Asociația „Dăruiește pentru Educație!”
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. .......... din ..........................
Încheiat între:
SC ............................................................................. SRL, cu sediul social în ...............................................,
str. ...................................... nr ......., bloc ......., apt ....... sector ......., înregistrată la Registrul Comerțului
sub Nr. ..............................................., având Cod Unic de Înregistrare ...............................................,
cont bancar .................................................................................., deschis la ..............................................,
legal reprezentată prin dl./dna. ..................................................................................................................,
în calitate de ................................................................., denumită în continuare SPONSOR,
și
Asociația „DĂRUIEȘTE PENTRU EDUCAȚIE!”, cu sediul în București, Str. Istriei, nr. 32, Bloc 10B, Scara 1,
Etaj 5, Ap. 33, sector 3, codul fiscal nr. 42271145 din 17.02.2020, conturi bancare Cont Lei
RO14RZBR0000060021984124,
Cont
Euro
RO64RZBR0000060021988074,
Cont
USD
RO15RZBR0000060021988083, deschise la Agenția Raiffeisen Bank Titan, reprezentată de Crețu
Romeo – Tomiță, în calitate de Președinte, denumită în continuare BENEFICIAR,

I.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului îl constituie sprijinul, prin mijloace financiare sau de altă natură, acordat
Beneficiarului de către Sponsor pentru desfășurarea activităților și proiectelor organizate de
Beneficiar. Activitatea este fără scop lucrativ și respectă scopul Asociației „Dăruiește pentru
Educație!”.
II.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și se menține valabil până la
notificarea de încetare transmisă de oricare dintre părți cu minim 1 lună înainte.
III.
VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 3 Valoarea prezentului contract este de ....................... RON.
IV.
OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR
Art. 4 Sponsorul se obligă să:
a. transfere mijloacele financiare care fac obiectul sponsorizării în contul Beneficiarului în
termenele și condițiile convenite prin contract;
b. aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
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Art. 5 Sponsorul are dreptul să verifice dacă Beneficiarul folosește mijloacele financiare primite în
temeiul prezentului contract conform destinației stipulate în acesta și să solicite răspunderea
Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligațiilor asumate.
Art. 6 Beneficiarul se obligă să:
a. utilizeze produsele puse la dispoziție de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul
contract;
b. aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
c. afișeze și să distribuie materialele publicitare furnizate de sponsor în cadrul manifestărilor
organizate.
Art. 7 Beneficiarul va putea solicita livrarea produselor care fac obiectul sponsorizării atunci când
Sponsorul, din culpă, nu-și execută obligația asumată prin prezentul contract.
V.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 8 În cazul neexecutării cu rea credință a obligațiilor de către părți, contractul se consideră
rezolvat de drept, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități, fără intervenția
instanței de judecată.
VI. LITIGII
Art. 9 Orice neînțelegeri izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi
soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi
supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 10 Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor face numai prin acordul părților și
vor fi cuprinse într-un act adițional, parte integrantă a prezentului contract.
Art. 11 Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................................., în două exemplare originale,
câte un exemplar pentru fiecare parte.
SPONSOR

BENEFICIAR

SC ......................................................... SRL
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..............................................................

Romeo Crețu

..............................................................

Președinte
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