
 

 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Părțile contractante: 
 

………………………………..……., cu sediul în …………………………………………………..……., jud. 

 

………………….., România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………………, Cod 

Unic de Inregistrare ……………………………………., cont bancar ……………………………….………., 

deschis la ………………………….,  reprezentată legal de ……………………………………, în calitate de 

………………, denumit în continuare SPONSOR 

şi 

Asociația „Grupul Milvus” cu sediul în Str. Crinului 22, Târgu Mureș, CIF:RO14198928, Tel/Fax: +40 265 264726, 

e-mail: office@milvus.ro, cont bancar: RO12INGB0000999901703336 reprezentată legal de către domnul Papp 

Tamás, denumit în continuare BENEFICIAR 

 

denumite în continuare în mod individual „Parte” și împreună „Părți” convin încheierea prezentului Contract 

de sponsorizare în condițiile stipulate mai jos. 

 

Având în vedere că: 

A. Obiectul Sponsorului este de a sprijini financiar activitățile Beneficiarului 

B. Beneficiarul contribuie la protecția naturii și conservarea biodiversității prin multiplele sale 

activități 

C. Necesitățile Beneficiarului sunt de ordin financiar. 
 

Părțile au convenit să  încheie următorul contract: 

Art. 1 Obiectul Contractului 

Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea Beneficiarului, care prin intermediul sumei 
oferite va asigura activitățile generale ale asociației, cum ar fi funcționarea și dezvoltarea centrului de 

reabilitare, activități de cercetare și conservare ale diferitelor specii, cheltuieli de elaborare a materiale 

publicitare din mediul online și offline și a publicațiilor de conservarea naturii și de educație ecologică cu 

scopul promovării conservării naturii. 

 

Art. 2 Obligațiile Sponsorului 

Sponsorul se obligă să plătească beneficiarul suma de …………lei (………............………… lei) plătibilă prin 

virament bancar la următorul cont aparținând Beneficiarului, deschis la ING Bank, IBAN (RON): 

RO12INGB0000999901703336 

mailto:office@milvus.ro


Art.3 Obligațiile Beneficiarului 

3.1. Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele sponsorizate numai în scopurile sprijinirii activităților stipulate în 

articolul 1 pentru care s-a acordat. 

3.2. În cazul în care Beneficiarul va utiliza fondurile puse la dispoziție de Sponsor în alte scopuri decât 

cele enumerate mai sus, va avea obligația de a restitui de îndată aceste sume Sponsorului. 

3.3. După folosirea fondurilor puse la dispoziție de Sponsor, Beneficiarul va prezenta acestuia un 

memorandum scris cu privire la utilizarea sumelor și activitățile finanțate din aceste fonduri. 

Art.4 Durata contractului 

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării și va fi valabil până la data de 31.12.2021. 

Art.5 Dispoziții finale 

5.1. Neexercitarea sau exercitarea întârziată din partea unei Părți a drepturilor sale rezultând din acest 

Contract nu va fi considerată renunțare la acestea, și nici o exercitare singulară sau parțială a unui drept 

nu va înlătura o altă exercitare viitoare a unor asemenea drepturi. 

5.2. Dacă orice prevedere a acestui Contract va fi nevalabilă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, aceasta nu 

va afecta legalitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. Părțile se 

angajează să modifice, completeze sau să înlocuiască toate și orice asemenea prevederi nevalabile, ilegale 

sau inaplicabile cu prevederi legale, aplicabile și valabile care ar produce, în cea mai mare măsură posibilă, 

rezultatul urmărit de Părți fără renegocierea niciunei clauze ale acestui Contract. 

5.3. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele Părți. 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,……………., la ………………….., în două exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare Parte. 

Sponsor Beneficiar 
Asociația Grupul Milvus 

președinte 
Papp Tamás 


