Contract de sponsorizare
Nr. ……../……………..
I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

I.1.

_______________________________________________________________,

_____________________________________________________________,cod

cu

fiscal

sediul

social

nr.___________________

înlocalitatea
,

avândcontul

_______________________________________________ deschis la _____________ Sucursala _________________, reprezentată de
_________________________ cu funcția de _______________________, încalitate de sponsor, pe de o parte și,
I.2. ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3,
înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.I.F. RO26781002, având contul IBAN:
RO35 BACX 0000 0009 4052 4006 deschis la Unicredit Tiriac Bank Sucursala Bucuresti - Sfantul Gheorghe,
reprezentată legal prin Ștefan Pălărie – Președinte, în calitate de beneficiar, pe de alta parte.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea

beneficirului prin mijloace financiare de către

sponsor, în vederea dezvoltării și implementării de activități educaționale.
II.2. În scopul prevăzut la pct. II.1, sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de ____________________adică (
_________________________________________________________ ).
III.

TERMENUL CONTRACTULUI

III.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și are o perioadă de valabilitate de un an de la data
punerii la dispoziția beneficiarului de către sponsor a sumei reglementate. Acest contract se poate prelungi prin
acordul ambelor părți prin act adițional.
IV.
IV.1.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Beneficiarul

are

obligaţia

de

a

folosimijloacelefinanciarececonstituieobiectulprezentului

contract

numaiînscopulmenţionatînCapitolul II.1.
IV.2.

Sponsorul/beneficiarul

pot

aduce

la

cunoștințapubliculuisponsorizareaprinpromovareanumelui,

mărciisauimaginiisponsorului. Înacestscop, sponsorulvafurnizabeneficiaruluiîntimputiltoatematerialelepublicitare
(sigle, imaginietc) învedereapromovăriiacestorape site-uloficial al beneficiarului.
IV.3.Sponsorul/beneficiarulesteobligatsăaducă la cunoștințapubliculuisponsorizareaîntr-un mod care să nu lezeze
direct sau indirect activitateasponsorizată, bunelemoravurisauordineașilinișteapublică.
IV.4.

Sponsorul/beneficiarul

nu

poateefectuareclamăsaupublicitatecomercialăanterioară,

concomitentăsauulterioarăînfavoarealorsau a altorpersoane.
IV.5. Sponsorul se obligăsă nu urmărească, direct sau indirect, direcționareaactivitățiibeneficiarului.
IV.6. Beneficiarulvaprezentasponsorului, anual, un raport de activitate al organizației.
IV.7. Sponsorul are obligaţia de a transferamijloacelefinanciarececonstituieobiectulsponsorizăriiîn maxim 30 de zile
de la semnareaprezentului contract.
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V.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.1. Prezentul contract încetează de plindrept, fără a mai fi necesarăintervențiaunui tribunal arbitral sau a
instanțeijudecătorești, încazulîn care unadintrepărți:
-

nu îșiexecutăunadintreobligațiileesențiale enumerate la pct. IV, din prezentul contract;

-

estedeclaratăîn stare de incapacitate de platăsau a fostdeclanșatăprocedura de lichidare (faliment) înainte de
începereaexecutăriiprezentului contract;

-

cesioneazădrepturileșiobligațiile sale prevăzute de prezentul contract fărăacordulceleilaltepărți;

-

îșiîncalcăvreunadintreobligațiile sale, dupăce a fostavertizată, printr-o notificarescrisă, de cătrecealaltă parte,
că o nouănerespectare a acestorava duce la reziliereaprezentului contract.

V.2. Reziliereaprezentului contract nu vaaveaniciunefectasupraobligațiilordejascadenteîntrepărțilecontractante.
VI.
V.1.

LITIGII
Litigiiledecurgând

din

cătrepărţipecaleamiabilă.

interpretareaşiexecutareaprezentului

contract,

Încazulnesoluţionăriilorînacest

mod,

vor

fi

soluţionate

litigiilevor

de
fi

supuseinstanţelorjudecătoreşticompetente.
VII.

DISPOZIŢII FINALE

VII.1. Persoana de contact pentruprezentul contract din partea SPONSORULUI este
_________________________________________________ cu numărul de telefonmobil ______________________________ și cu adresa de
email___________________________________.
VII.2. Persoana de contact pentruprezentul contract din partea BENEFICIARULUI
este_____________________________________ cu numărul de telefonmobil________________________________și cu adresa de email
_____________________________________________
VII.3. Modificareaprezentului contract poate fi făcutănumaiînscris, prinacordulambelorpărţi, sub forma unui act
adiţional.
VI.4. Încazulaparițieiunorsituații de forțămajorăsausituațiiasimilateacesteia, partea care o invocăesteexonerată de
răspundere. Dupăîncetareaevenimentelor, părțile de comunacordvorhotărâcontinuareasauîncetareacontractului.
VI.5. Prezentul contract a fostîncheiatastăzi, __________________________, în 2 (două) exemplare, câteunulpentrufiecare
parte.

Beneficiar,
ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI
Președinte
Ștefan Pălărie
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Sponsor,

