului sau.  

 

 

VII. DISPOZITII FINALE  
7.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act 

aditional 

7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si 

ulterioara incheierii lui.  

 

 

 

Partile au inteles sa incheie astazi, ____________, prezentul Contract in 2 (doua) exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.  

 

 

SPONSOR,          BENEFICIAR,  

                                                                                     ASOCIATIA EIBI  
Reprezentant legal, 

 Ana Sandra Pop 

           


