
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Numarul: xxxxxx din data de xx/xx/2016 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Art.1 Intre: 

S.C. ......................................... S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ..........................., str. 
...................................... nr. ......................, bloc ................, scara ..................., etaj ........, 
apartament ......., judet/sector ............................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
..........................................., sub nr. ........................ din ......................................, cod fiscal nr. 
........................ din ..............................., avand contul nr. ............................................., deschis la 
............................................................, reprezentata de .............................................................., cu 
functia de ................................., in calitate de sponsor, pe de o parte,  

Sau 

D-nul/D-na..............................................................................................domiciliat/ă în 
................................ ...... ..............................................................................................., legitimat cu 
CI, seria .........., nr .................., CNP ..........................................., Telefon .........................., 
email....................................................................., în calitate de sponsor, pe de o parte,  

si 

Asociatia Camp Future, persoana juridică romana, cu sediul social in Bucuresti, sect. 3, Bld. 
Hristo Botev Nr.1, et 4, cam 409, CIF 35399690, cont IBAN RO36INGB0000999905650222, ING 
Office Romana, E-mail: cursuri@miciideveloperi.ro reprezentata legal prin presedintele asociatiei, 
xxxxx in calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte. 

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 
32/1994 cu modificările şi completările ulterioare, se încheie următorul contract: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2.1 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea activitatii de promovare a educatiei 
folosind tehnologia prin : sustinerea de lectii de programare gratuite, demonstrative, pentru parinti 
si copii, sustinerea de lectii gratuite pentru copii din categorii defavorizate, formarea profesorilor in 
vederea predarii tehnologiei, dotarea cu laptopuri, kituri de robotica, licente si alte materiale 
necesare predarii, organizarea de cursuri de tehnologie pentru materii din domeniul IT care nu 
sunt disponibile in curriculumul national. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Durata prezentului Contract este de 1 luna cu incepere de la xx/xx/2016 

IV. VALOAREA CONTRACTULUI 

4.1 In scopul prevazut la 2.1, sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma de xxx lei. 

4.2 Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in termen de 10 zile calendaristice de la data 
semnarii contractului in contul beneficiarului: RO36 INGB 0000 9999 0565 0222 deschis la ING 
Office Romana sau se va achita in numerar la casieria asociatiei. 

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1 Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de catre Sponsor în scopul pentru care 
acestea au fost destinate. 



5.2 Beneficiarul îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de beneficiar al sponsorizării, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

VI Obligatiile Sponsorului 

6.1 Sponsorul se obliga sa sponsorizeze activitatea Beneficiarului in conditiile convenite prin 
prezentul contract. 

6.2 Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii 
beneficiarului. 

VII. INCETAREA CONTRACTULUI 

7.1 Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei sale; 

b) prin denuntare unilaterala de catre Sponsor; 

c) prin reziliere de plin drept de catre oricare dintre parti, daca cealalta parte nu-si indeplineste una 
din obligatiile prevazute de lege sau de contract in sarcina sa. 

VIII. DISPOZITII FINALE 

8.1 În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de catre o parte 
celeilalte, va fi considerate valabil îndeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa 
mentionata la începutul prezentului contract. 

8.2 Prezentului contract i se aplica legea romana. 

8.3 Părţile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului comun în situaţia în care 
prin nerespectarea sau prin executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin au produs un 
prejudiciu celeilalte părţi contractante. 

8.4 Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor 
părţi. Orice modificare în acest sens se va consemna intr-un act adiţional care devine parte 
integrantă a contractului. 


