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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
 

Art. 1: PĂRŢILE CONTRACTULUI 
 

 Dl./Dna ___________ , cu domiciliul situat în ____________________ , 
CNP   ___________________ , cont bancar  ______________________ , 
deschis la  __________________________ , în calitate de SPONSOR, pe 

de o parte, şi 

 
 S.C. ...................................................................................................... 

S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) 

..........................., str. ...................................... nr. ......................, bloc 

................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector 

............................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

..........................................., sub nr. ........................ din 

......................................, cod fiscal nr. ........................ din 

..............................., având contul nr. ............................................., 
deschis la ............................................................, reprezentată de 
........................., cu funcţia de ................................., în calitate de 
SPONSOR, pe de o parte, şi 

 

 Asociaţia Viaţa fără Violenţă, cu sediul social în jud. llfov, str. Salcâmilor 
nr.40C, sat Dudu, com Chiajna, şi punctul de lucru situat în Bucureşti, 
Universitate, Bld. Regina Elisabeta nr. 3, etaj II, cam. 201-201, sector 3, 
înregistrată în Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 82 PJ 
din 19.11.2012 având cod fiscal nr. 31015010, cont bancar nr. RO40 
RNCB 0289 1306 3098 0001 deschis la BCR - Sucursala Lujerului, 
reprezentată prin D-na Av. Mihaela Olaru, în calitate de Preşedinte,  
numită în continuare BENEFICIAR.  
 

 
 

Art. 2: SCOPUL ŞI OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
(1) Scopul contractului este sprijinirea de către SPONSOR, prin 
intermediul BENEFICIARULUI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, a 
realizării proiectului „Viaţa Fără Violenţă” privind prevenirea şi combaterea 
violenţei în şcoli.  
(2)   Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI cu: 
 
- suma de ________ lei; 
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- următoarele bunuri ____________ , evaluate la suma de          lei; 
 
- următoarele activităţi ___________ , evaluate la suma de         lei. 
 

 
(3) Suma precizată la punctul (2) va fi virată Beneficiarului Asociaţia Viaţa 
fără Violenţă în contul bancar nr. RO40 RNCB 0289 1306 3098 0001 

deschis la BCR - Sucursala Lujerului, CUI 31015010. 
 
 

Art. 3: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
(1) SPONSORUL se obligă să finalizeze activitatea de sponsorizare 

prevăzută în prezentul contract până la data de  
(2) BENEFICIARUL îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de 

beneficiar al sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca 
instituind obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a 
efectua vreo altă prestaţie în favoarea SPONSORULUI ori a unei terţe 
persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

 
 
Art. 4: RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

 
Părţile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului comun în 
situaţia în care prin nerespectarea sau prin executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor ce le revin au produs un prejudiciu celeilalte părţi contractante. 
 

 
Art. 6: CLAUZE FINALE 
 

Eventualele litigii apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi 
soluţionate de părţi pe cale amiabilă. Prezenta clauză nu poate fi interpretată ca 
urmărind înlăturarea dreptului părţilor la liberul acces în justiţie ori a dreptului 
acestora de a recurge la un eventual compromis arbitral. 
 
Încheiat astăzi, ____________________, în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
            SPONSOR,     BENEFICIAR, 
 
 ASOCIAŢIA VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ 

 
      prin 
      Preşedinte 
                                                                   Av. Mihaela Olaru 
       
  


