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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. __ / __.__.____

Încheiat intre:
ASOCIAŢIA ENVISION cu sediul în Mogoşoaia, Sos. Bucureşti – Târgovişte nr. 44B, bloc 1, tronson 2,
apt. 213, jud. Ilfov, având Codul unic de înregistrare fiscală 30756627, cont IBAN RO76 INGB 0000
9999 0336 4764, deschis la banca ING, reprezentată prin Laszlo Bodor, având funcţia de Preşedinte,
în calitate de Beneficiar,
şi
________________________, cu sediul social în ____________________________________, număr
de ordine în Registrul Comerţului ______________, CUI ______________,
cont IBAN
_____________________________________, deschis la __________, reprezentată legal prin
__________________ în calitate de __________________ şi denumită în continuare “Sponsor”,
fiecare denumită în continuare în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Părţile”.
Părţile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi
completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr.32/1994), au convenit încheierea
prezentului contract de sponsorizare (denumit în continuare ”Contractul”), în următoarele condiţii:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Sponsorul acordă Beneficiarului o sponsorizare în sumă de ___________ lei pentru susţinerea
dezvoltării proiectului Faces of Autism.
1.2. Beneficiarul va utiliza suma de bani ce formează obiectul sponsorizării cu scopul de a dezvolta și
promova proiectul Faces of Autism. Beneficiarul garantează Sponsorului că poate fi beneficiar al
sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii Sponsorizării nr. 32/1994 şi îşi asumă întreaga
responsabilitate cu privire la cele declarate în acest articol.
2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi şi va expira la momentul
îndeplinirii, în integralitate, de către Părţi a obligaţiilor contractuale asumate.
3. MODALITATEA DE PLATĂ
3.1. Suma de bani acordată cu titlu de sponsorizare, menţionată în art. 1.1 de mai sus, va fi virată de
către Sponsor în contul Beneficiarului nr. RO76 INGB 0000 9999 0336 4764 deschis la banca ING.
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3.2. Beneficiarul va primi suma de bani acordată cu titlu de sponsorizare într-o singură tranșă şi o
singură dată. Plata se va face în RON la cursul valutar RON/EUR publicat de BNR la data efectuării
plăţii.
4. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1. Părţile se obligă să respecte cerinţele Legii nr. 32/1994, în sensul că suma de bani ce face
obiectul sponsorizării va fi utilizată de către Beneficiar cu respectarea scopului acestei sponsorizări.
4.2. Obligaţiile Beneficiarului
Beneficiarul se obligă:
a) să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea în condiţiile Legii nr. 32/1994 prin afişarea
numelui, a mărcii ori a imaginii Sponsorului, aşa cum au fost transmise de către acesta, pe
materiale promoţionale aferente proiectelor care fac obiectul sponsorizării
b) să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau intereselor
Sponsorului şi să restituie Sponsorului, imediat după încetarea prezentului contract, toate
informaţiile, indiferent de suportul acestora şi materialele de promovare pe care le deţine în
legătură cu prezentul contract.
c) să obţină acordul Sponsorului pentru forma în care va apărea imaginea, numele şi emblema
acestuia pe toate materialele de promovare a sponsorizării;
d) să utilizeze suma acordată cu titlu de sponsorizare numai pentru realizarea obiectului
Contractului, conform art. 1 de mai sus, Sponsorul având dreptul de a verifica oricând
modul de utilizare a sumei respective.
e) să desfăşoare corespunzător proiectele şi programele pentru care a obţinut sponsorizarea.
f) să organizeze o evidentă contabilă corespunzătoare pentru consemnarea corectă a sumei ce
face obiectul sponsorizării;
4.3. Obligaţiile Sponsorului
Sponsorul se obligă:
a) să plătească suma acordată cu titlu de sponsorizare în conformitate cu prevederile
prezentului Contract;
b) să comunice numele şi emblema sub care doreşte să se facă cunoscută sponsorizarea,
aceasta putând fi modificată de către Sponsor oricând pe durata sponsorizării, prin acordul
ambelor părţi, fără costuri suplimentare din partea sa.
c) să nu condiţioneze sau să direcţioneze activitatea Beneficiarului;
d) să consemneze în evidenţele contabile sponsorizarea în bani.
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5. FORŢA MAJORĂ
5.1. Forţă majoră reprezintă împrejurări independente de voinţa Părţilor, survenite după încheierea
contractului, imprevizibile şi insurmontabile, care atrag imposibilitatea absolută de executare totală
sau parţială a obligaţiilor contractuale.
5.2. Forţă majoră exonerează de răspundere, Partea care o invoca şi o dovedeşte, pe toată durata
producerii acesteia.
5.3. Dacă un caz de forţă majoră împiedică sau întârzie executarea parţială/ totală a contractului de
către oricare parte contractantă, atunci partea contractantă afectată va fi exonerata de îndeplinirea
obligaţiilor sale, însă numai pentru perioada care a împiedicat/ întârziat executarea contractului din
cauza de forţă majoră.
5.4. Partea afectată de forţă majoră va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult
posibil a întârzierilor cauzate de forţă majoră.
5.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte, prin notificare scrisa, în
termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră. Aceeaşi procedură se va folosi şi
pentru notificarea încetării cazului de forţă majoră.
5.6. În cazul în care, ca urmare a situaţiei de forţă majoră, una dintre părţi este împiedicată sau
întârzie să-şi îndeplinească parţial sau total obligaţiile contractuale pentru o perioadă mai mare de
60 (şaizeci) de zile, atunci cealaltă parte este îndreptăţită să înceteze prezentul Contract, în condiţiile
prevăzute la art. 7.1. lit. c) de mai jos.
6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul Contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unei instante
judecătoreşti sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi, într-unul din următoarele cazuri:
a) declanşarea oricărei proceduri judiciare împotriva oricăreia dintre părţi, în legătura cu
falimentul, lichidarea, reorganizarea sau incapacitatea de plată a acesteia;
b) prin consimţământul exprimat în scris al părţilor contractante;
c) în cazul neexecutării, executării defectuoase sau cu întârziere a clauzelor contractuale de
către cealaltă parte contractantă. În aceste condiţii, partea aflată în culpă are obligaţia de a
plăti celeilalte părţi daune interese ce vor acoperi întregul prejudiciu cauzat acesteia; în cazul
rezilierii de către Sponsor, sumele de bani plătite de către acesta în avans, vor fi restituite de
către Beneficiar în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării privind rezoluţiunea
Contractului de către Sponsor, rezilierea contractului neavând vreun efect asupra obligaţiilor
deja scadente intre părţile contractante
d) prin denunţare unilaterală de către oricare parte contractantă, dacă denunţarea se face
înainte de virarea sumei de bani ce face obiectul sponsorizării sau pentru cazuri temeinic
justificate, cu notificare prealabilă;
e) la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractual asumate de către părţile contractante.
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6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte
Părţi, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
7. CONFIDENŢIALITATEA
7.1. Beneficiarul și Sponsorul vor asigura confidenţialitatea tuturor informaţiilor, datelor şi
documentelor, la care acestia au sau ar putea avea acces, direct sau indirect, accidental sau în orice
alt mod, ca urmare a negocierii şi încheierii prezentului Contract și se obligă că nu vor dezvălui şi nu
vor utiliza aceste informaţii, date, documente confidenţiale, în totalitate sau parţial, în interes
propriu sau în orice alt scop, nici în timpul derulării contractului nici după încetarea acestuia, pe timp
nelimitat. Orice dezvăluire de informaţii, date sau documente confidenţiale nu se va putea face
decât cu acordul prealabil expres şi exprimat în scris celeilalte părţi, prin reprezentanţii legali.
7.2. Prin informaţii, date şi documente confidenţiale, în înţelesul prezentului Contract, Părţile înţeleg
orice informaţie, date şi documente, transmise anterior sau ulterior momentului încheierii
prezentului Contract, indiferent de suportul pe care sunt transmise, care se referă la informaţii, date
sau documente de ordin tehnic, comercial, marketing, managerial, comportament concurenţial,
promoţional sau de know-how ale Sponsorului și Beneficiarului, inclusiv cu privire la lucrările,
echipamentele, personalul şi clienţii acestora, informaţiile privind condiţiile de ofertare şi negociere
ale Părţilor, care au fost transmise în scopul încheierii prezentului contract, informaţii, date şi
documente de care au luat sau vor lua cunoştinţă, direct sau indirect, accidental sau în orice alt mod,
ca urmare a prestării serviciilor care fac obiectul acestui contract şi a relaţiilor profesionale existente
între cele două părţi.
7.3. Părțile se obliga să folosească astfel de informaţii, date şi documente, aşa cum au fost definite la
punctul 2 de mai sus, numai pentru scopul prezentului Contract şi să asigure respectarea de către
toţi angajaţii şi colaboratorii săi a obligaţiei de confidenţialitate.
8. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1 Nici una dintre Părţile prezentului Contract nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale rezultate din
acestea unei terţe persoane fără acordul scris al celeilalte Părţi, cesiunea putind produce efecte doar
din momentul acceptării în scris, având în vedere dispoziţiile art.1317 Cod Civil. Orice delegare,
cesionare sau transfer intenţionat de către partener a acestui Contract în totalitate sau parţial sau a
oricăror drepturi sau obligaţii rezultate din prezentul Contract, fără aprobarea prealabilă în scris a
celeilalte Părţi, va fi considerată nulă şi neproducând efecte faţă de acesta precum şi un motiv de
reziliere imediată a prezentului contract.
9. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
9.1. Notificările şi comunicările care vor interveni între Părţi vor fi considerate valabile dacă se vor
realiza în una din următoarele forme: scrisoare recomandată cu confirmare de primire, scrisoare
trimisă prin curier, e-mail (cu mesaj de confirmare).
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9.2. Notificările şi/sau comunicările adresate de una dintre Părţi celeilalte sunt valabil îndeplinite
dacă vor fi transmise la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract.
9.3. Părţile au obligaţia ca în termen de 1 (una) zi de la primirea unei notificări să răspundă celelalte
Părţi respective în condiţiile şi în modalităţile convenite.
10. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
10.1 Prezentul contract este guvernat de legea română.
10.2 Părţile convin să depună toate eforturile pentru a rezolva amiabil orice dispută apărută în
legătură cu prezentul contract. Orice dispută între părţi cu privire la conţinutul şi/sau înţelesul
prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi soluţionate de către
instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Fiecare şi toate clauzele acestui Contract au fost negociate şi agreate de părţi şi reprezintă voinţa
completa şi exclusivă a părţilor cu privire la obiectul acestui Contract, înlăturând orice altă înţelegere
anterioară, verbală sau scrisă.
11.2. Prezentul Contract nu poate fi completat sau modificat decât prin semnarea unui act adiţional de
către ambele părţi contractante.

Prezentul Contract a fost încheiat la data de ______________ în limba română, în 2 (două)
exemplare originale.

SPONSOR

BENEFICIAR
ASOCIAȚIA ENVISION
Laszlo Bodor
Presedinte

