CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ....../ ....................

PARTILE CONTRACTANTE
1. S.C. …………………… S.R.L. cu sediul in ………………………………………, numar de ordine la
Registrul Comertului ……………………….., cod unic de inregistrare ……………………. si contul
nr. ................................................... deschis la banca......................................., reprezentata
prin domnul/a .......................................... in calitate de Administrator, denumita in
continuare SPONSOR
Si
2. Asociatia de Dezvoltare, Evolutie si Educatie – ADEE, cu sediul in Bucuresti, Sector
3, Str. Drumul Murgului 10, Bl. B4, Sc. A, Et. 2, Ap. 12, cod unic de inregistrare 37124059,
inregistrata in Bucuresti, cont RO75RNCB0074153721650001, deschis la BCR, Sucursala
Sector 3, reprezentata prin Săvulescu Andreea-Valentina, in calitate de Presedinte,
denumita in contract BENEFICIAR
Avand in vedere urmatoarele:
-

Beneficiarul este o asociatie ce are ca scop principal diagnosticarea timpurie a autismului si a altor
tulburari pervazive de dezvoltare si implementarea de planuri de interventie teapeutica in vederea
recuperarii copiilor cu atism, pe langa alte obiective sociale prevazute in statutul asociatiei.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 32/1994 cu modificarile ulterioare (“denumita in
continuare Legea Sponsorizarii”), s-a incheiat prezentul contract de sponsorizare (denumit
in continuare “Contractul”) dupa cum urmeaza:
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului Contract il constituie angajamentul Sponsorului de a sustine
material Beneficiarul in vederea recuperarii prin terapie ABA si a evaluarii timpurii a copiilor
cu autism, TSA, tulburari neurologice, tulburari neuro-fizice, intarzieri in dezvoltare etc.
1.2. In scopul prevazut la pct. 1.1., Sponsorul pune la dispozitia Beneficiarului suma de
.........................Euro/Lei (...........................euro/lei).
1.4. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in lei printr-o singura plata, pana la data
de ................................. la cursul BNR din ziua platii in contul Beneficiarului mentionat in
preambulul prezentului Contract.

II.

DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre Parti avand o durata de 1 an.
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III.

OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
a.
b.
c.

sa aduca la cunostinta publicului, potrivit Legii Sponsorizarii, sponsorizarea prin
prezentarea numelui Sponsorului;
sa utilizeze sumele primite de la Sponsor doar pentru desfasurarea activitatii
prevazute la art. 1.1. din Contract;
sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

3.2. Obligatiile Sponsorului
Sponsorul se obliga:
a. sa vireze in contul Beneficiarul sumele care fac obiectul sponsorizarii in termenele si
conditiile convenite prin contract;
b. sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

IV.

INCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal
arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
-

nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. I - III , din prezentul
contract;
cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;
isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare
scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la
rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

4.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.
4.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

V.

FORTA MAJORA
5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
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5.3. Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele
sa pretinda daune-interese.
VI.

NOTIFICARI
6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea
introductiva a prezentului contract, putand fi comunicata totodata prin fax, email sau alt mijloc
care asigura confirmarea comunicarii.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca confirmarea se trimite prin fax sau email, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VII.

LITIGII
7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.
7.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.

VIII.

CLAUZE FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
8.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Prezentul Contract s-a incheiat astazi, ................................................, in 2 (doua) exemplare,
cate unul pentru fiecare Parte contractanta.
SPONSOR
..............................................................
Reprezentat prin ……........................................................
BENEFICIAR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE, EDUCATIE SI EVOLUTIE -ADEE
Reprezentata prin Savulescu Andreea-Valentina - Presedinte
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