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Contract de sponsorizare 

 Nr. ____ din ___________ 
 
1. Părţile  
Prezentul contract de sponsorizare, în continuare „Contractul” a fost încheiat astăzi, ____________intre: 

Clubul Sportiv Oxygen Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Sanzieni nr. 2, Bl. 30, Sc. 1, Ap. 7, inregistrat 
la Tribunalul Bucuresti HJ 144/2013, avand CIF 32268428, cont IBAN RO54INGB0000999905302832 
deschis la ING Bank, reprezentat de Alecsandru Otetea, avand functia de Presedinte, in calitate de club 
sportiv, denumita in continuare Beneficiar, 
si: 
SC………………….....…….......…., cu sediul in localitatea ...................................., Str. ………………………………………, 
Cod Fiscal …………………………, Nr. Reg. Com. ……………….., Cont IBAN: ..........................................................., 
deschis la ............................................, reprezentata legal prin D-nul ............................... in calitate de 
administrator, denumita in continuare Sponsor, 
 
s-a incheiat prezentul contract de sponsorizare avand la baza prevederile Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
2. Obiectul  
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă sponsorizarea Beneficiarului cu  suma de………………………LEI 
in vederea sustinerii activitatilor curente si a evenimentelor speciale din zona de promovare a sahului in 
randul copiilor. 
 
3. Obligaţiile părţilor 
3.1. Beneficiarul se obligă sa foloseasca sponsorizarea in urmatoarele scopuri: 
- imbunatatirea calitatii conditiilor de desfasurare a cursurilor, competitilor, in beneficiul copiilor 
- bunuri, obiecte cadou-premii, cu rol de motivare a copiilor in sensul dezvoltarii de cunostinte de sah si 
acomodarii cu conditiile competitionale 
- sustinerea fnanciara a cursantilor cu merite deosebite si cu posibilitati financiare reduse, inclusiv 
eventuala  sustinere a deplasarilor si a pariticiparilor la competitii de profil in afara orasului sau a tarii de 
domiciliu; 
3.2. Sponsorul se obligă: 
- să pună la dispoziţia Beneficiarului suma de .................................LEI in termen de 10 zile de la semnarea 
prezentului contract, in contul urmator deschis la .......................................................................................... 
 
4. Durata contractului  
4.1. Contractul se încheie pe o durată nedeterminată. 
 
5. Litigii 
5.1. Eventualele litigii apărute în legătură cu derularea şi interpretarea prezentului contract se va rezolva 
pe cale amiabilă. 
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6. Data, locul şi numărul de exemplare 
6.1. Prezentul contract a fost încheiat în Bucureşti, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi 
valoare, câte unul pentru fiecare parte. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
Sponsor,          Beneficiar,                                                                        
 
…………………………………………………     Clubul Sportiv Oxygen Bucuresti 
 
..............................................      Alecsandru Otetea 
 
................................................      Presedinte 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


