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Nr. ________ / ________2022 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Încheiat astăzi,_____________________, în baza Legii 32/25.04.1994 și a Ordinului 

Ministerului de Finanțe Nr. 994/11.08.1994 privind instrucțiunile pentru aplicarea Legii 

32/1994 privind sponsorizarea. 

 

I. Obiectul și valoarea contractului: 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea ASOCIAȚIEI UNIUNEA 

PARENTALĂ „TRAIAN VUIA” CRAIOVA, CIF  40706243 pentru organizarea și 

desfășurarea activităților elevilor din Liceul „Traian Vuia” Craiova, cu 

produse______________________________________ 

/numerar în valoare de __________________________________________ în CONTUL 

RO64BTRLRONCRT0652145801 deschis la Banca TRANSILVANIA: Sucursala Craiova. 

 

II. Părțile contractante: 

Firma/Societatea/dl (dna)____________________________________________cu sediul 

social/domiciliul în______________________(localitatea)____________________________ 

str._____________________________________, nr. _____________, bloc______________, 

scara_____________, apartament_____________, județ/sector_____________, înregistrată la 

Oficiul Registru Comerțului, cu nr. _____________________, reprezentată 

de___________________________________________ cu funcția de _________________, 

în calitate de SPONSOR, și UNIUNEA PARENTALĂ „TRAIAN VUIA” CRAIOVA 

reprezentată de dl. Oprea Florin – președinte, în calitate de BENEFICIAR. 
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III. Drepturi și obligații: 

Sponsorul se obligă să sprijine realizarea acțiunii, conform punctului I al prezentului 

contract și are dreptul să verifice modul în care beneficiarul sponsorizării folosește 

produsele/suma primite în acest sens. 

Beneficiarul sponsorizării se obligă să primească și să folosească produsele/suma drept 

sponsorizare numai pentru scopurile și activității pentru care s-a încheiat prezentul contract. 

Beneficiarul va folosi toate mijloacele mass-media aflate la dispoziție pentru a promova 

numele și interesele sponsorului. 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 

 

IV. Dispoziții finale 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare la sediul sponsorului, astăzi, 

________________________, dintre care un exemplar pentru sponsor și un exemplar pentru 

beneficiar. 

 

                                                                                          

BENEFICIAR, 

Președinte: Oprea Florin 

 

_________________________ 

 

SPONSOR,          

________________________ 

 

_________________________ 
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