
CONTRACT DE SPONSORIZARE

nr. ........ din ................

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ASOCIAȚIA SUB SEMNUL EDUCAȚIEI, în calitate de beneficiar, cu sediul în București, 
bd.  Iuliu  Maniu  nr.  7,  corp I,  et.  2,  birou 2.11,  sector  6,  înscrisă în Registrul  Asociațiilor  și
Fundațiilor  sub  numărul  58/08.10.2020,  cod  de  înregistrare  fiscală 43224419,  cont  IBAN
RO88RNCB0084168670690001, deschis la Banca Comercială Română, reprezentată  de

……………………....….........................................................
și

….........................................................................................., în calitate de sponsor, cu sediul în 

….....................................................................….........................................................................., 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. …….…………................., cod de înregistrare fiscală 

…................................, cont IBAN …………................………….................................., deschis la 

…………….………..........................., reprezentată  de ….........…............……………....…....…..., 

având funcția de …………………….....................................

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie oferirea de către sponsor a sumei de ………………....... RON,
sumă ce va fi folosită pentru derularea activităților educaționale din cadrul programelor și 
proiectelor inițiate și implementate de Asociația Sub Semnul Educației.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Beneficiarul se obligă să utilizeze suma care constituie obiectul sponsorizării conform scopului 
prevăzut în prezentul contract.
Sponsorul se obligă să pună la dispoziția beneficiarului suma prevăzută în prezentul contract 
în contul IBAN RO88RNCB0084168670690001, deschis la Banca Comercială Română, până la
data de ………………................ .
Beneficiarul sau sponsorul se obligă să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un 
mod care să nu lezeze activitatea sponsorizată, bunele moravuri, ordinea și liniștea publică.

4. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și va fi valabil până la data de .................... .

5. CONFLICTE ȘI LITIGII
Părțile au convenit ca neînțelegerile privind derularea prezentului contract să fie rezolvate pe 
cale amiabilă de reprezentanții lor. În caz contrar, litigiile se vor supune spre soluționare 
instanțelor judecătorești competente. 

6. PREVEDERI FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi.

Prezentul contract a fost încheiat la data de .................................., în două exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Beneficiar   Sponsor
Asociația Sub Semnul Educației                                         .......................................................
.......................................................   .......................................................


