
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr…….din……………2008 

 
Încheiat, în baza prevederilor Legii nr.32/1994, între 

…………………….........…….cu sediul în Oradea, telefon ………………………, 
înregistrată la Registrul Comerţului  sub numărul J05/…../…., C.U.I. RO-
……………, având contul curent nr. ……………………………………., deschis 
la…………………………………reprezentată de………………………………….. 
în calitate de SPONSOR, pe de o parte  

şi 
 Societatea Comercială Marleco S.R.L. – EDITURA TIPO MC - , având 
sediul social în ORADEA str. Tudor Vladimirescu nr. 1, Ap. 13, telefon 
0359/41 15 74, înregistrată la Registrul Comerţului  sub numărul J05/3069/1992, C.U.I. R-
2397790, având contul curent nr. RO11RNCB0032046493380001, deschis la Banca Comercială 
Română, Sucursala Oradea, prin reprezentanţii săi legali, MOŞINCAT SERGIU CODRIN, 
domiciliat în Bdul Dacia, nr.100, et. 1, ap. 8, Oradea, judeţul Bihor, telefon 0745657340, fax 
0359411574, e-mail tipoimpe@rdslink.ro, identificat cu buletinul de identitate seria XH nr. l 
512255, eliberat de SEIP ORADEA cod numeric personal 1790223054692, la data de 4.11 1998, în 
calitate de ADMINISTRATOR, numit în continuare PRESTATOR DE SERVICII. 
 O
BIECTUL CONTRACTULUI: Sponsorizarea, în baza cererii de sponsorizare 

adresată de autor ……………….., legitimat cu CI, XH nr…………, codul numeric 
personal ………., domiciliat în …………, ……….., Nr. …, Bl. .., Sc. .., Ap. .., 

autorul CĂRŢII: „………………………………………………………………….”, ediţia a 1-a, care 
va apare pe ……………….. Costul lucrării este de …………RON + TVA 19%.  
Sponsorul poate opta pentru finanţarea totală ori parţială. 

VALOAREA CONTRACTULUI este de …………… lei 
CLAUZE : 

art.1 Suma acordată cu titlu de sponsorizare se virează, până la data de15.08 
în contul S.C. Marleco S.R.L. nr. RO11RNCB0032046493380001, deschis la 
Banca Comercială Română, Sucursala Oradea cu menţiunea  sponsorizarea 

lucrării …………………………………….. – autor ………………………….. 
art. 2 Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor 

numai pentru EDITAREA CĂRŢII cu titlu: 
„…………………………………………………………”până la data de …………………….  

art. 3 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului 
sponsorizarea acordată, pe durata lansării volumului şi să facă cunoscut 
numele sponsorului, prin afişul de sală. 

art. 4 În situaţia în care beneficiarul nu utilizează suma primită de la 
sponsor şi nu realizează acţiunea pentru care a beneficiat de sponsorizare, 



conform prevederilor prezentului contract,va restitui suma încasată, la care se 
vor aplica penalităţi de 0,15% pe zi.  

art. 5 Orice litigiu se rezolvă între părţi pe cale amiabilă sau pe cale 
legală. 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare egală, 
pentru ambele părţi câte unul. 

       SPONSOR                                                    BENEFICIAR   
                                                      Director  

                                                                Editura TIPO MC  
Moşincat Constantin 


