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

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

I.1……………….., cu sediul social în ……………………………………………………………………………., reprezentată
de …………………………..., în calitate 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:
RO03BACX0000000940524000 deschis la Unicredit 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 beneficiarului prin mijloace financiare de către sponsor, în
vederea organizarii proiectului “ Dezvoltarea si desfasurarea proiectelor organizatiei Scoala de Valori”
II.2. În scopul prevăzut la pct. II.1, sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de/locatia /etc, echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, adică ………...

III.

TERMENUL CONTRACTULUI

III.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și are o perioadă de valabilitate ………………………. 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.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

IV.1. Beneficiarul are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul
menţionat în Capitolul II.1.
IV.2. Sponsorul/beneficiarul pot aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii
sponsorului. În acest scop, sponsorul va furniza beneficiarului în timp util toate materialele publicitare (sigle, imagini etc) în
vederea promovării acestora pe site-ul oficial al beneficiarului.
IV.3.Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct
sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
IV.4. Sponsorul/beneficiarul nu poate efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în
favoarea lor sau a altor persoane.
IV.5. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității beneficiarului.
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IV.6. Beneficiarul va prezenta sponsorului, anual, un raport de activitate al organizației.
IV.7. Sponsorul are obligaţia de a transfera mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizării în maxim 30 de zile de
la semnarea prezentului contract.

V.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.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. IV, 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 și 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, că o
nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

V.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VI.

LITIGII

V.1. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

VII.

DISPOZIŢII FINALE

VI.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
VI.2. În cazul apariției unor situații de forță majoră sau situații asimilate acesteia, partea care o invocă este exonerată de
răspundere. După încetarea evenimentelor, părțile de comun acord vor hotărâ continuarea sau încetarea contractului.
VI.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 01.03.2016 , în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,

Sponsor,

ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI
Secretar Dinu Andreea,
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