CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …… / Data ……………………..
I.

PARTILE

Art. 1. Prezentul contract a fost incheiat intre:
1. Sponsor:
………………………………………….........................................................................., cu sediul in
…………………………………………………………………., inregistrata la Registrul Comertului cu
numarul ……………………………, cod unic de inregistrare …………………………….,
reprezentata prin…………………………………………………………………………, in calitate de
………………………………………
2. Beneficiar:
Asociatia Donna Pentru Sanatatea Femeilor, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Spatarul
Nicolae Milescu, Nr. 18, cod fiscal 34067447, banca: Banca Transilvania, Sucursala Obor, Cont
IBAN: RO63BTRLRONCRT0259015101, reprezentata de Dr. Teodorescu Elena-Claudia, in
calitate de Presedinte
in conformitate cu prevederile Legii Nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare.
II.

OBIECTUL SPONSORIZARII

Art. 2. Obiectul prezentului contract consta in angajamentul irevocabil al
………………………………………………, de a sponsoriza Beneficiarul, prin acordarea sumei
de .................., reprezentand sponsorizarea activitatilor si campaniilor Beneficiarului.
Beneficiarul declara ca accepta sponsorizarea in conditiile stabilite prin prezentul contract.
III.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 3. Sponsorul va vira suma acordata cu titlu de sponsorizare, in contul Beneficiarului, indicat
mai sus. Sponsorul declara ca a luat la cunostinta de detaliile privind scopul si obiectivele
pentru care s-a constituit Beneficiarul.
Art. 4. Beneficiarul va face cunoscut numele, marca si/sau imaginea Sponsorului, intr-un mod
care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si
linistea publica si va utiliza suma sponsorizata numai in scopul stabilit prin prezentul contract.
Art. 5. Sponsorul, precum si Beneficiarul pot sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea
privind promovarea imaginii Sponsorului ori de cate ori doresc si prin orice mijloace. In acest
scop. Sponsorul va furniza Beneficiarului materiale de promovare a numelui, marcii si imaginii
sale. Ambele parti se obliga sa utilizele insemnele Partilor (nume, logo, material conferinta,
etc.) numai cu acordul prealabil al celeilalte parti.

IV.

FORTA MAJORA

Art. 6. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de morta majora, asa cum este definita de lege.
V.

NOTIFICARI

Art. 7. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract, prin fax sau e-mail, cu confirmare scrisa a destinatarului.
Art. 8. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VI.

LITIGII

Art. 9. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila
de reprezentantii lor.
Art. 10. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.
VII.

CLAUZE FINALE

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Art. 12. Prezentul contract se supune dispozitiilor prevazute in Legea Nr. 32/1994, cu
modificarile ulterioare si Ordinului Nr. 994/1994 al Ministrului Finantelor.
Art. 13. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, astazi
…………………………., data semnarii lui, fiecare parte intrand in posesia a cate unui exemplar.
SPONSOR
………………………………… ……..

BENEFICIAR
Asociatia Donna Pentru Sanatatea Femeilor
Presedinte, Teodorescu Elena Claudia
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