
                             CONTRACT DE SPONSORIZARE 

                                                      NR………….. din…………. 

A. PARTILE CONTRACTANTE 

Asociatia SONIA MARIA cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache nr.166, bloc 2, scara A, 
etaj 2, apartament 12, cod postal 011214, cod fiscal 31388396, inregistrat la Judecatoria sector 1 
sub nr. 8161/299/2013, reprezentat de Oana Geambasu - Presedinte Executiv, in calitate de BENE-
FICIAR 
și 
…………………………………………………, cu sediul in ……………………………………… 
………………………………………………………….CUI…………………………., înregistrată 
la Registrul Comerțului sub nr……………………………, cont bancar …….
……………………………… ……………………….., deschis 
la…………………………………………………. , tel./fax 
…………………………………………… , email …………………………………… reprezentata 
de ……………………………………….. în calitate de SPONSOR. 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI 

ART.1 Obiectul contractului il constituie oferirea de către SPONSOR a sumei de …………… 
RON, sumă ce va fi folosita pentru susținerea copiiilor cu hipoacuzie sever-profunda si malformatii 
cardiace complexe. 

C. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

ART. 2.1. SPONSORUL se obligă să pună la dispozitia benficiarului suma prevazuta la art. 1 al 
prezentului contract, prin transfer bancar in contul BENEFICIARULUI nr. 
RO66RNCB0484131725750001(RON) deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Piata Ro-
mana, pana la data de 31.12.2015. 

ART. 2.2 BENEFICIARUL se obliga sa utilizeze sponsorizarea numai in scopul menționat in CAP. 
A, Art 1.  

D. DURATA CONTRACTULUI 

ART. 3. Durata contractului este de la data semnării până la 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii 
ca urmare a semnarii unui act aditional de către părți. 

E. CONFLICTE SI LITIGII 

Art. 4.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezul-
tate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.  



ART. 4.2. În cazul în care nu este posibila rexolvarea litigiilor pe care amiabila, părțile se vor adresa 
instanțelor judecătorești competente. 

F. CLAUZE FINALE 

ART. 5.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile 
contractante. 

ART. 5.2. Prezentul contract reprezintă forma finala a înțelegerii între părți și nu poate fi alterat de 
discuții anterioare sau ulterioare. 

ART. 5.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, unul pentru fiecare parte contrantă. 

Încheiat astăzi…………………….. 

BENEFICIAR                                                                                           SPONSOR 

Asociatia Sonia Maria  

Presedinte,  

Oana Geambasu 

Contact:  
Oana Geambasu  
Tel. 0743012346 | Email: asociatia.soniamaria@gmail.com


