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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat astăzi, ___________________,
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul în (localitatea) ....................................., str. ........................................................ nr. ............,
bloc ................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector .......................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..........................................., sub nr. ..............................
din............................, cod fiscal.................................................................................., având contul nr.
................................................................, deschis la ............................................................................,
reprezentată de ........................................., cu funcţia de ................................, în calitate de sponsor,
pe
de
o
parte,
şi
1.2. Asociaţia”Ion Creangă” Zalău cu sediul în Zalău, str. Cloşca, nr. 37, judeţ: Sălaj, cod poştal
450053 înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 811/C din 22.03.2011, a
Tribunalului
Sălaj,
Cod
de
identificare
fiscala: 28315750,
Cont
bancar
(IBAN): RO38BTRLRONCRT0339850501 deschis la Banca Transilvania S.A. Zalău,
reprezentată de ................................... cu funcţia de preşedinte, în calitate de beneficiar,
pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină îndeplinirea interesului personal
nepatrimonial al asociaţiei care constă în organizarea de manifestări cultural-artistice şi
acţiuni care să îmbunătăţească calitatea actului educativ în grădiniţa de copii .
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:
a) Suma de (în cifre şi litere) ............................. lei/o valută convertibilă .......................................... .
b) Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul
contract, în sumă de (în cifre şi litere) ............................................................................................ lei.
2.3. Suma/bunurile în valoare de ........................................... lei se pun la dispoziţia beneficiarului în
scopul susţinerii acţiunilor organizate de beneficiar.
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2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului:
Cont bancar (IBAN): RO38BTRLRONCRT0339850501 deschis la Banca Transilvania S.A.
Zalău Cod de identificare fiscala: 28315750 integral.
sau/şi

2.5. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia
beneficiarului, pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe astfel:
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Sponsorul/beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului.

3.2. În scopul prevăzut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului date pentru realizarea
materialelor publicitare.

3.2. Beneficiarul se obligă să furnizeze şi să expună publicului materialele publicitare în mod
adecvat.
3.3. Beneficiarul se angajează ca mijloacele publicitare să fie expuse la locurile convenite, să nu le
mascheze sau să împiedice vizionarea lor de către public la manifestările/acţiunile care fac obiectul
sponsorizării şi să ia toate măsurile necesare de evitare a unor eventuale degradări, de deteriorare,
dezafectare etc.

3.4. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii
beneficiarului.
3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod
care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea
publică.
3.6. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate şi câte un exemplar din materialele
publicitare oferite.
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IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de .....................

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
5.1. In cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin prezentul contract divergentele ivite intre parti se
vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz contrar de catre instantele de drept competente .

Prezentul contract s-a încheiat azi _____________şi semnat în 2 exemplare originale, unul pentru
fiecare parte.

SPONSOR,
_____________________________

BENEFICIAR,
ASOCIAŢIA “ION CREANGĂ” ZALĂU

