
 
 
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. ________/_____________ 
 
 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. ......................................................, cu sediul in ......................................................................, 
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ………………...., CUI …………………, cont 
IBAN ................................……………, deschis la ........................................................................., 
reprezentata de ….………………………… - ....................................., numita in continuare 
SPONSOR 
 
si 
 
1.2. Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială, cu sediul în București, Str. Pompiliu 
Manoliu, nr. 2, bl.P1, sc.A, ap.11, Jud. București, inregistrata in registrul special cu nr. 21/ 
18.02.2015, CIF  34258609, cont IBAN RO74 RZBR 0000 0600 1761 6395 deschis la Raiffeisen 
Bank Iancului, reprezentată prin Iris Popescu - Președinte, numit in continuare BENEFICIAR  
 
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994             
privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea următoarelor          
clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1. Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea proiectului Club de Mobilitate Urbană           
Senseability care sprijină persoanele cu dizabilități vizuale, beneficiari ai Asociației Metodelor           
Alternative de Integrare Socială, să socializeze cu persoanele tipice, dar și să invețe să exploreze               
Bucureștiul prin deprinderea unor abilități de viață independentă. 
 
2.2. În scopul prevăzut la punctul anterior, Sponsorul pune la dizpoziția Beneficiarului suma de              
........ 
  
III. MODALITATEA DE PLATĂ 
 
3.1. Plata se va face în contul BENEFICIARULUI, IBAN RO74 RZBR 0000 0600 1761 6395 
deschis la Raiffeisen Bank Iancului, specificând la detalii plata nr. contractului de sponsorizare. 
 



IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Prezentul contract va intra în vigoare la data semnarii lui de către PARTI si este valabil pana                  
la data de…………………..., cu posibilitatea prelungirii lui prin acordul partilor. 
 
V. OBLIGAŢIILE SPONSORULUI 
 
5.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului până                 
la data de 31 decembrie 2019. 
5.2. Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin modalităţile pe care le              
consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.  
 
VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
 
6.1. Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui,            
a mărcii sau a imaginii sponsorului într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul                
acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică (conform cererii            
de sponsorizare). El accepta totodată să fie menţionat în comunicările cu natură publicitară             
realizate de sponsor, cu conditia agrearii comunicărilor de către ambele părţi. 
 
6.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care               
au fost destinate şi să ţină la curent Sponsorul cu modul în care au fost utilizate fondurile primite,                  
acesta având dreptul să verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului             
contractului. 
 
VII. CONFLICTE SI LITIGII 
 
6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate             
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de             
reprezentantii lor.  
6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa                 
instantelor judecatoresti competente.  
 
VIII. CLAUZE FINALE  
 
7.1. Orice modificari sau adaugari la prezentul contract se vor putea face numai cu acordul 
partilor, prin act aditional, parte integranta a prezentului contract. 
7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica               
celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca                
efectele. 
7.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor si a fost incheiat astazi ________________, in             
doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
             SPONSOR,    BENEFICIAR, 
................................................                                     Asociația Metodelor Alternative 
                                                                                                       de Integrare Socială 
 



............................................... Președinte 

............................................. Iris Popescu 
  
 
 
 

 
  


