
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 – privind sponsorizarea , cu 
modificarile si completarile ulterioare, a fost convenita incheierea prezentului 
contract de catre urmatoarele parti  contractante: 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE 

Art. 1 
 
Intre, 

SPONSOR 
……………………………………  , str ………………………, judetul  
…………………………., autorizatie ……………………, Cod fiscal 
……………………, telefon …………………….., reprezentata de catre D-
na  …………………… , in calitate de ………………………………. 

Si 

BENEFICIAR 

 
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 
COPILULUI, cu sediul in  Galati, str. Brailei nr. 138B. , telefon 
0236/311086, reprezentata de catre D-na  MANON EMILIA 
CRISTOLOVEANU, in calitate de Director General 

s-a convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 2 
 

Bunurile care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia 
beneficiarului, pe baza de proces-verbal astfel: 



             3.. DURATA CONTRACTULUI 
 
             Art.3 
 
                   Sponsorizarea este unica si inceteaza odata cu activitatea prevazuta 
la Art. 2 din prezentul contract. 

 

4. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE 
 
Art. 4 
 
SPONSORUL are urmatoarele obligatii: 

- sa  puna la dispozitia beneficiarului bunurile materiale 
prevazute in prezentul contract. 
 

             BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii: 

- sa primeasca bunurile materiale ce fac obiectul contractului 
de sponsorizare. 

- sa utilizeze bunurile materiale puse la dispozitie de sponsor 
potrivit destinatiei sale. 

 
         5.  RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
 
         Art.  5 

In cazul neexecutarii cu rea – credinta a obligatiilor de catre parti, 
contractul se considera reziliat, fara punere in intarziere si fara 
indeplinirea altor formalitati, fara interventia instantei de judecata. 
  

6. LITIGII 
 
Art. 6 



Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul 
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau 
desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. 
 

Orice neintelegeri izvorate din interpretarea si executarea prezentuluicontract 
vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in 
acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente. 

Orice modificari sau adaugiri la prezentul contract se vor putea face numai     
prin acordul partilor si vor fi cuprinse intr-o anexa, parte integranta a 
prezentului contract. 
 
Prezentul contract s-a incheiat  astazi ………..,in doua exemplare originale 
cate un exemplar de fiecare parte. 

 
 
           SPONSOR,  
                                                                                                         BENEFICIAR,  
DIRECTOR GENERAL 
                                                            
                                                                                             DIRECTOR GENERAL, 
                                                                                             MANON EMILIA CRISTOLOVEANU 
 
 
 
                                                                                                             DIRECTOR GENERAL ADJ.  
                                                                                                             CATALIN VADANA 
 
 
 
                                                                                                              SEF. SERV. JURIDIC 
                                                                                                              DANIELA ALEXIU 


