
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Incheiat astazi ........................... 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
1.1. …………………………. ….cu sediul social in………....…, str. …………………., judet 

……………. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………….., sub nr. 
………………………., cod fiscal nr…………………, avand contul nr. 
…………………….………….............. deschis la Banca ………………………....., reprezentata 
de ………………………..., cu functia de ………………………….., in calitate de sponsor, pe 
de o parte, si 

 
1.2. AS. LIONS CLUB BRASOV, cu sediul in Brasov, Bd.-ul Stefan cel Mare, nr.14, Sc.A, Ap.8, 

Judet Brasov, Fondat in 01/01/1998, cod fiscal nr. 10486570, avand contul nr. 
RO35RNCB0053048587580001, deschis la Banca Comerciala Romana Brasov, 
reprezentata de Daniela Nossa, cu functia de Presedinte, in calitate de beneficiar, pe de alta 
parte, 

 
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina activitatea de caritate a beneficiarului. 
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului: 

a) Suma de ................................................................ 
 
2.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr. 
RO35RNCB0053048587580001 deschis la Banca Brasov integral pana la data de: ...................... 
 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui si marca sponsorului.  
3.2. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 

beneficiarului. 
3.3. Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa 

nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea 
publica. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de ................... 
 
V. CLAUZE FINALE 
 
5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 
5.2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care cate unul pentru 

fiecare parte, astazi ........................................ data semnarii lui.  
 
 

  SPONSOR,      BENEFICIAR, 
            LIONS CLUB BRASOV 
                    
 
           Presedinte 


