CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR.
/_________________
Art. 1 PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. CENTRUL DE EVALUARE SI ANALIZE EDUCATIONALE cu sediul social in Bucuresti, Str. I.P. Pavlov
nr.50-52, ap.2, sector 1 și adresa de corespondență la sediul din Calea Dorobanți, nr 134-138, bl 11, sc
B, ap 70, et. 7, sector 1, București, înscris în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă
Judecătoria sector 1 București sub nr. 102/14.05.2014, telefon 031-101.96.87, codul unic de înregistrare:
33231079 și contul: IBAN RO40 BACX 0000 0011 2378 0002 deschis la UniCredit Bank SA, reprezentat
prin dl. Cristian Dumitru Hatu – Președinte, în calitate de Beneficiar
şi
1.2.

……………………………………………………………………………………………………...,

având sediul

în ...................................................................................................................................................................,

număr

Registrul

Înregistrare

Comerțului ………………………………............................,

Cod

de

social

de ordine

la

Fiscală

................................................, cont bancar..................................................................................................................... deschis la
........................................................................, reprezentată

prin

…………………………………….……………….

–

……………………………., în calitate de Sponsor.
Părtile au convenit asupra următoarelor clauze:
Art. 2 Obiectul contractului
2.1. Sponsorul se angajează să susţină financiar Beneficiarul în activitățile demarate în vederea îmbunătățirii
calității educației în școlile de stat, pentru științele exacte, prin intermediul profesorilor de științe.
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1. de mai sus, Sponsorul pune la dispoziţia Beneficiarului suma de
........................................
2.3 Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului (IBAN RO40 BACX 0000 0011
2378 0002, deschis la UniCredit Bank SA), în termen de 15 zile de la data semnării prezentului contract.
2.4. Beneficiarul este o persoana juridică fără scop lucrativ și în acest sens declară și garantează, conform
dispozițiilor legale în vigoare, că îndeplinește condițiile menționate la art. 4 alin. 1 din Legea nr. 32/1994
privind sponsorizarea și dispozițiile Instrucțiunilor de aplicare a acesteia, cu privire la calitatea de beneficiar
al sponsorizării.
Art. 3 Obligaţiile părţilor
3.1. Beneficiarul se obligă să folosească suma de bani menţionată la art. 2.2. doar pentru activităţile prevăzute
de art. 2.1., în caz contrar Beneficiarul obligându-se să restituie Sponsorului în integralitate suma primită.
3.2. Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului suma menţionată la art. 2.2. conform dispoziţiilor
menţionate la art. 2.3.
3.3 Sponsorul/Beneficiarul va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui,
mărcii sau imaginii pe canalele media pe care le deține.
3.4. Sponsorul sau Beneficiarul se obligă 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.
3.5. În cadrul activităţilor de sponsorizare, Sponsorul/Beneficiarul nu pot efectua reclamă sau publicitate
comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea lor sau a altor persoane.
3.6. Sponsorul are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte mijloacele financiare primite în temeiul
prezentului contract conform destinaţiei stipulate în cuprinsul acestuia şi să solicite răspunderea
Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligaţiilor asumate.
Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la data de
_________________.
Art. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract poate înceta:

1

a) la expirarea termenului contractual;
b) prin acordul părţilor;
c) de plin drept, prin reziliere, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

 cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
 îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale enumerate la art. 3 din prezentul contract. Contractul încetează
de drept la data expirării unui termen de 10 zile de la primirea de către partea în culpă a unei notificări
scrise prin care i s-a adus la cunoştinţă, de către cealaltă parte, că nu şi-a executat ori îşi execută în mod
necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce- i revin prin contract şi este totodată avertizată asupra
încetării contractului în cazul neîndeplinirii obligaţiei contractuale în termen de 10 zile de la primirea
notificării.
Art. 6. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese.
Art. 7. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală / curier, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal primitor / curier pe această confirmare.
7.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Art. 8. LITIGII
8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
Art. 9. CLAUZE FINALE
9.1. 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.
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, conform dispoziţiilor Legii
32/1994 cu modificările ulterioare, în Bucureşti, astăzi,
, data semnării lui.
BENEFICIAR,

ASOCIAȚIA CENTRUL DE EVALUARE
ȘI ANALIZE EDUCAȚIONALE

SPONSOR,

Cristian Hatu
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