CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. ...../ ............
Între:

S.C. ________________________________________________________ S.R.L.,
cu sediul social în localitatea __________________________, str.
______________________________nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____,
apartament _____, județ/sector ___________________, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. ____/______/______, cod fiscal ___________,
contul nr. ____________________________ deschis la ______________________,
telefon _____________, e-mail: ___________________, reprezentată prin
________________________, cu funcția de ______________, în calitate de
SPONSOR
și
Asociația Forge Spirit-Construiește Spiritul, cu sediul în București, sector 1, strada Moliere nr.
12-14, Cod fiscal: 41215716, Cont RO42RZBR0000060021296957, deschis la Raiffeisen Bank
reprezentată prin Laura Otilia Stoia-Djeska, în calitate de Președinte, denumită în continuare
BENEFICIARUL

s-a încheiat prezentul contract în conformitate cu prevederile legislației românesti privind
sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum şi cu prevederile Legii nr.
227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea următoarelor clauze

Art.1 Obiectul contractului.

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie susținerea de către Sponsor a activităților
implementate de Asociația Forge Spirit-Construiește Spiritul, în scopul de a contribui în mod
activ și eficient la desfășurarea programului de educație prin sport cu grupe de copiii din medii
urbane și rurale defavorizate.
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Art. 2 Valoarea sponsorizarii

2.1 Valoarea sponsorizarii acordate de Sponsor pentru Beneficiar este
de______________________________________ lei, plătibili într-o singură tranșă.
2.2. Sponsorul va plăti în în contul beneficiarului: RO42RZBR0000060021296957,
deschis la Raiffeisen Bank suma ce face obiectul sponsorizării până la data de
____________.

Art. 3 Obligațiile sponsorului
3.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma de bani ce face obiectul
prezentului contract la termenul menționat în contract.

3.2. Sponsorul poate aduce la cunoștința publicului pe site-ul propriu și prin alte
mijloace de comunicare media, actul de sponsorizare realizat.

Art. 4 Obligațiile beneficiarului

4.1. La solicitarea Sponsorului, Beneficiarul aduce la cunoștinta publicului
sponsorizarea prin promovarea numelui sponsorului pe site-ul propriu sau prin alte
canale de promovare pe care le are la dispoziție.
4.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul
pentru care au fost destinate și să țină la curent Sponsorul cu modul în care au fost
utilizate fondurile primite, acesta având dreptul să verifice modul de utilizare a
sponsorizării în realizarea obiectului contractului.
4.3. Beneficiarul se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii,
numelui, mărcilor sau intereselor Sponsorului, sub sancțiunea plății de dauneinterese.

Art. 5 Durata contractului
5.1. Prezentul contract intră în vigoare odata cu semnarea sa de catre Părți si va fi valabil până la
ducerea la îndeplinire a obiectului său.
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Art. 6 Încetarea contractului
6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția
unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
-

nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. II și III, din

prezentul contract;
-

este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată

procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului
contract;
-

cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără

acordul celeilalte părți;
-

își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o

notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract;
Contractul poate înceta și:
- prin acordul părților;
- printr-o notificare scrisă, cu acordarea unui termen de preaviz de 30 de zile.
6.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja
scadente între părțile contractante.

Art. 7 Forța majoră

7.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și
de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi
revine

în

baza

prezentului

contract,

dacă

neexecutarea

sau

executarea

necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum
este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în
termen de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecințelor lui.
7.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
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Art.8 Litigii

8.1.Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe
cale amiabilă de reprezentanții lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se
vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.9 Clauze finale

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între
părțile contractante.
9.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte, astăzi ________________________

SPONSOR,

BENEFICIAR,
Asociația Forge Spirit-Construiește Spiritul
Reprezentată prin
Laura Otilia Stoia-Djeska
În calitate de Președinte
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