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CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr._______din_____________
Încheiat între:
1. ................................................................., cu sediul în ......................................................................,
înmatriculat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …………………………., Cod de înregistrare
fiscală …………………..............., cont bancar ………………………………………………, deschis
la.................................................................................................................................., reprezentată de
…………….………………………… în calitate de Administrator, numită în continuare SPONSOR
şi
2. ASOCIAŢIA ABSOLVENŢII ŞI PRIETENII LICEULUI “DR. IOAN MEŞOTĂ” cu sediul
în Braşov, str. Bihorului nr.3, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Braşov sub nr. 2383/1995,
având Codul de Înregistrare Fiscală 11902165 / 01.07.1999, conturi bancare
- RO49BRDE080SV60786910800 in lei,
- RO20BRDE080SV48710990800 în euro,
- RO19BRDE080SV48711010800 în USD
deschise la BRD Braşov reprezentată prin dl. Morar Sorin-Aurel în calitate de Preşedinte al
Comitetului Director, numită în continuare BENEFICIAR
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sprijinul material în numerar şi/sau bunuri, acordat
BENEFICIARULUI, de către SPONSOR, în vederea organizării de proiecte şi evenimente
educaţionale de către Beneficiar, conform cu obiectivele şi scopurile Asociaţiei.
II. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării lui de către PĂRŢI, pe perioada nedeterminată
/determinată, până la ………………
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de ...................... lei /EUR/USD lunar/trimestrial/ anual sau într-o
singură tranşă.
V. OBLIGAŢIILE SI DREPTURILE PĂRŢILOR
5.1. SPONSORUL se obligă:
a) să predea/achite bunurile/suma care fac/face obiectul sponsorizării în termenele şi condiţiile
convenite prin contract;
b) să aducă la cunoştinta publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
5.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte bunurile/sumele primite în
temeiul prezentului contract conform destinaţiei stipulate în acesta şi să solicite răspunderea
Beneficiarului de îndată ce constată încalcarea de către acesta a obligaţiilor asumate.
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5.3. BENEFICIARUL se obligă:
a) să utilizeze bunurile/sumele puse la dispozitie de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul
contract;
b) să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică;
c) să afişeze şi să distribuie materiale publicitare, furnizate de sponsor, în cadrul manifestărilor
organizate, după caz.
5.4. BENEFICIARUL va putea să solicite livrarea/achitarea bunurilor/sumelor care fac obiectul
sponsorizării, atunci când Sponsorul, din culpă, nu-şi execută obligaţia asumată prin prezentul
contract.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul neexecutării cu rea-credinţă a obligaţiilor de către părti, contractul se consideră reziliat de
drept, fără punere în întarziere şi fără îndeplinirea altor formalităţi, fără intervenţia instanţei de
judecată.
VII. LITIGII
Orice neîntelegeri izvorâte 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.
Orice modificări sau adăugiri la prezentul contract se vor putea face numai cu acordul părţilor, prin
acte adiţionale care vor face parte integrantă din prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ___________________, în două exemplare originale, câte
un exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
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