
 

 

ASOCIAŢIA ANTILEUCEMIE MARAMUREŞ 
Bd. Unirii nr. 16 cod 430232, Baia Mare, Maramureş, România, 

Tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794 
 

Cont BRD-GSG Baia Mare: RO34BRDE250SV00424932500 

Mai aproape de semenii Dvs.! 
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr. ________/_____________ 

 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. _________________________________ cu sediul în localitatea Baia Mare, Bld București nr. 44, cod fiscal 
______________, înregistrat la Registrul Comerțului cu număr _______________, reprezentată prin 
____________________________, în calitate de SPONSOR, 
SI 
1.2 ASOCIAȚIA ANTILEUCEMIE MARAMUREȘ, cu sediul în localitatea Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, cod fiscal 
16561077, reprezentata de Tuș Florentin Nicolae - Președinte, in calitate de BENEFICIAR, 
 
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare cu respectarea următoarelor clauze : 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prin prezentul contract SPONSORUL acorda BENEFICIARULUI suma de ___________, pentru susținerea 
activităților curente ale BENEFICIARULUI. 
III. MODALITATEA DE PLATA 
3.1. Plata se va face prin ordin de plata, in numele BENEFICIARULUI, in contul nr 
RO34BRDE250SV00424932500  deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziția beneficiarului după semnarea contractului. 
V. OBLIGATIILE SPONSORULUI 
5.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul BENEFICIARULUI. 
5.2. Sponsorul poate să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin modalitățile pe care le consideră 
adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.  
VI .OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 
6.1.   Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința 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 și liniștea publică (conform cererii de sponsorizare). El acceptă 
totodată să fie menționat în comunicările cu natură publicitară realizate de sponsor. 
6.2.  Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către SPONSOR în scopul pentru care au fost 
destinate, acesta având dreptul sa verifice modul de utilizare a sponsorizării în realizarea obiectului 
contractului. 
VII. CLAUZE FINALE 
 7.1.  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante. 
 7.2. Beneficiarul va informa Sponsorul, în termen de 2 zile lucrătoare, despre apariția oricărui motiv pentru 
care suma nu poate fi utilizată conform scopului pentru care a fost alocată, pentru a conveni de comun acord 
alte condiții contractuale 
 
Prezentul contract reprezintă voința părților și se încheie în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
SPONSOR          BENEFICIAR 
_________________                                  Asociația Antileucemie Maramureș 


