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CONTRACT DE SPONSORIZARE  
 

      NR. ..... / …............. 

 

Incheiat la data de  …....................., în temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (cu modificările 

ulterioare), între: 
 

1. ASOCIATIA COMITETULUI REPREZENTATIV AL PARINTILOR LICEULUI 

TEORETIC AVRAM IANCU CLUJ-NAPOCA, cu sediul social în localitatea Cluj-Napoca,  Str 

Onisifor Ghibu nr. 25, Jud. Cluj,  România, cod de inregistrare fiscala 34107509, cont IBAN   

RO53 RZBR 0000 0600 1747 7966 , deschis la Raiffeisen Bank SA Cluj-Napoca, reprezentată 

legal de Stanca Vasile Dan, în calitate de Președinte,  denumită în continuare BENEFICIAR, 

 

şi: 

 

2. SC ..................................................SRL, cu sediul social în ......................,  strada ......................., 

nr......., jud. .............. Romania,cod fiscal ........................., ........................  cont 

............................................................, deschis la .........................si  reprezentat legal de 

.................................................. în calitate de director general, denumit în continuare SPONSOR,  

 

părţile convenind următoarele: 

 

Art.1. Obiectul Sponsorizării 

 

1.1. SPONSORUL se obligă să contribuie cu echivalentul în lei al sumei de  ................. lei pentru 

activitati scolare ....................................................................................sau altele in folosul scolii. 

 

Art.2. Valoarea Sponsorizării 

 

2.1. Valoarea totală a sponsorizării este de …............lei. 

 

Art.3.  Durata contractului 

 

3.1..Prezentul contract intra in vigoare la o data cu semnarea sa de catre parti 

      - la data …......................, data asupra careia ambele parti sunt de acord, si va fi valabil pana la data 

de …............ 

 

Art.4.  Obligaţiile Părţilor 

 

4.1. SPONSORUL ori BENEFICIARUL poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea numai 

prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii SPONSORULUI.  

 

4.2. Se interzice ca, în cadrul activităţilor de sponsorizare, BENEFICIARUL ori SPONSORUL să 

efectueze reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară activităţii de 

sponsorizare, în favoarea SPONSORULUI sau altor persoane. 
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4.3. Sponsorizarea în bani şi/sau în bunuri materiale se consemnează în evidenţa contabilă a 

SPONSORULUI şi a BENEFICIARULUI sponsorizării pe  baza documentelor care atestă efectuarea 

plăţii sau predarea, respectiv primirea bunurilor. BENEFICIARUL sponsorizării va prezenta la 

cererea SPONSORULUI, documentele care atestă folosirea banilor / bunurilor materiale, obiect al 

sponsorizării, conform destinaţiei. 

 

Art.5. Incetarea contractului 

 

5.1. Prezentul contract încetează prin: 

a) expirarea termenului; 

b) acordul părţilor 

 

5.2. Indiferent de motivul încetării contractului, obligaţiile părţilor prevăzute la art. 4 din contract vor 

continuă să îşi produce efectele şi după data încetării contractului. 

 

Art.6. Litigii 

 

6.1. Eventualele litigii izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, interpretarea, respectiv 

încetarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă iar în caz contrar se va putea apela la instanţa  

competentă. 

 

Art.7. Dispoziţii finale 

 

7.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul părţilor (care vor putea adapta contractul 

corespunzător noilor reglementari intervenite), prin semnarea unui act adiţional. 

 

Prezentul contract s-a întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

 

SPONSOR,         BENEFICIAR, 

 

 

 
 


