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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

                                                   Nr. _____ / ____________ 

Incheiat in temeiul dispozitiilor Legii nr. 32/1994, modificata, intre subscrisele: 
 

 

.........................................., cu sediul în Bucuresti, str. ..................... nr. ..., sector ..., 

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/....., CUI ..............., cont bancar 

RO................................................., deschis la ..................................., reprezentata legal de 

catre .................................. in calitate de ........................, denumita in continuare in contract 

SPONSOR, 

si 

Fundatia United Way Romania, cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, 

Sector 2, cod 020335, cod fiscal nr.16579546, inregistrata la Judecatoria sectorului 1 sub 

nr.325/PJ/2004 si in Registrul Special al Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial sub nr. 

19/22.07.2004, cont nr. RO67 RZBR 0000 0600 0510 0708 deschis la Raiffeisen Bank Ag 

Pipera, reprezentata de dna. Cristina Damian in calitate de Director Executiv, denumita in 

continuare in contract BENEFICIAR; 

 

OBIECTUL CONTACTULUI 

 

Art. 1 SPONSORUL va acorda BENEFICIARULUI sprijin financiar destinat proiectelor 

de educatie, sanatate si integrare socio-economica, sustinute de United Way Romania, in 

2016.  

 

VALOAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 2  Sprijinul material pe care SPONSORUL il acorda BENEFICIARULUI este in 

valoare de ........, platibili prin virament bancar, in lei, la cursul din data efectuarii platii. 

 

OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 

 

Art. 3 SPONSORUL se angajeaza sa vireze catre BENEFICIAR suma de bani oferita cu 

titlu de sponsorizare in termen de 10 zile de la data semnarii contractului. 

 

Art. 4 BENEFICIARUL se obliga fata de SPONSOR sa utilizeze suma de bani primita 

de la acesta, cu buna credinta si exclusiv pentru scopul precizat la art.1. 

 

In situatia in care se dovedeste folosirea banilor in alte scopuri, BENEFICIARUL  va fi 

obligat la restituirea lor in termen de 10 zile. 

 

Art. 5 Fara a se incalca dreptul SPONSORULUI de a verifica modul in care se folosesc 

banii, partile convin ca acesta sa nu poata directiona in mod direct sau indirect activitatea 

BENEFICIARULUI. 

 

Art. 6 Suma va fi oferita de catre SPONSOR cu titlu gratuit, BENEFICIARUL nefiind 

obligat sa efectueze reclama comerciala in favoarea acestuia. 

 

BENEFICIARUL se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, de fiecare 

data cand va avea ocazia, prin promovarea numelui SPONSORULUI. 
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Art. 7 Eventualele litigii izvorate din incheierea, executarea, modificarea, interpretarea, 

respectiv incetarea contractului se vor rezolva pe cale amiabila iar in caz contrar se va 

putea apela la instanta competenta. 

 

DISPOZITII FINALE 

 

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de catre o Parte 

celeilalte, va fi considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa celeilalte Parti la adresa 

mentionata la începutul prezentului contract. 

 

Partile beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea nr. 32/1994 cu amendamentele 

ulterioare. 

 

Prezentul Contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte 

contractanta. 

 

SPONSOR,      BENEFICIAR, 

 

...                  Fundatia United Way Romania 

 

Manager General                                    Director Executiv   

...        Cristina Damian 

 

     

 

 


