
  

Contract Sponsorizare 

 

Nr. __ / __ __ ____ 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. SC XXX, cu sediul social în XXX, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr.XXX, cod unic de 

înregistrare XXX, reprezentată de XXX, având funcţia de XXX, în calitate de SPONSOR, 

 

și 

 

1.2. ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA ALBINELOR și POLENIZATORILOR SĂLBATICI, cu sediul social în 

București, intrarea Pitulicii, nr.5, Bl. P26, Parter, Ap. 62, sector 6, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

cu nr. 63/18.09.2018, codul fiscal nr. 39995555, având contul nr. RO40BTRLRONCRT0450904601, deschis la 

Banca Transilvania, reprezentată de Constantin Stoica, cu funcția de președinte, în calitate de BENEFICIAR, 

  

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prin prezentul contract Sponsorul acordă Beneficiarului suma de XXX lei pentru sprijinirea organizării 

Congresului Apicol, ediția a doua din luna februarie 2022. 

2.2. Plata se va face prin ordin de plată, direct în contul Beneficiarului RO40BTRLRONCRT0450904601, deschis 

la Banca Transilvania. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Sponsorizarea este unică și va fi transferată în contul Beneficiarului, după semnarea contractului, până 

la data de XXX. 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 

4.1. Obligațiile Beneficiarului 

4.1.1. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost 

destinate în prezentul contract, conform art. 2.1. 

4.1.2. Beneficiarul se obligă să informeze, la solicitarea Sponsorului, despre modul în care au fost utilizate 

fondurile primite. 

4.1.3. Beneficiarul poate aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a siglei sau a 

imaginii Sponsorului, conform ANEXEI 1 

4.1.4. În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, aceasta se va face într-un 

mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Sponsorului, activitatea acestuia, bunele moravuri 

sau ordinea şi liniştea publică. 

 



  

4.2. Obligațiile Sponsorului 

4.2.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului.  

4.2.1. Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea evenimentului prin modalităţile pe care 

le consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale, cu condiția discutării și 

agreării conținutului comunicărilor de către ambele părți.   

4.2.2. În cazul în care Sponsorul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a 

siglei sau a imaginii Beneficiarului, aceasta se va face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, 

prestigiul acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

4.2.3. Sponsorul se obligă să trimită către Beneficiar, înainte de publicare (fizic sau online), materialele sau 

conținuturile promoționale care încorporează numele sau sigla Beneficiarului; conținutul și forma 

materialelor publicitare vor fi trimise către Beneficiar, spre discutare și agreare, pe adresa 

contact@appaps.org, cu cel puțin 5 zile înainte de publicare. 

V. PERSOANE DE CONTACT ÎN RELAȚIA CONTRACTUALĂ 

6.1. Persoanele de contact pentru Beneficiar sunt următoarele: 

Nume E-mail Telefon Funcția 

Marian Stoica contact@appaps.org 0766 530 000 Director Executiv 

 

6.2. Persoanele de contact pentru Sponsor sunt următoarele: 

Nume E-mail Telefon Funcția 

XXX XXX XXX XXX 

VI. CLAUZE FINALE 

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

 

Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi se încheie la data de 2.02.2021, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

SPONSOR,      BENEFICIAR, 

 

XXX               Asociația Pentru Protecția Albinelor și   

       Polenizatorilor Sălbatici  

XXX                                                        Constantin Stoica 

XXX       Președinte 

 

 

 

 

mailto:contact@appaps.org

