CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. _________________ DIN DATA DE _____________________________
Încheiat între:
1. _____________________________________________________________________, având sediul în
_________________________________________________________,

CUI

____________________,

J______________________, reprezentată de _____________________________________________,
având funcția de ______________________________________________, în calitate de SPONSOR și
2. ASOCIAȚIA MIȘCARE DE TABĂRĂ YUPPI, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr.
63, ap. 3, nr. de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 183/2011 din data de 01.11.2011, CUI
29368257, reprezentată de Ionescu Enikő Emese, având funcția de director executiv, în calitate de
BENEFICIAR al sponsorizării.
În temeiul Legii nr.32/1994 cu modificările și completările ulterioare, părțile contractante au convenit la
încheierea prezentului contract de sponsorizare.
Art. 1. Obiectul contractului
Obiectul sponsorizării îl constituie sponsorizarea beneficiarului cu suma de __________________ RON (litere
___________________ RON), în vederea susținerii activitaților umanitare ale acestuia. Plata se face prin
transfer bancar în contul beneficiarului RO 69 OTPV 2000 0057 8485 RO 01, deschis la OTP Bank.
Art. 2. Durata contractului
Durata contractului este de 1 an de la data semnării.
Durata contractului poate fi prelungită prin act adițional.
Art. 3 Obligațiile părților
A.
Sponsorul are următoarele obligații:
a. Să pună la dispoziția beneficiarului suma stipulată în prezentul contract în termen de maxim 30
de zile;
b. Să nu direcționeze sau să condiționeze, în mod direct sau indirect, activitatea de ansamblu a
beneficiarului;
B.
Beneficiarul sponsorizării are următoarele obligații:
a. Să menționeze numele sponsorului ori de câte ori se ivește ocazia și (eventual) să ofere pliante
de prezentare a sponsorului, alături de materialele sale de prezentare;
b. Să utilizeze sumele primite de la sponsor în scopul prezentat în contract.
Art. 4. Modificarea contractului
Modificarea contractului poate avea loc prin acordul expres al părților contractante exprimat în scris.
Art. 5. Forța majoră

Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate
prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și
insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial
obligațiile asumate.
Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maxim 5 (cinci)
zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a
forței majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data
ștampilei de expediere poștale. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism
abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în
maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult
de 6 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din
părți nu are dreptul de a cere despăgubiri celeilalte părți, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile
până la această dată.
Art. 6. Încetarea contractului
Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părți, făcând excepție următoarele
cazuri:
- în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă;
- la expirarea duratei contractului;
- când este reziliat pentru neexecutare;
- forță majoră.
Art. 7. Litigii
Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la
validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Art. 8. Dispoziții finale
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.
Prezentul contract s-a încheiat și semnat în 2 (două) exemplare originale de egală valoare juridică.
SPONSOR,
_________________________________
Reprezentant legal,
_________________________________

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA MIȘCARE DE TABĂRĂ YUPPI
Director executiv,
Ionescu Enikő Emese

