CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. ....... din ..................

Încheiat între:
1. .............................................., cu sediul în ......................................................................,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………………………., Cod Unic de
Înregistrare …………………, cont bancar ………………………………………………, deschis la
........................................................................., reprezentată de …………….…………………………
în calitate de Administrator, denumită în continuare SPONSOR
și
2. Asociația Artipic, cu sediul în bulevardul Primăverii nr. 5, bl. D10, sc. A, et. 3, ap. 15, Iași, județul
Iași, înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor - Judecătoriei Iași sub nr.
85A/13.08.2019, având Codul de Înregistrare Fiscală 41626975, cont bancar
RO64BRDE240SV46029062400, deschis la BRD, reprezentată prin Ana Octavia Preotu, în calitate
de Preşedinte a Consiliului Director, denumită în continuare BENEFICIAR
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sprijinul material acordat BENEFICIARULUI, de către
SPONSOR, în vederea desfășurării activităţilor, evenimentelor și proiectelor inițiate de Beneficiar.
Activitatea este fără scop lucrativ și respectă obiectivele Asociației Artipic.
II. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării lui de către PĂRȚI și va înceta la data de
…………..
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de ......................
V. OBLIGAȚIILE SI DREPTURILE PARTILOR
5.1 SPONSORUL se obligă:
a) să vireze suma care face obiectul sponsorizarii în termenele şi condiţiile convenite prin contract;
b) să aduca la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
5.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul folosește mijloacele financiare primite
în temeiul prezentului contract conform destinației stipulate în acesta și să solicite răspunderea
Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligațiilor asumate.
5.3. BENEFICIARUL se obligă:
a) să utilizeze suma virată de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul contract;
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b) să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
În cazul neexecutării cu rea-credință a obligațiilor de către părți, contractul se consideră rezolvit de
drept, fără punere în întârziere și fără îndeplinirea altor formalități, fără intervenția instanței de
judecată.
VII. LITIGII
Orice neînțelegeri izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi soluționate de
către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționarii lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor
judecătorești competente.
Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin acordul părților și vor
fi cuprinse într-o anexă, parte integrantă a prezentului contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................................, în două exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

BENEFICIAR
Asociația Artipic
Președinte,
Ana Octavia Preotu
Semnătura
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