CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. _______ din _____/_____/__________
I. PARȚILE CONTRACTANTE
a) ___________________________________________________________________, cu sediul
în

______________________,

înregistrată

la

Registrul

Comerțului

sub

nr.

______________________, CIF(CUI)_________________________, reprezentată legal prin
___________________________________________, în calitate de SPONSOR
și
b) Asociația Karolus Magnus, cu sediul în Str. Speranţei nr. 29, et. 2, ap. 3, Sector 2, Bucureşti,
CIF 29479948, reprezentată legal prin Președinte, domnul Constantin Iulian Minescu, în
calitate de BENEFICIAR al sponsorizării, au convenit să încheie următorul contract de
sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
a) Obiectul contractului constă în sponsorizarea cu titlu gratuit de către SPONSOR către
BENEFICIAR, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, în valoare totală de
_____________, pentru acțiunile sociale în care Asociația este implicată, prin virament bancar
în contul RO22RNCB0078143989400001, deschis la Banca Comercială Română S.A.
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
a) SPONSORUL se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității
BENEFICIARULUI;
b) SPONSORUL / BENEFICIARUL este obligat să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică;
c) BENEFICIARUL va prezenta sponsorului la cerere modul de utilizare a sponsorizării.

IV. DURATA CONTRACTULUI
a) Prezentul contract are valabilitate începând cu data semnării acestuia de către părțile
contractante și se încheie în data de 31.12.2016.
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V. INCETAREA CONTRACTULUI
a) Prezentul contract încetează de plin drept și de comun acord, prin notificarea scrisă a uneia
dintre părți.
VI. FORȚA MAJORĂ
a) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de
executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației
respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile,
producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

VII. LITIGII
a) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanții lor.

VIII. CLAUZE FINALE
a) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
b) Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
c) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare câte unul pentru fiecare
parte, astăzi ____________________________

BENEFICIAR
ASOCIAȚIA KAROLUS MAGNUS

SPONSOR

PREȘEDINTE,

__________________________________
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