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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

                                                 Nr……………/……………. 

 

 
CAPITOLUL I – PĂRTILE CONTRACTANTE 

 

Încheiat între Liga Studenţilor din Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, cu 

sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, CIF 4935720, cont bancar 

RO42BTRL00201205C28683XX deschis la Banca Transilvania sucursala Arad, 

reprezentată prin d-na Manciu Emilian în calitate de presedinte, tel. 0726 883 598, în 

calitate de beneficiar, 

 

 şi  

 

______________________________, cu sediul în ______________________ 

înscrisǎ în Registrul Comerţului  sub numǎrul _________, CUI_____________, cont 

bancar _____________________ deschis la ________________, reprezentată prin 

___________________în calitate de _______________, în calitate de sponsor. 

 

CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Sponsorizarea activităţii L.S.U.A.V. din perioada __/__/____ - __/__/____ cu 

suma __________________ RON sau acordarea sprijinului material şi servicii eventuale 

în suma de _________________ RON. 

Suma va fi virată în contul beneficiarului până la data de __/__/____. 

 

 

CAPITOLUL III – DURATA  

 

Contractul se încheie pe o perioadă de __ zile începând de la data de __/__/____ până la 

data de__/__/____. 

 

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPONSORULUI  

 

DREPTURI: 

Asocierea mărcii sau a numelui sponsorului la activitarea sponsorizată. 

Realizarea unor activităţi la locul de desfăşurare al evenimentului pe timpul sponsorizării. 

 

OBLIGAŢII: 

Livrarea sumei sau a bunurilor materiale la data stabilită în prezentul contract. 
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CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 

Aducerea la cunoştinţa publicului a partenerului, prin promovarea numelui şi a mărcii sau 

a imaginii sale. 

Împărţirea de materiale promoţionale sau publicitare, oferite de către sponsor.  

Afişarea numelui partenerului în cadrul acţiunii sponsorizate. 

 

 

CAPITOLUL VI – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite în prezentul contract, părţile datorează 

despăgubiri conform legii. 

Forţa majoră apără de răspundere partea care invocă. 

 

CAPITOLUL VII – LITIGII  

 

Litigiile, în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor 

judecătoreşti. 

 

CAPITOLUL VIII – CLAUZE SPECIALE  

 

Prevederile prezentului contract pot fi suspendate sau completate cu acordul părţilor prin 

acte adiţionale la contract. 

 

 

CAPITOLUL IX – ALTE CLAUZE  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Încheiat azi  ___________________  în doua exeplare. 

 

 

 

 

 

SPONSOR                                                                                                      BENEFICIAR 

______________                                                                                       ______________ 
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