
 

Nr...../          Nr...../ 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1.1 SC ........................... SRL, persoană juridică română cu sediul ........, B. .............. nr.2, jud .........., 

înregistrată la Registrul Comerţului  sub nr. ............................, CIF .................1,  reprezentată prin 

......................................, în calitate de SPONSOR, 

şi 

1.2. ASOCIAŢIA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢE CONEXE „No Stress Center”, 

persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit, înregistrată 

în Registrul Asociaţiilor cu nr.80/17.06.2010, cu sediul în Bucureşti Aleea Circului nr.2, bl.2, sc.C, 

ap.25, parter, sector 2, şi punct de lucru în b-dul Libertăţii nr.12, bloc nr. 113, sc.3, et.6, ap.67, sector 

4, având CUI 27096989 şi contul nr. RO82 RZBR 0000 0600 1332 2546, deschis la Raiffeisen Bank, 

Agenţia Brâncoveanu, Bucureşti, reprezentată legal prin dr. Corina Mihaela Zaharia, în calitate de 

preşedinte, BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea fără scop lucrativ: De MOS 

CRACIUN, din suflet de copil pentru copii ce va avea loc în perioada 16-20 decembrie 2013, la 

punctul de lucru mai sus menţionat, la Spitalul IOMC din Bucureşti, la biserica Iancu Vechi 

Mătăsari, la camine şi leagăne de copii din sectorul 1, 4 şi 6.  

2.2. În scopul prevăzut la punctul 2.1., sponsorul va pune la dispoziţia beneficiarului ...................... 

din material ............................., în valoare de ................ lei. 

2.3. .................. se pun la dispoziţia beneficiarului pentru  a fi folosite pentru acţiunea fără scop 

lucrativ  De MOS CRACIUN, din suflet de copil pentru copii ce va avea loc între 16-20 decembrie 

2013, la Punctul de lucru mai sus menţionat, la Spitalul IOMC din Bucureşti, la biserica Iancu Vechi 

Mătăsari, la camine şi leagăne de copii din sectorul 1, 4 şi 6. 

2.4. Produsele ................ vor fi predate Asociaţiei până la data de ............ noiembrie 2013, fie direct 

la sediul Asociaţiei anterior menţionat, fie vor fi preluate de un transportator. 

 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Asociaţia primeşte sponsorizarea reprezentând suma de ............... lei şi se obligă să o folosească 

în vederea îndeplinirii scopului prevăzut în contract. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Sponsorizarea este valabilă doar pentru scopul menţionat în contract. 

 

5. CLAUZE FINALE 

5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

5.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale. În cazul în care părţile încalcă obligaţiile lor, 

neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau 

prin echivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.  

5.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale de egală valoare 

juridică astăzi, ....................., data semnării lui. 

       SPONSOR                                                                                 BENEFICIAR 

 

SC ..................................                                               ASOCIAŢIA APASC „No Stress Center” 

 

....................................................                                          ..................................................   
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