Fundatia Olimpica Romana
C.F. 10988070, IBAN RO18 BACX 0000 0030 1641 2000, Unicredit Tiriac
Adresa: Str. Pictor Arthur Verona Nr. 1, Sector 1, Bucuresti, C.P. 010311

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.............../............
I.

PARTILE CONTRACTANTE

Art.1
.................., persoana fizica/juridica romana, cu sediul social in ........ inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul ..., Cod Unic de Inregistrare/ Cod de Identificare Fiscala ........, Cod IBAN ... deschis la ....., reprezentata
prin..... posesor al .... seria ..., nr. ....., eliberat de ....., la data de ..... in calitate de ......, numita in continuare
SPONSOR, pe de o parte
si
Fundatia Olimpica Romana, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Pictor Arthur Verona nr. 1, avand Cod de
Inregistrare Fiscala 10988070, cont bancar nr. RO18 BACX 0000 0030 1641 2000, deschis la Banca Unicredit
Tiriac, reprezentata in mod legal prin Andreea – Madalina Raducan, posesoare a CI seria ..., nr. ....., eliberata
de ....., la data de ....., in calitate de Președinte, numita in continuare BENEFICIAR, pe de alta parte,
Avand in vedere ca:
-

Beneficiarul are nevoie de sprijinul Sponsorului pentru sustinerea activitatii sale din domeniul sportiv,
educativ si filantropic,

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 32/1994 cu modificarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
sponsorizare (denumit in continuare “Contractul”) dupa cum urmeaza:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului Contract il constituie sponsorizarea activitatii din domeniul sportiv, educativ si
filantropic organizate de Beneficiar.
Sponsorizarea se va realiza:

a. In bani prin acordarea sumei de [________] lei;
III.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 3

Contractul este valabil de la data [________] si pana la data de [________].

IV.

VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 4

Valoarea totala a prezentului Contract este de [________] lei.

V.

OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5 Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
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a. Sa foloseasca sponsorizarea numai în scopul mentionat la Cap. II Art. 2 (si anexa la Contract, daca este
cazul), cu mentiunea ca orice utilizare a sumelor primite cu titlu de sponsorizare in alte scopuri decat
cele declarate in acest Contract atrage raspunderea Beneficiarului conform legii civile, comerciale, sau
penale si obligatia sa la restituirea integrala a sumei respective, cu titlu de despagubiri.
Art. 6 Obligatiile Sponsorului
Sponsorul se obliga sa sponsorizeze activitatea Beneficiarului pe durata si in conditiile convenite prin prezentul
Contract.
VI.
Art. 7
a.
b.

INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
la expirarea duratei sale;
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.

VII.
LITIGII
Art. 8 Drepturile si obligatiile ambelor parti, ce decurg din prezentul Contract, sunt guvernate de legile române
în vigoare. În cazul oricarei dispute în 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 în rezolvarea oricarei divergente aparute între Parti apartine instantelor de drept comun, potrivit
legislatiei în vigoare.
VIII.
DISPOZITII FINALE
Art. 9 În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de catre o Parte celeilalte, va fi
considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa celeilalte Parti la adresa mentionata la începutul prezentului
Contract.
Prezentul Contract s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractanta.
SPONSOR,

BENEFICIAR,
Fundatia Olimpica Romana
Andreea Raducan
Presedinte
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