CONTRACT DE SPONSORIZARE
Încheiat astăzi, .........................................., între:
S.C.........................................................................................., cu sediul în......................................................,
str.............................................................................. nr............, cod................., judet/sector............................,
nr. Reg. Com...................................................................., C.U.I......................................................................,
cont...................................................................................., deschis la ............................................................,
reprezentată prin..........................................................................., în calitate de .........................., denumită
Sponsor
şi
FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA COMPETENŢEI „MAGISTER” cu sediul în Constanţa,
Şos. Mangaliei nr. 63, bl. SM4, ap. 65, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Partea
B, Secţiunea I, prin încheierea nr. 291/J/2010 pronunţată de către Judecătoria Constanţa,
având codul de identificare fiscal nr. 27609782 din 25.10.2010 şi contul bancar
RO04MILB0000000002102133 deschis la Banca Millennium Constanţa, reprezentată prin
....................................................., în calitate de ......................................, denumită Beneficiar
denumite în continuare, împreună, „Părţile”
Părţile convin următoarele:
Art.1. Obiectul Contractului
Sponsorul îl sponsorizează pe Beneficiar cu suma de .............................................................. lei,
care va fi folosită în vederea îndeplinirii scopurilor declarate ale Fundației potrivit actelor
sale constitutive.
Art.2. Plata şi modalităţile de plată
Suma care constituie obiectul sponsorizării va fi plătită de Sponsor, direct prin transfer
bancar în contul Beneficiarului nr. RO04MILB0000000002102133, deschis la Banca
Millennium Constanţa.
Sponsorizarea va fi efectuată în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data semnării
prezentului contract de către părţi.
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Art.3. Obligaţiile Sponsorului
Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma stipulată în prezentul
Contract în cuantumul şi în condiţiile indicate în Art. 1 şi 2 de mai sus.
Art.4. Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligă:
-

-

să menţioneze numele Sponsorului pe toate materialele promoţionale ale proiectului, în
anunţurile promoţionale din presa scrisă şi audiovizuală, în cazul în care Sponsorul
solicită acest lucru;
să utilizeze sumele primite de la Sponsor în scopul stipulat în prezentul Contract.

Art.5. Popularizarea sponsorizării
Sponsorul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea efectuată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare, în special a acelora care reglementează sponsorizarea şi
asociaţiile şi fundaţiile, precum şi activitatea sa specifică, fără să lezeze, direct sau indirect,
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică şi fără să efectueze
reclamă sau publicitate comercială.
Art.6. Dispoziţii financiar-contabile
Suma reprezentând obiectul sponsorizării este cheltuială deductibilă pentru Sponsor,
respectiv este scutită de la plata impozitului pentru Beneficiar, în condiţiile prevăzute de
actele normative în vigoare.
Art.7. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
Contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Art. 8. Neexecutarea Contractului
Încălcarea, in orice mod, de către una din părţi, a obligaţiilor prevăzute în prezentul
Contract, cu efectul prejudicierii celeilalte Părţi, atrage răspunderea părţii în culpă, conform
normelor legale în vigoare.
Art.9. Încetarea Contractului
Prezentul Contract încetează prin acordul scris al ambelor Părţi sau prin denunţare
unilaterală, în caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor, de către oricare din Părţi, prin
notificare scrisă trimisă cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte.
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Art. 10. Litigii
Litigiile care se vor naşte din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare
la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale
amiabilă sau, în cazul în care înţelegerea amiabilă nu va fi posibilă, de către instanţele
româneşti competente.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valoare
probatorie, câte unul pentru fiecare Parte.

SPONSOR,

S.C. ................................

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

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

BENEFICIAR,

FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA COMPETENŢEI
„MAGISTER”
.......................................

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