CONTRACT DE SPONSORIZARE Nr.____/_________
Noi, Partile:
1.
......................................................................., cu sediul in ............................................................................, inmatriculata in
Registrul Comertului sub nr.............................., cod fiscal ................................., cont IBAN ............................, deschis la
..........................................................................., reprezentata legal de.............................................................., în calitate de Sponsor,
si
2.
Asociația „Habitat for Humanity România”, cu sediul în București, Str. Naum Ramniceanu nr. 45 A, et. 1, ap. 3, Sector 1, având
cod fiscal 15391896, cont bancar RO25BRDE050SV15017510500 deschis la BRD Oradea, reprezentată prin Manager General RobertoPaul Pătrășcoiu, în calitate de Beneficiar,
Denumite colectiv in cele ce urmeaza „Partile” si individual „Partea”,
Am convenit încheierea prezentului Contract de sponsorizare (denumit în continuare “Contractul”) în conformitate cu dispozițiile
Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, în următoarele condiții:
CAPITOLUL 1: SCOPUL, OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul Contractului constă în sprijinirea de catre Sponsor a Beneficiarului cu suma de ......................... Lei. Suma de bani care
face obiectul sponsorizării va fi plătită integral Beneficiarului de catre Sponsor până la 31.12.2020.
Art. 2. Sponsorul pune la dispozitia Beneficiarului suma de mai sus cu titlu de sponsorizare, cu scopul de a sprijini proiectele si cauzele
umanitare susținute de Beneficiar si a activitatii curente a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 privind
sponsorizarea, exemplificativ iar nelimitativ: constructia, renovarea, reabilitarea si/sau ajutorarea cu materiale de constructii pentru
obiective sociale sau beneficiari aflati in situatii vulnerabile social ori in nevoie de locuire.
Art. 3. Durata pentru care se încheie Contractul este pana la finalul anului in curs si intra in vigoare de la data semnarii acestuia.
Durata Contractului poate fi modificata cu acordul scris al ambelor Părţi, prin act adiţional la Contract.
CAPITOLUL 2: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. Sponsorul se obligă:
a. Să puna la dispozitia Beneficiarului suma/bunurile ce fac obiectul sponsorizarii cu respectarea Contractului;
b. Să puna la dispozitia Beneficiarului materialele sale publicitare in vederea afisarii acestora;
c. Să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii Beneficiarului.
Art. 5. Beneficiarul se obligă:
a. Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului pe site, pe pagina de
Facebook sau pe santierele pe care se lucreaza cu bunuri donate de Sponsor.
b. Să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea în asa fel incat să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele
moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
c. Să foloseasca sponsorizarea primita de la Sponsor cu respectarea Legii nr.32/1994 si a Contractului.
CAPITOLUL 3: ÎNCETAREA CONTRACTULUI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 6. Prezentul Contract încetează: a. La expirarea termenului stabilit în Contract; b. De comun acord, prin act adițional scris; c. Prin
reziliere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce revin Părților.
Art. 7. Oricare Parte poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi obligaţiile ce i se cuvin prin acest Contract,
doar cu acordul scris al celeilalte Părţi.
Art. 8. Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin Contract.
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
Contractului şi care împiedică Părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să
o notifice celeilalte Parti, in 15 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor.
Art. 9. Reclamațiile cu privire executarea acestui Contract, notificările, precum și corespondența dintre părți se va face în scris (prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, etc.), la adresele indicate de părți în prezentul Contract, sau la
o altă adresă de corespondență indicată de părți pe parcursul derulării Contractului.
Art. 10. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționa pe cale
amiabilă. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord, acestea se vor adresa instanțelor de judecată românești competente de
la sediul Beneficiarului.
Art. 11.Partile convin asupra faptului ca, in cazul in care oricare din prevederile prezentului Contract este declarata nula, ilegala,
nevalabila sau inaplicabila, in conformitate cu legea romana, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau prejudiciate
de catre acestea. Partile convin sa depuna toate eforturile ca orice clauza declarata nula, ilegala sau inaplicabila sa fie modificata
pentru a deveni valabila, legala sau aplicabila, pastrand cat mai bine scopului Contractului.
Prezentul Contract a fost încheiat şi semnat astăzi, data de de mai sus, in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.
BENEFICIAR,
SPONSOR,
Asociatia Habitat for Humanity Romania
.........................................................
Prin Manager General Roberto-Paul Pătrășcoiu
Prin........................

Prin Director RDC Gabriela Ciripială

