CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. …../………………

S.C __________________ S.A , adresă ____________________________________ telefon/fax
__________________________, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului Timiş
_______________ cod fiscal RO ____________, cont Bancă______________________,
reprezentată legal prin __________________________, în calitate de SPONSOR, pe de o parte
şi
ASOCIAŢIA SERVICIILOR SOCIALE C.O.P.I.I. - CREŞTEM OAMENI PUTERNICI
IMPORTANŢI INDEPENDENŢI, cu sediul în localitatea Dumbrăviţa, str.Varşovia nr.2, , cod
poştal 307160, judeţul Timiş, Cont bancar _________________________________, reprezentată
legal prin preşedinte Consiliu Director doamna Andrea Iştoc, denumită în continuare
BENEFICIAR al sponsorizării, pe de altă parte
În temeiul prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, modificată şi completată, am
convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii:
I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea de către SC _____________ SA a
sponsorizării
Beneficiarului
pentru
a
putea
____________________________________________________________________
II. DURATA CONTRACTULUI
1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziţia Beneficiarului suma totală de _____________
lei, până la data de ____________________.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. Obligaţiile Sponsorului
1. Sponsorul va pune la dispoziţia Beneficiarului obiectul sponsorizării, respectiv suma de
______________ lei.
2.Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea Beneficiarului.
B. Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:
a) Prin acordul părţilor contractante, exprimat în scris;
b) La expirarea valabilităţii sale, conform prevederilor contractuale;
c) Dacă se cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
c) Prin reziliere de oricare dintre părţi în situaţia în care cealaltă parte nu-şi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contract sau şi le îndeplineşte necorespunzător şi acest fapt este dovedit. Rezilierea

operează de plin drept, pe baza unei notificări prealabile, în care se va comunica termenul în care
contractul va fi reziliat, fără a fi necesară punerea în întârziere;
d) În caz de forţă majoră;
e) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment împotriva oricăreia
dintre părţi.
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
V. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare
parte.
SPONSOR,
S.C _____________ S.A
Reprezentant legal,

BENEFICIAR,
ASOCIAŢIA SERVICIILOR SOCIALE C.O.P.I.I
Preşedinte,
Andrea Iştoc

