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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr nr din data 

PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul "Contract de sponsorizare", se încheie: între societatea 

comercială nume societate  înmatriculată la nrJ în Registrul comerţului, cod unic de identificare 

fiscală CIF, cu sediul în adresa  telefon - fax - având contul - deschis la -, reprezentată de asociatul 

unic nume reprezentant, în calitate de sponsor, denumit în continuare SPONSOR,  

şi Asociația Misionând Generația de Mâine înmatriculată la nr. în Registrul comerţului,cod unic de 

identificare fiscală 42842128 cu sediul în Jud Suceava, comuna Dumbraveni, nr. 1468bis, telefon 

0746703886 fax ..........., având contul RO92RNCB0234167934130001 deschis la BCR reprezentată 

prin Burduja Răzvan Andrei în calitate de beneficiar, denumit în continuare BENEFICIAR. 

 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului priveşte utilizarea de către BENEFICIAR a banilor 

(bunul ce i se dă de către SPONSOR) 

 3. Enumerarea bunului/bunurilor: enumerarea bunului/bunurilor  

4. VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea contractului  valoarea bunului/bunurilor(valoarea 

bunului/bunurilor)  

5. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract intră în vigoare - o dată cu semnarea sa de către părţi. 

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE SPONSORUL se obligă să: - să furnizeze BENEFICIARULUI 

bunul ce face obiectul prezentului contract în stare bună de funcţionare; BENEFICIARUL se obligă să: 

- să utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei sale. 

 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile), prevăzute 

mai sus, de către una dintre părţi determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un 

preaviz prealabil de 15 zile. 7.Litigii Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului 

contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, 

litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.  

8. DISPOZIŢII FINALE Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul 

ambelor părţi, sub forma unui act adiţional. Prezentul contract a fost încheiat astăzi data în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.                                                                                                          

   Sponsor:                                                                                                              Beneficiar: 

sponsor                                                                                         Asociatia Misionand Generatia de Maine  

  


