CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR.___/____ 2018
PĂRŢILE CONTRACTANTE
SC................................................................., cu sediu in .........................., Str. ............, nr........ Bl......, Sc....,
Ap........, Sector .........................................., cod de inregistrare fiscala ......................................., cont bancar
......................................................................................, deschis la ....................., sucursala .................................,
reprezentata legal de catre ...................................................., în calitate de......................................, denumita in cele
ce urmeaza „SPONSOR”,
si
Asociatia Sprijin Pentru Autism, cu sediul în com Jilava-Ilfov, Soseaua Giurgiului nr 181, Cod de Inregistrare
Fiscala 33698075, cont bancar RO72 BACX 0000 0010 6897 2001 deschis la Unicredit Bank, SucursalaMihai
Bravu, reprezentată legal de către dna Abdula Elena Cristina, in calitate de presedinte, denumita in cele ce urmeaza
„BENEFICIAR”,
În temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare:
1.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare a Asociatiei Sprijin Pentru Autism
în vederea acoperirii costurilor de recuperare a minorilor diagnosticati cu Tulburare din Spectrul Autist,
beneficiari ai serviciilor organizatiei, prin Terapie Comportamentala Aplicata si alte terapii
ajutatoare/complementare.
2.PLATA ŞI MODALITAŢILE DE PLATĂ
2.1 Sponsorizarea in valoare de .............................. RON se va face in contul RO72 BACX 0000 0010 6897 2001
pana la data de ............................
3.DURATA CONTRACTULUI
3.1.Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si isi inceteaza efectele la data
............................. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin 5 zile înainte
de expirarea duratei initiale.
4.OBLIGATIILE PARTILOR
4.1.Sponsorul are urmatoarele obligatii:
a)Sa plateasca Beneficiarului suma ce constituie obiectul sponsorizarii la termenul mentionat in Contract;
b) Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.
4.2.Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) Sa utilizeze sumele primite de la Sponsor doar pentru desfasurarea activitatii prevazute la art. 1.1. din Contract;
b) Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.
5.DREPTURILE PARTILOR
5.1 Sponsorul are dreptul sa verifice daca Beneficiarul respecta destinatia banilor prevazuta in Contract
si sa atraga raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor
asumate.
6.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1.Nerespectarea obligatiilor de catre una dintre parti determina rezilierea Contractului.
6.2.In cazul in care Beneficiarul foloseste banii cu o alta destinatie, este obligat sa returneze banii
primiti.

7.FORŢA MAJORĂ
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate
prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care impiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
7.3.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5
(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a
forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece zile) de la apariţie.
7.3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1 Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
a).Prin expirarea duratei contractului, iniţială şi neprelungită sau prelungită în condiţiile prezentului Contract;
b).Prin acordul de vointa al Partilor, exprimat în scris şi semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Părţilor, intervenit la
orice moment al executării prezentului Contract;
c).Prin denunţare unilaterala, declarata de Beneficiar, cu un preaviz scris de 30 de zile, fara a mai fi necesara nici o
alta formalitate judiciara sau extrajudiciara, fără răspundere pentru pagube.
d).Prin reziliere, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Contract.
9.INTERPRETAREA CONTRACTULUI
9.1 Toate dispoziţiile din prezentul contract vor fi interpretate în conformitate cu principiul bunei-credinţe ce
guvernează relaţiile contractuale între cele două părţi.
9.2 Pe tot cuprinsul acestui contract, orice referire facuta la Contract este prezumata a include si orice
anexa sau act aditional asupra caruia partile au convenit, precum si orice modificare sau inlocuire a acestora.
9.3 Orice clauza a prezentului contract se interpreteaza ca parte a acestui contract, iar nu izolat.
9.4 Referirea la termenele exprimate in zile, va avea in vedere zile calendaristice, iar in calcul vor fi
cuprinse atat ziua de inceput cat si cea de sfarsit a termenului.
10.LITIGII
10.1 Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
10.2 Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă in termen de 15 zile de la inceperea
tratativelor, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instantelor judecatoresti competente din
Bucuresti.
11.
DISPOZIŢII FINALE
11.1.Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.
11.2.Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 exemplare originale de egală valoare juridică, la data de
...................
SPONSOR,

BENEFICIAR,
Asociatia Sprijin Pentru Autism
Abdula Elena Cristina
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