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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. ______din ___/___/_________ 

 
 
               Încheiat în conformitate cu Legea 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare 
si OMF 994 /1994. 
 
 
1. SC.................................................................................................. SRL , cu sediul în 
.................................... str. ............................................................ nr.........., Bl..........., 
Sc..................,.. Ap............., Tel/fax: .................................,  înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr..................................., Cod Unic de Înregistrare ..............................., având 
cont bancar ....................................................................................................................... 
deschis la ................................................ reprezentată de .......................................................  
.............................................................  în calitate de ..................................................,  numită 
în continuare SPONSOR 

 
și 
 
2. FUNDAŢIA „LUMINĂ ÎN SUFLET”, cu sediul în Pitești, Calea Craiovei, nr. 92, bl. V1, 
et. D2, jud. Argeș, Tel/Fax: 0248.211.911, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Pitești 
sub nr. 1/RF/2008, având Codul de Înregistrare Fiscală 23773960, cont bancar RO24 BRDE 
030S V724 5741 0300 deschis la BRD - GSG Pitești, reprezentată de Claudia Bordei, în 
calitate de Asistent Social, numită  BENEFICIAR. 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
Obiectul contractului îl constituie transferul de la sponsor la beneficiar, fără obligaţie de 
contrapartidă directă sau indirectă, a dreptului de proprietate pentru sume de bani. 
 

Sumele de bani oferite de sponsor cu titlu de sponsorizare beneficiarului, vor fi utilizate de 
acesta din urmă în scopul exclusiv și nemijlocit de susținere a activității organizației și a 
programelor de ajutorare a copiilor/adulților cu dizabilități, a celor cu probleme grave de 
sănătate, a celor care provin din medii familiale sărace, a copiilor talentați sau cu rezultate 
deosebite la învățătură, în vederea prevenirii abandonului familial, școlar și/sau a 
marginalizării sociale. 
 
II. VALOAREA CONTRACTULUI  
 
Valoarea prezentului contract este de ............................ lei (în litere: 
........................................................................ și se depun prin banca sau numerar, cu 
chitanța nr. ........../......................, până la data de ............................................... 
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III. DURATA CONTRACTULUI 
 
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării lui de către părţi şi se va desfășura în 
perioada ........................................................................ 

 
 
IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR 

5.1. SPONSORUL se obligă: 
a) să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct 
sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi linistea publică. 
 
5.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte mijloacele financiare 
primite în temeiul prezentului contract conform destinaţiei stipulate în acesta şi să solicite 
răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligaţiilor 
asumate. 
 
5.3. BENEFICIARUL se obligă: 
a) să utilizeze sumele de bani/bunurile materiale puse la dispoziţie de Sponsor numai în 
scopul precizat în prezentul contract. 
b) să aducă la cunoștiinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct 
sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 
 
V. LITIGII 
Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi 
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor 
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul 
părţilor și vor fi cuprinse într-o anexă, parte integrantă a prezentului contract. 
 
Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………...………, în două exemplare originale, câte 
un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

SPONSOR BENEFICIAR 

............................................................                       FUNDAȚIA LUMINĂ ÎN SUFLET 
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