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

Art.1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ________________ S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in _______________, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul _______________, Cod Unic de Identificare RO ___________, cont bancar _______________ deschis la banca
____________________, reprezentata legal prin ADMINISTRATOR ___________________________________ , de-o parte in

calitate de SPONSOR
Si
Asociatia Educatie Traditii si Comunitate ETC, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Sos. Cotroceni nr. 33, cod de
inregistrare fiscala CIF 35803339, cont RO09BACX0000001221746001, deschis la UniCredit Bank, reprezentata
prin Presedinte Antoniu Dan Ciocoiu, denumită in contract BENEFICIAR
Avand in vedere urmatoarele:
-

Beneficiarul este o asociatie care desfasoara diverse programe si activitati in scopul promovarii educației, sub
cele mai diverse aspecte ale sale, a valorilor culturii românești și universale, a tradițiilor românești în rândul
societății, dar mai ales, în rândul grupurilor vulnerabile, copiilor, tinerilor și femeilor;
Sponsorul doreste sa creasca notorietatea brandului propriu si sa sprijine activitatea Beneficiarului,

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

Art. 1.1. Obiectul prezentului Contract il constituie angajamentul Sponsorului de a sustine material Beneficiarul.
II.

VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA

Art. 3.1. Valoarea sponsorizarii este de ___________ lei (__________ lei), care va fi pusa la dispozitia Beneficiarului de catre
Sponsor, prin transfer bancar, in termen de 7 zile de la data incheierii acestui contract.
III.

OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4.1. Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
a. Sa aduca la cunostinta publicului, potrivit Legii Sponsorizarii, sponsorizarea prin prezentarea numelui
Sponsorului in cadrul fiecarei actiuni publice ce au legatura cu obiectul contractului, conform standardelor
solicitate de acesta si in masura sa nu lezeze bunul renume al acestuia, bunele moravuri sau ordinea si
linistea publica;
b. Beneficiarului consimte prin semnarea prezentului contract ca Sponsorul sa aduca la cunostinta publicului
sponsorizarea si calitatea sa de sponsor al Beneficiarului prin orice mijloace de informare permise de lege
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c. Beneficiarul se obliga sa nu faca declaratii/afirmatii defaimatoare la adresa Sponsorului, actionarilor,
reprezentantilor sau afiliatilor acestui, pe toata perioada derularii contractului precum si ulterior expirarii
duratei acestuia. De asemenea Beneficiarul se obliga sa nu prejudicieze imaginea Sponsorului, prin
activitatile/comportamentul Beneficiarului.
Art. 4.2. Obligatiile Sponsorului
Sponsorul se obliga sa sponsorizeze activitatea Beneficiarului conform termenilor si conditiile convenite prin
prezentul Contract
Art. 4.3 Obligatii comune ale Partilor
4.3.1. Obligatia de confidentialitate
Partile sunt de acord sa pastreze si sa nu divulge informatiile si datele transmise de o parte celeilalte, cu privire la care
partea care dezvaluie in orice forma (verbal sau in scris) partii care primeste, caracterul confidential al acestora.
Partea care primeste informatii indicate ca fiind confidentiale, se obliga si este de acord cu urmatoarele:
a) sa protejeze si sa apere informatiile indicate ca fiind confidentiale impotriva utilizarii neautorizate, publicarii sau
dezvaluirii;
b) sa nu utilizeze niciuna dintre informatiile indicate ca fiind confidentiale decat pentru efectuarea serviciilor pentru
care aceasta a fost dezvaluita;
c) sa nu divulge, raporteze, publice, dezvaluie, transmite sau sa utilizeze in orice alt mod, direct sau indirect si in
niciun mod, informatiile indicate ca fiind confidentiale, fara acordul partii care a dezvaluit informatiile respective;
d) sa nu foloseasca sau sa exploateze informatiile indicate ca fiind confidentiale in propriul sau beneficiu sau in
beneficiul altora;
e) sa restrictioneze accesul la informatiile confidentiale pentru angajatii, directorii si consultantii sai care in mod
evident au nevoie de un asemenea acces pentru realizarea obiectului prezentului Contract.
Sunt exceptate de la prevederile alineatului anterior urmatoarele situatii:
a) informatiile erau informatii de domeniu public anterior incheierii prezentului Contract;
b) informatiile erau cunoscute de către partea care le primeste anterior datei semarii prezentului contract.
c) informatiile sunt sau devin cunoscute publicului, fara culpa partii care le primeste;
f) informatiile au fost dezvaluite unei terte parti pe baza acorului prealabil si in scris partii care dezvaluie
g) partea care primeste este obligata la dezvaluire de o dispozitie imperativa a legii sau de o solicitare oficiala a unui
organ al statului, respectiv a unei autoritati publice.
4.3.2. Drepturile de prorietate intelectuala
Beneficiarul recunoaste ca toate drepturile de proprietate intelectuala asupra produselor, asupra marcii/logo-ului
Sponsorului si ambalajelor produselor sunt si revin Sponsorului. In baza Contractului, Beneficiarul dobandeste un
drept de utilizare neexclusiv, limitat la scopul contractului, a marcii si logoul Sponsorului, in mod expres comunicate
de catre Sponsor, indiferent daca acestea au fost inregistrate sau nu la autoritatile relevante in domeniul protectiei
drepturilor intelectuale. Utilizarea acestor drepturi este strict limitata la scopul contractului si la indeplinirea
obligatii decurgand din prezentul Contract.
IV.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 5.1. Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a.la expirarea duratei sale;
b.prin denuntare unilaterala de catre Sponsor, cu conditia acordarii Beneficiarului a unui preaviz de 3 zile;
c.prin reziliere de plin drept de catre oricare dintre parti, daca cealalta parte nu-si indeplineste una din obligatiile
prevazute de lege sau de Contract in sarcina sa.
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d. in cazul in care oricare dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara
acordul celeilalte parti;
e. In cazul in care evenimentul organizat de Beneficiar va fi anulat sau reprogramat din orice motiv.
Art.5.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a
renuntat la acest drept al sau.
V.

LITIGII

Art. 6.1. Drepturile si obligatiile ambelor parti, ce decurg din prezentul Contract, sunt guvernate de legile romane in
vigoare.
Art. 6.2. In cazul oricarei dispute in legatura cu termenii si conditiile prezentului contract, ambele Parti vor depune
eforturi pentru rezolvarea conflictului pe cale amiabila. Daca pe aceasta cale disputa nu este rezolvata, competenta in
rezolvarea oricarei divergente aparute intre Parti apartine instantelor de drept comun, potrivit legislatiei in vigoare.
VI.

DISPOZITII FINALE

Art. 7.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de catre o Parte celeilalte, va fi
considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte Parti la adresa mentionata la inceputul prezentului
Contract.
Art.7.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
Art.7.3. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Art.7.4. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a
renuntat la acest drept al sau.
Art.7.6. Prin semnarea acestui inscris, Partile confirma ca accepta in mod expres atat clauzele standard, cat si
clauzele neuzuale cuprinse in prezenta conventie ca toate prevederile acesteia au fost negociate si acceptate ca atare,
semnarea conventiei in forma prezenta echivaland cu acceptul expres al Partilor, prevazut de art. 1203 Cod Civil,
privind toate clauzele contractuale.
Prezentul Contract s-a incheiat astazi, __ ________ _________, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare Parte
contractanta.
SPONSOR
Reprezentat prin
ADMINISTRATOR
__________________

BENEFICIAR
Reprezentat prin
PRESEDINTE
Ciocoiu Dan Antoniu
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