Asociaţia HELP THE PEOPLE
124467/22/04/2013 CUI 32137660
office@helpthepeople.ro

www.helpthepeople.ro
CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ........ / ...............

Între
ASOCIAŢIA HELP THE PEOPLE cu sediul în Bucureşti, str. Lamotesti, nr. 2, Sector 4, CUI:32137660,
număr de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor
124467/22/04/2013, cont bancar (ron) RO02INGB0000999903828689, deschis la ING Bank, sucursala
Brancoveanu, reprezentată legal de către Mariana Neculae (tel. 0726.738.380 și e-mail:
office@helpthepeople.ro), în calitate de preşedinte, denumită în continuare BENEFICIAR,
şi
SC ........................................................ SRL, cu sediul în ........................................,
str.................................... nr......., sectorul/judeţul ........................................, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. ................................, CUI ........................, tel/fax…………………………………..,
email………………………………........................, reprezentată de ......................................,
cu funcţia de ................................., denumită în continuare SPONSOR,
Conform Codului Fiscal și Legii nr. 32/1994, privind sponsorizarea, cu modificările și
completările ulterioare , s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare, constând în sprijinul bănesc
acordat de SPONSOR BENEFICIARULUI, în scopul sprijinirii activităţilor legale şi statutare ale
BENEFICIARULUI si proiectelor acestuia pentru anul …………..
II. PLATA ȘI MODALITĂȚILE DE PLATA
2.1 SPONSORUL o va plăti BENEFICIARULUI suma de ……………ron.
2.2. Plata se va efectua în contul deschis pe numele Asociaţiei HELP THE PEOPLE, cont RON
RO02INGB0000999903828689, deschis la ING Bank, sucursala București.
III. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
3.1. SPONSORUL:
-Se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma conform prezentului contract;
-Sponsorul se obligă să nu intervină, direct sau indirect, în activitatea Beneficiarului.
3.2. BENEFICIARUL:
-Se obligă să folosească sumele obţinute de la Sponsor exclusiv în scopul mentionat la
punctul 1.1;
-Se obligă, ca în cadrul promovării proiectelor sale, să aducă la cunoştinţa publicului numele
sponsorului, marca şi alte semne ori de câte ori se prezintă subiectul, prin mijloacele
publicitare convenite cu Sponsorul.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata acestui contract este de 1 an, cu începere de la data de ………….. până la data
de …………...
4.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor contractante cu cel puţin 30 de
zile înainte de expirare.
V. INCETAREA CONTRACULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a
instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile sale esenţiale.
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi,
cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
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VI. PREVEDERI FINALE
6.1. Partea a cărei obligaţie contractuală nu poate fi indeplinită din cauză de forţă majoră, aşa cum este
definită de lege, este aparată de răspundere, avand obligaţia să comunice celeilate părţi în termen de 10 zile
apariţia acestei situaţii, precum şi încetarea acesteia.
6.2. Eventualele neînţelegeri ivite între părţi în legătură cu executarea contractului, se soluţionează pe cale
amiabilă. Nesoluţionarea pe această cale, oferă părţilor posibilitatea de a se adresa instanţei judecătoreşti
conform legii.
6.3. Modificarea prezentului contract poate fi realizată doar în scris prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Acest contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală anterioară sau ulterioară încheierii
lui.
Încheiat azi ………………………………, într-un număr de 2 exemplare cu valoare de original, în limba
română, câte unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR SPONSOR
ASOCIAȚIA HELP THE PEOPLE
Președinte: Mariana Neculae
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