
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Încheiat astăzi: ___/___/_______ 
 

 

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

 

SC_______________________________ , avand sediul social în 

____________________________, str._______________________, nr_______, 

înregistrată la OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI, sub 

nr._____________________ , cod fiscal nr. ________________________, având 

contul nr. ________________________________________________________ 

deschis la____________________________, reprezentată de _________________, 

avand  calitatea de SPONSOR , pe de o parte. 

 

și 

 

 

 

Asociaţia/Fundaţia ASOCIATIA AUTISM EUROPA, cu sediul în localitatea 

Bistriţa, str. Sucevei, nr. 9, ap. 27, sector/judeţ Bistriţa-Năsăud, înregistrată în 

registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 100051005 din 15/11/2007, a 

Judecătoriei Bistriţa, CUI nr. 23395040, având contul nr RO61 EGNA 1010 0000 

0062 0572, deschis la VISTA BANK Bistriţa, având calitatea de BENEFICIAR, 

pe de altă parte 

 

 

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art.1 Obiectul contractului il constituie oferirea de catre SPONSOR a sumei de 

______________ lei, __________________________, sumă ce va fi folosita pentru 

sustinerea procesului de recuperare, terapie și incluziune a beneficiarilor cu tulburări 

din spectrul autist din cadrul Asociației Autism Europa, precum și în vederea 

derulării de activități specifice în conformitate cu statul entității de la punctul A. 

 

C. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR: 

 

Art.2 SPONSORUL se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului suma prevazuta la 

art.1 al prezentului contract, prin  transfer bancar in contul bancar mentionat sau 

numerar la caserie. Plata sumei se va face integral. 



 

Art.3 BENEFICIARUL va utiliza suma sponsorizata numai in scopul arat in 

prezentul contract. 

 
SPONSORUL sau BENEFICIARUL poate sa aduca la cunostinta publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui sau a imaginii sale , asa cum este prevazut 

de Legea nr. 32/1994. 

 

 

D. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art.4 Durata contractului este de la data semnarii pana la data 

de……………………………, cu posibilitatea prelungirii ca urmare a acordului 

ambelor parti. 

 

E. CONFLICTE SI LITIGII 
 

Art. 5.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului 

contract sau rezultatele din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie 

rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 

 

Art. 5.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiile pe cale amiabila , partile 

se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

 

F. CLAUZE FINALE 
 

Art. 6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat 

intre partile contractante. 

 

Art.6.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere 

verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

 

Art.6.3 Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte contractual. 
 

 

 

 SPONSOR                                                                                       BENEFICIAR       

 

 

        ASOCIATIA AUTISM EUROPA 

 

 

 


