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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Încheiat astazi ..…/…../2017 

A. PARTILE CONTRACTANTE 

“ASOCIATIA PACT – PARENT AND CHILD TRAINING”, cu sediul în Suceava, 

Com Ipoteşti, sat Ipoteşti, Str. Pinilor, nr. 1112, înscrisă la Judecatoria SUCEAVA, în 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 50/2014/a/I, din 04.12.2014, cu certificatul de 

înregistrare fiscal seria A, nr. 0979615, din 10.12.2014, telefon 0747 494 707, 

reprezentată de preşedinte-fondator MARICI MARIUS, în calitate de beneficiar, 

şi 

S.C.……………………………………………………………………………………......,  

cu sediul social în (loc./jud.) ………………………........................................................,  

adresa. ……………………………….................................................................................., 

CUI:......................................................................................................................................, 

înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............................…………….....…,  

cod fiscal nr. ………………….........................................................................................…,  

tel.:……….…… ………………………………………………......………………............, 

avand contul bancar nr. ………………………………………............................................,  

deschis la banca ………………………………................................................................…,  

reprezentata prin ………………..................................................................................…….,  

cu functia de ………………….............................................................................…………,  

in calitate de sponsor. 

 

B. OBIECTUL COTRACTULUI 

 

1.2. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către SPONSOR a sumei de 

____________________ RON, sumă ce va fi folosită pentru susţinerea programelor 

PACT: □ programul de educaţie, □ programul de susţinere şi consiliere a persoanelor 

vulnerabile, □ programul de ajutorare a persoanelor foarte sărace. 

 

C. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Art. 2. SPONSORUL se obligă sa pună la dispoziţia beneficiarului suma prevazută la art. 

1 al prezentului contract, prin transfer bancar în contul ASOCIAŢIEI PACT - PARENT 

AND CHILD TRAINING: RO98BRDE340SV63894953400, deschis la BRD, până la 

data de ...../......../.............. . 

Art. 3. BENEFICIARUL va face cunoscut numele sponsorului într-un mod în care să nu 

lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea 
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publică şi va utiliza suma sponsorizată în scopul arătat în prezentul contract. 

SPONSORUL sau BENEFICIARUL poate să aducă la cunoştinţa publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui sau a mărcii ori a imaginii sale, aşa cum este 

prevăzut de Legea nr. 32/1994. 

D. DURATA CONTRACTULUI  

Art. 4. Durata contractului este de la data semnării, până la data de  ...../......../.............., cu 

posibilitatea prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi. 

E. CONFLICTE ŞI LITIGII  

Art. .5.1. Părţile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului 

contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate 

pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

Art. 5.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se 

vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

F. CLAUZE FINALE  

Art. 6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante.  

Art. 6.2 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere 

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

Art. 6.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. Încheiat azi ...../......../.............., 

      

 

Sponsor                                                          Asociaţia PACT – Parent and Child Training 

 

                                               Preşedinte Marius MARICI 

        


