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CONTRACT SPONSORIZARE
Nr. ................. Data: .................................
I. PARȚILE CONTRACTANTE
1.1 ..............................................................................., cu sediul social în .....................,
jud......................, str. ................................................, nr. .........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap.
........,sector...................., înființat prin/ nr.de înregistrare în Registrul....................................
(J.................................),CIF………………..,având contul bancar nr. ……………………, deschis
la……………………………………………….,
reprezentată
de
………………………………….………, cu funcția de administrator, în calitate de Sponsor, pe de
o parte, și
1.2 FUNDAȚIA NICOLETA , cu sediul in Sibiu, str. Mureșului, nr. 5, Romania,
având contul bancar în moneda RON: RO16INGB0000999911842286 (Proiect
Fericite) și RO62INGB0000999910222140 (Proiect - HELLP4ALL), deschise la
reprezentată de Ursachi Bianca Natalia, cu funcția de Președinte, denumită
Beneficiar, pe de altă parte,

CIF 9377471,
- Casa Inimi
ING BANK,
în continuare

Au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează, să sustină activitatea Fundatiei Nicoleta.
2.2. Suma în valoare totală de (în cifre și în litere) ............................... (.............................................
................................) , se pune la dispoziția Beneficiarului în scopul susținerii activităților fundației.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul Beneficiarului:
RO16INGB0000999911842286 (Proiect – Casa Inimi Fericite)
SAU
RO62INGB0000999910222140 (Proiect - HELLP4ALL)
deschise la ING BANK, integral/in transe sau cu numerar pana la data de ........................................ .
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Fundatia Nicoleta se obliga sa foloseasca suma primita exclusiv pentru activitățile proiectului.
3.2. Beneficiarul are dreptul si obligatia sa promoveze numele, marca si/sau imaginea sponsorului
in toate ocaziile si in toate imprejurarile legate de proiectul sponsorizat, prin mass-media si oricare
alte modalitati de aducere la cunostinta publicului a sponsorizarii.
3.3. Sponsorul este obligat să-și îndeplinească toate obligațiile financiare în conformitate cu
prevederile prezentului Contract față de Fundația Nicoleta.

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract încetează pe deplin fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral
sau a instanței judecatoresti, în cazul în care:
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a. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parți, cu cel puțin 5 zile, înainte de data la care încetarea urmează să iși
producă efectele.
b. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente
între parțile contractuale.
V. FORȚĂ MAJORĂ
5.1. Niciuna dintre părtile contractuale nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea
în mod necorespunzator –total sau parțial- a oricarei obligații care îi revine în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată
de forță majoră, așa cum este definită prin lege.
5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile,
producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
5.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au
dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.
VI. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ
6.1 Eventualele litigii aparute în legatură cu derularea și interpretarea prezentului contract se vor
rezolva pe cale amiabilă.
6.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa
instanțelor judecatorești competente .

Încheiat astăzi ................................................., în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru fiecare
parte.

SPONSOR

BENEFICIAR
FUNDAȚIA NICOLETA
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