
CONTRACT DE SPONSORIZARE
 Numărul ................... din ....../......./201....

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..............................................................................................., cu sediul în ......................, str. .........., nr. ........, 
bl. ......., sc. .... ap. ...., sector ........., înregistrată la Registrul Comerţului ...................................sub 
nr. ................................., având codul fiscal nr. .................................... şi contul nr. ...................................................... 
deschis la ............................................................, reprezentată prin dl. ....................................................... în calitate de 
Director, denumită în continuare SPONSOR, și

1.2. Asociația Sfintele Mucenițe Ecaterina și Filofteia cu sediul în localitatea ........................... , 
judeţul .........................., str. ............................................ nr. ...., sc. ...., ap. ..., C.I.F. ....................., 
cont ..................................................... deschis la Banca Transilvania SA, sucursala .........................., reprezentată 
prin ....................................., având funcţia de ................................................, denumit în continuare BENEFICIAR., pe 
de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină proiectele beneficiarului. Scopul acestor proiecte este 
promovarea credinţei, spiritualitatii, culturii, invataturilor si moralei creştine, prin realizarea si editarea, potrivit legii, de 
publicatii periodice (ziare, reviste etc.), carti, pliante, afise, brosuri.
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:

Suma de .............. lei (............................................... lei).

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul produce efecte până la îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi.
3.2. Prelungirea contractului se poate face prin act adiţional semnat de ambele părţi.
3.3. Sponsorizarea va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de ....../........../...........

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma de bani prevăzută în prezentul contract.
4.2. Sponsorul/Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea şi să se abţina de la orice act sau 
fapt juridic contrar spiritului şi conţinutului prezentului contract.
4.3. Beneficiarul se obligă să folosească suma de bani furnizată de Sponsor în scopul prevăzut în prezentul contract.
4.4. Beneficiarul se obligă să prezinte documente justificative în acest sens.
4.5. Beneficiarul se obligă să promoveze numele Sponsorului.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părti, făcând excepţie următoarele cazuri:
- în cazul în care realizarea contractului este evident imposibilă;
- la îndeplinirea obligaţiei de remitere a sumei prevăzute la art.3;
- când este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare;
- forţa majoră.

6. LITIGII
6.1. Eventualele litigii apărute în legătură cu derularea şi interpretarea prezentului contract se vor realiza pe cale 
amiabilă.
6.2. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act 
adiţional.
7.2. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR BENEFICIAR,

Asociația Sfintele Mucenițe Ecaterina și Filofteia
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