
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

NR …../………………. 

 

 

1.PARTILE CONTRACTANTE 

 

1.1. (numele societatii), cu sediul in …………………………………………………………….……….. , 

CIF.: …………………………….,  cont bancar ………………………………………………………..………..…, 
banca………………………………… reprezentată de ………………………………………………………..…, 
în calitate de Sponsor, 
  

și 

 

1.2. Fundatia YANA - You Are Not Alone, având sediul în localitatea Nicolae 

Balcescu, str. Trandafirilor 5, judeţul Bacău, înregistrată cu CF 25430895, având Cod 

IBAN: RO79 RZBR 0000 0600 1162 2675, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată 

legal prin Gabriela Mateiu, în calitate de Beneficiar,  

 

Partile contractante au convenit asupra prezentului contract de sponsorizare 

conform Legii 32/1994 si prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările ulterioare. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prezentul contract are ca obiect acordarea unui sprijin finaciar in valoare de 
…………………… RON pentru a sustine activitățile socio-educative derulate de catre 
Fundatia YANA-You Are Not Alone.  
 
 
III. TERMENUL CONTRACTULUI  

3.1.  Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui și este valabil pana la 

data de ….............. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE  

4.1…………………………………………………... se obligă să acorde un sprijin financiar în 
valoare de ………………… lei pentru a susţine activităţile mentionate la pct. 2.1. din 
prezentul contract,  suma urmand sa fie virata în contul deschis la Raiffeisen Bank 
IBAN  RO79 RZBR 0000 0600 1162 2675. 
 
4.2. Fundatia Caritabila YANA - You Are Not Alone se obligă să primească suma de 

bani, obligandu-se să le folosească numai în vederea si in scopul mentionat in art. 

2.1. din prezentul contract si sa promoveze sponsorul prin  toate mijloacele de 

promovare existente, în baza acordului sponsorului.  

 



V. LITIGII  

5. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, 

litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente de la sediul sponsorului. 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE  

6. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul 

ambelor părţi, sub forma unui act aditional. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi  ………….…..  în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.  

                                                                                                             

SPONSOR  

………………….. 

BENEFICIAR 

Fundatia YANA - You Are Not Alone 

  

 Gabriela Mateiu 

…………………….. Director 

 

 

 

L. S. 

 

 

 

 

L. S. 

 

 


