CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ....../..................

Între:
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................denumită în continuare “SPONSOR”
şi
FUNDATIA ”MĂREŢIE ŞI TALENT”, cu sediul în Bucuresti, Intrarea Pielari nr. 1, et. 1, Cabinet
Preşedinte, sector 4, înregistrată cu Certificat de Inscriere a Persoanei Juridice fara Scop Patrimonial
nr.1/13.03.2013, CIF 31392745, data atribuirii CIF:21 martie 2013,
cont in lei
RO65RZBR0000060015475088, deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agenţia Brătianu, legal reprezentată
prin dna ec. Daniela Vulcan, in calitate de Preşedinte, denumită în continuare „BENEFICIAR”
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. In considerarea faptului ca Beneficiarul desfasoara activitati in domeniile umanitar si social,
s-a incheiat prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea efectuarii de catre
Sponsor in favoarea Beneficiarului a unei sponsorizari constand in punerea la dispozitia
Beneficiarului a sumei de ...................
Prezenta sponsorizare este destinata sustinerii activităţii fundaţiei.
Art. 2. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de …… .
Art.3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1
Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma prevazuta in contract, pana cel
mai tarziu la data de ...........................
3.2
Sponsorul se obligă sa puna la dispozitia Beneficiarului in format electronic marca/logo-ul
sau in vederea postării pe site-ul fundaţiei.
3.3
Beneficiarul se obligă sa aduca la cunoştinţă publicului numele si marca Sponsorului, prin
publicarea LOGO si link, pe site-ul fundaţiei si prin alte activitati de promovare precum: anunt pe
facebook, etc.
3.5

Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele oferite de către Sponsor în scopul stipulat în

prezentul contract.
Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se incheie pentru data de ……….. /pe durata a ....luni.
Art. 5. REZILIEREA CONTRACTULUI
În cazul în care beneficiarul nu respectă obligaţiile pe care şi le-a asumat conform art. 3 de
mai sus, sponsorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul.
Rezilierea va avea efect imediat de la data notificării de către sponsor.
Art.6. LITIGII
In cazul aparitiei unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu se
solutioneaza pe cale amiabila, acestea vor fi inaintate spre solutionare instantei judecatoresti
competente, potrivit legii romane.
Art. 7. FORŢA MAJORĂ
7.1 Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi
care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere
partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
7.2 Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data
apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu
procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă
majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în
termen.
7.3 În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
prelungesc o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
Art.8.CONFIDENŢIALITATE
8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentiale toate informatiile si documentele pe care le primesc
sau de care iau cunostinta in timpul derularii prezentului contract si care au fost considerate ca fiind
confidentiale de catre cealalta Parte, la fel ca si alte informatii comerciale sau de afaceri, si sa nu le
divulge catre terte persoane.
8.2 Sponsorul nu va face public către terţe persoane sau în mass-media contractul de sponsorizare
prin nicio modalitate. Sponsorul are obligaţia de a nu efectua reclamă sau publicitate comercială
anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea sa ori a altor persoane, pentru a nu leza direct
sau indirect activitatea sponsorizată, fără acordul, expres, în scris al conducerii fundaţiei.

Prezenta clauza de confidentialitate intra in vigoare la data semnarii prezentului contract si va fi in
vigoare pana cand Partile decid de comun acord in sens contrar. Fiecare Parte va lua toate masurile
de precautie necesare pentru pastrarea confidentialitatii prezentului contract.

Art.9. DISPOZIŢII FINALE
9.1 Modificarea prezentului contract se realizează cu voinţa părţilor printr-un act adiţional.
9.2 Nici una dintre parti nu are dreptul de a cesiona drepturile si obligatiile rezultate din prezentul
contract fara acordul scris al celeilalte parti.
9.3 Modificarea dispozitiilor prezentului contract fara acordul scris si expres al Sponsorului va fi
lipsita de efecte juridice, prezentul contract putand fi modificat si/sau completat doar prin acte
aditionale.
9.4 Incetarea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre Parti la data
survenirii ei.Orice neînţelegeri dintre părţi rezultate din prezentul contract sau în legătură cu acesta
se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar se vor soluţiona de către instanţa competentă, potrivit
legii.
9.5. Prezentul contract a fost incheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
FUNDAŢIA „MĂREŢIE ŞI TALENT”
Preşedinte
Ec. Daniela Vulcan

