CONTRACT DE SPONSORIZARE
......../ ......................
I. Prezentul contract a intervenit între:
SC................................ cu sediul în ..........................................................................., având înregistrare la Registrul
Comerțului ...................., CUI ...................., cont bancar ............................................................ deschis
la .........................................reprezentată legal prin ......................................., în calitate de SPONSOR
și
Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin Pitești, cu sediul în Pitești, Str. Matei Basarab,
Nr.30, Bl. PD5, Sc.B, Ap.10, cod 110246, Județul Argeș, fiind persoană juridică nonguvernamentală, având
înregistrare în registru special al asociațiilor cu nr. RA3/2007 și cod de identificare fiscală 22150300, cu contul în
lei RO87 BRDE 030S V405 1502 0300 deschis la BRD , Sucursala PITESTI, reprezentat de către Ionuț Codrea Președinte, în calitate de BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII.
Părțile au încheiat prezentul contract, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare,
HG nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.
Partile au incheiat prezentul contract, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare,
HG nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.
II. OBIECTUL SPONSORIZĂRII
2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie susținerea financiară a BENEFICIARULUI de către SPONSOR în
vederea susținerii activităților asociației:
- acțiuni de ecologizare în zone montane din județul Argeș;
- campanii de conștientizare cu privire la beneficiile reciclării derulate în județul Argeș;
- organizarea Trofeului Zimbrul Carpatin din cadrul Campionatul de Turism Montan „Ștafeta Munților”, ce se va
desfășura în perioada iunie – decembrie 2020.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul contract este valabil de la data semnării sale pana la îndeplinirea obligațiilor de către părți.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Sponsorul vă acorda Beneficiarului suma de ........................................Lei, transferați în contul bancar
menționat mai sus în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului de către părți.

V. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
5.1. Utilizarea sponsorizării exclusiv în scopul precizat la capitolul „Obiectul sponsorizării” al prezentului contract.
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5.2. Prezentarea numelui, mărcii, imaginii Sponsorului, în conformitate cu art. 6 din Legea Sponsorizării prin
intermediul website-ului, flyerelor, afișelor sau a altor materiale tipărite pentru prezentarea campaniei.
5.3. Beneficiarul spre aprobare toate materialele de promovare în care apare sigla sau numele acestuia înainte de
a fi date în producție și publicate în exterior.
5.3. Beneficiarul oferă Sponsorului dreptul de a face publică sponsorizarea acordată, în rândul angajaților sau
partenerilor săi, prin materiale ce vor fi supuse aprobării Beneficiarului înainte de a fi făcute publice.
5.4. Beneficiarul vă asigură accesul la informații privind activitatea să și modalitatea în care este organizat
proiectul;
VI. OBLIGAȚIILE SPONSORULUI
6.1. Plata sumei reprezentând valoarea prezentului contract în conformitate cu prevederile stabilite la capitolul
IV.
6.2. Să pună la dispoziția Beneficiarului însemnele, emblemele, logo-urile aferente numelui, mărcii și imaginii
pentru inserarea acestora pe toate materialele de prezentare legate de proiectul sponsorizat.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1 Nerespectarea clauzelor prezentului contract atrage după sine răspunderea materială sau după caz
răspunderea civilă și penală precum și plata de penalități și despăgubiri la nivelul daunelor produse.
7.2 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce revin părților datorată forței majore,
degrevează de răspundere cu condiția că forță majora să poată fi dovedită cu acte și comunicată celeilalte părți în
termen de cel mult 15 zile de la apariție.
7.3 Cazurile de forță majora sunt prevăzute în Codul Civil; se asimilează forței majore și actele guvernamentale ce
modifică voință parților, în totul sau în parte, de la data încheierii acestui contract.
VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1 Niciuna din părțile prezentului contract nu vă cesiona drepturile și obligațiile sale rezultate din acest contract
unei terțe persoane.
IX. NOTIFICĂRI
9.1 Comunicarea între părți vă fi făcută prin poșta electronică și poșta, prin scrisoare recomandată care se vă
considera că a fost primită de către destinatar în 6 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal.
X. CONFIDENȚIALITATE
10.1 O parte contractantă nu are dreptul, fară acordul scris al celeilalte părți:
a. De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate
în îndeplinirea contractului;
b. De a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în
alt scop decât în acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;
c. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se vă face confidențial și
se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului;
10.2 O parte contractantă vă fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract
dacă:
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a. Informația era cunoscută părții contractante înainte că ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
sau
b. Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea
dezvăluire sau
c .Partea contractantă a fost obligata în mod legal să dezvăluie informația
XI. DISPOZIȚII FINALE
10.1 Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.
10.2 Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în
situația în care nu se vă ajunge la un rezultat pe această cale, litigiile se supun instanțelor judecătorești
competente.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............................, în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Sponsor

Beneficiar

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

ATET Zimbrul Carpatin Pitești

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

Ionuț Codrea

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

Președinte
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