
 

 

 CONTRACT DE SPONSORIZARE  

 

 

 

 

Nr………./……………………………  

Între__________________________, cu adresa_________________________________ 

_______________________, având contul________________________ 

la banca_____________________, denumit in continuare SPONSOR  

și 

“Asociatia ReUnirea Brasov” cu sediul in Brașov, str. Lunga nr. 163, Ap. 3, inregistrată cu  

CIF: 38098640, cont in lei RO11 BTRL RONC RT04 3467 4501, deschis la Banca 

Transilvania Brasov, legal reprezentata prin dl. Mihai Dovâncă, in calitate de Președinte, denumita 

in continuare BENEFICIAR.  
Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI  
In considerarea faptului ca Beneficiarul desfășoară activitați in domeniul cultural și social, s-a incheiat 

prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu dispozițiile Legii 32/1994 privind sponsorizarea, 

cu modificările și completările ulterioare, in vederea efectuarii de către Sponsor in favoarea 

Beneficiarului a unei sponsorizări constând in punerea la dispozitia Beneficiarului a sumei de ………. 

RON.  

Prezenta sponsorizare este destinată sustinerii activitații fundației.  

Art.2 VALOAREA CONTRACTULUI  
Valoarea prezentului contract este de ……… RON.  

Art.3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  
3.1 Sponsorul se obligă săpună la dispoziția Beneficiarului suma prevazută in contract.  

3.2 Beneficiarul se obligă să permită neconditionat Sponsorului să aducă la cunoștinta publică 

sponsorizarea efectuată.  

3.3 Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele oferite de către Sponsor  in scopul stipulat in prezentul 

contract.  

Art.4 DURATA CONTRACTULUI  
Contractul se incheie pe durata a 12 luni.  

Art.5 REZILIEREA CONTRACTULUI  
Încazul în care beneficiarul nu respectă obligațiile pe care și le-a asumat conform art.3 de mai sus, 

sponsorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.  

Rezilierea va avea efect imediat de la data notificării de către sponsor.  

Art. 6 ALTE CLAUZE  
6.1 Modificarea dispozițiilor prezentului contract fără acordul scris si expres al Sponsorului va fi 

lipsită de efectele juridice, prezentul contract putând fi modificat și/sau completat doar prin acte 

adiționale.  

6.2. Incetarea contractului nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente intre părti la data 

survenirii ei. Orice neînțelegeri dintre părti rezultate din prezentul contract sau în legătură cu acesta se 

vor rezolva pe cale amiabilă, in caz contrar se vor soluționa de catre instanța competentă, potrivit 

legii.  

6.3 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

SPONSOR BENEFICIAR  

 

Asociatia ReUnirea Brasov 
Președinte 

Mihai Dovâncă 


