CONTRACT DE SPONSORIZARE
Înregistrat cu nr. .../……….
Încheiat intre:

1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1
……………………………………………………………………………………………………………………………
………...în calitate de Sponsor, pe de o parte
Și
1.2
Asociatia MONTANA CARPATI, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Aleea Barajul Sadului nr. 1, bl. N5,
scara 1, et. 1, ap. 10, cam. 1, CIF 23822558, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.
825/205/2008 din 18.04.2008 eliberat de Judecatori Campulung-Muscel, si avand contul in lei RO06 RNCB 0072
1663 8800 0001 deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Sector 1 Bucureşti, reprezentata prin Oana
Blîndu – Presedinte, in calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte
În considerarea celor de mai sus şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1994, actualizată, privind sponsorizarea,
Parţile au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, în următoarele condiţii şi cu respectarea
următoarelor clauze:
2.
OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI
2.1
Prezentul contract are ca obiect acordarea unei sponsorizări de către Sponsor Beneficiarului, pentru
realizarea activităților de refacere a infrastructurii de turism montan. Sponsorizarea va consta în susținerea cu
mijloace financiare către Beneficiar pentru realizarea activităților aferente Proiectului.
2.2
În scopul prevăzut la pct. 2.1., Sponsorul se angajează să pună la dispoziția Beneficiarului suma în valoare
totală de lei.
3.
TERMENELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Suma care face obiectul sponsorizării se va achita în contul Beneficiarului cel târziu până la 5 zile înainte de data
începerii Proiectului.
4.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract întră în vigoare odată cu semnarea sa de către părți și expiră după ce ambele părți și-au îndeplinit
integral atribuțiile.
5.
DECLARAȚIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul declară pe propria râspundere și garantează că :
a)
este o persoană juridică fără scop lucrativ care desfâșoară în România activități sportive, turistice și de
protecție a mediului, activități care pot beneficia de sponsorizare conform legii 32/ 1994, art.4 (1a), cu modificările
ulterioare;
6.

OBLIGAȚIILE PĂRTILOR CONTRACTANTE

6.1
-

Sponsorul se obligă
să-și îndeplinească obligațiile contractuale în conformitate cu prevederile stabilite la art 2 și 3;
să nu lezeze în nici un mod activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică;
să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului;
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6.2
Beneficiarul se obligă:
să folosească mijloacele financiare primite numai în scopul prevăzut în prezentul contract;
să informeze corect Sponsorul în legatură cu activitățile pe care intenționează să le întreprindă în cadrul
Proiectului și să pună la dispoziția Sponsorului, la solicitarea acestuia, un raport de activitate cu privire la utilizarea
serviciilor primite în baza prezentului contract, precum și toate datele și documentele în legatura cu realizarea
Proiectului;
să reprezinte cu bună credință numele Sponsorului și să nu facă nimic în sensul de a aduce o imagine
negativă acestuia;
să aducă la cunoștinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a imaginii Sponsorului;
să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și linistea publică;
să nu efectueze reclamă sau publicitate comercială in favoarea părților sau a altor persoane.
7.
FORŢA MAJORĂ
Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ și de executarea în mod
necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de
lege (un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea Contractului
şi
care
împiedică
părţile
să
execute
total
sau
parţial
obligaţiile
asumate).
8.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează la data expirării sale sau mai devreme, prin acordul ambelor părți, exprimat într-un act
adițional la prezentul contract. Contractul se poate denunța unilateral de către Sponsor, cu obligația acordării unui
preaviz.
9.
DISPOZIȚII FINALE
9.1
Prezentului contract i se aplică legea română.
9.2
Prezentul contract înlatură orice înțelegere anterioară, precum și orice întelegere ulterioară ce ar interveni
între parti, și care nu este consemnată în cadrul unui act adițional la prezentul contract.
9.3
Părțile pot modifica de comun acord clauzele contractuale prin act adițional semnat de acestea.
10.
PERSOANE DE CONTACT
10.1
Pentru Sponsor
Adresă de contact:
E-mail:
Tel.:
10.2
Pentru Beneficiar
Adresă de contact:
E-mail:
Tel.:
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................., în 2 (doua) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte
contractantă, ambele având aceași valoare legală.
Sponsor,

Beneficiar,
Asociația Montana Carpați
Oana Blîndu, președinte
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