CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr…..
Încheiat azi, …………..

Art.1 Părţile contractului:
1.1 Societatea Comercială __________________________________________,
cu sediul în __________, str_________ nr. ____, Bl. ______, _________, sector _____,
Cod unic de identi ficare________, Numar de înmatriculare în Reg.Com.____________,
Data înmatriculare_____ IBAN:........................................................... reprezentată
prin dl./dna. ..........................................................
având funcția de .......................................... tel/mobil……………...................... e mail ................................ numit în continuare SPONSOR
şi
1.2 Asociația Principele Constantin Brâncoveanu Educație si Civilizație , cu sediul în
București, sector1, Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, Sc. 6, Et. 4, Cam. 11H, înregistrată la
Registrul Spec ial al Asociaţ iilor si Fundaţ iilor sub nr. 21/16.02.2016, cont bancar
RO23DAFB108600252537RO02, deschis la Banca LEUMI, reprezentată le gal de dl.
Cristian Călin –având functia de
Preşedinte, tel/mobil 0722.468.417 e -mail
oana.cerchia@gmail.com în calitate de BENEFICIAR
Art.2 Scopul si obiectul contractului:
2.1 Scopul prezentului contract îl constituie susţinerea iniţierii şi dezvoltă rii de
programe educaţionale, de protecţie socială şi dezvoltare personală pentru copii, tineri
adulţi şi persoane vulnerabile, iniţierea ş i dezvoltarea de acţiuni social -culturalumanitar, de programe de implicare civică si de promovare a culturii şi a artei.
2.2. Obiectul contractului constă în sponsorizarea beneficiarului cu suma de .........RON.
În situația în care suma este în euro sau orice alt ă monedă străină, virarea ei se va face în
lei la cursul BNR din data plăţii , integral.
Art.3 Condi ţiile sponsoriz ării:
3.1. Acordarea mij loacelor prevă zute ca sponsorizare se va face prin ordin de plată în
contul nr. RO23DAFB108600252537RO02 deschis la Leumi Bank – Agenția Bucuresti ,
integral, sau numerar la data semnării prezentului contra ct de către ambele părţi/în
termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de către ambele părţi .
Art.4. Obligaţiile părţilor:
4.1 Sponsorul se oblig ă:
4.1.1 Să achite integral suma de mai sus în condiţiile menţionate la art. 3. al prezentului
contract.
4.1.2. Să furnizeze beneficiarului în timp util toate elementele vizuale necesare în
vederea promovării acestuia în cadrul proiectului/proiectelor derulate de beneficiar, daca
se solicita acest lucru sau sponsorul solicit ă să se păstreze stricta con fidențialitate în
privinta identit ății acestuia.
4.2 Benef iciarul sponsoriz ării se obligă:
4.2.1 Să cheltuiască sumele primite ca sponsorizare numai pentru realizarea activităţilor
prevăzute la pct. 2.1 din prezentul contract.
4.2.2. Să ţină la curent s ponsorul cu modul în care au fost utilizate fondurile primite
dacă acest lucru îi este solicitat în mod expres .
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4.2.3. Să prezinte imaginea sponsorului în conformitate cu art. 5 din Legea nr 32/1994 –
Legea sponsorizării – şi să facă public numele să u, proporţional cu contribuţia
sponsorului și in conditiile art. 4.1.2.
4.2.4. Sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într -un mod care să nu lezeze
direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea
publică.
4.3. Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca instituind
obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie
în favoarea SPONSORULUI ori a unei terţe perso ane în schimbul obiectului
sponsorizării.
Art.5. Durata contractului:
5.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este
valabil până la data de ………………., cu posibilitatea prelungirii lui ca urmare a
acordului ambelor părţi printr-un act adiţional .
Art.6. Conflicte şi litigii
6.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe care
amiabilă prin procedura medierii.
6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă prin procedura
medierii, părţile se vor adresa instanţelor j udecătoreşti competente din raza teritorial ă a
sediului Asociației.
Art.7. Dispoziţii finale:
7.1 Cheltuielile efectuate prin de rularea prezentului contract se vor eviden ţia în
documentele contabile.
7.2. Modificarea prezentului contract se face numai cu act adiţional încheiat între părţi.
7.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
7.4. Dacă termenul de onorare a obligaţiilor financiare ce rezidă din prezentul contract
nu este respectat de către Sponsor, iar dacă întârzierea depăşeşte (30) de zile
calendaristice, Beneficiaru l poate rezilia unilateral prezentul contract.
7.5. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului în alte condiţii de cât cele
prevăzute la alineatul 7.4 din acest capitol, aceasta trebuie să îşi facă cunoscută intenţia,
în scris, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care doreşte
încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele
părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile.
Prezentul contract a fost încheiat în temeiul prev. Legii nr. în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
Prezentul contract intr ă în vigoare la data semn ării sale, încheiat azi,
……………….
SPONSOR:
.................................
BENEFICIAR:
Asociația Principele C onstantin Brâncoveanu Educație ş i Civilizație
Prin
Președinte,
Cristian Călin
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