CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ......................
I. Prezentul contract a intervenit între:
SC .....................................................................................................................................................................
cu sediul în ..........................................................................., având
înregistrare la Registrul Comerţului
....................,CUI
....................,
cont
bancar
............................................................
deschis
la
.........................................reprezentată legal prin ......................................., in calitate de SPONSOR
şi

Asociatia pentru Realizarea Tinerilor prin Educație-A.R.T.E., cu sediul în Galați, Str. Logofăt Tăutu,
nr. 18, judetul Galați, Cod de identificare fiscala 31619237, cu contul în lei RO96 BACX
0000 0008 7012 7001 deschis la banca UNICREDIT TIRIAC, Sucursala Galați, reprezentat de către
doamna Cristina-Liliana Iordache - Presedinte, în calitate de BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII.
Părţile au încheiat prezentul contract, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare,
HG nr. 84/03.02.2005, pentru aprobarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, aprobat prin HG nr. 44/2004
II. OBIECTUL SPONSORIZĂRII
2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea BENEFICIARULUI de către SPONSOR în
vederea strangerii de fonduri pentru activitatile asociatiei care îsi propune să:
 sustină dezvoltarea potențialului material și uman al Liceului de arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi prin
sustinerea tuturor proiectelor interne şi externe îniţiate de cadrele didactice, care îi au ca beneficiari pe
elevii liceului.
 sustinerea infrastructurii Liceului de arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi pentru realizarea corespunzătoare a
actului educaţional pentru elevi.
 sustină material şi /sau financiar (doar cheltuieli eligibile) elevii talentaţi de la disciplinele vocaţionale în
vederea participării acestora la competiţiile de specialitate.
 susţinerea financiară a elevilor talentați cu probleme de sănătate sau materiale, in cazul in care familiile
acestora nu isi permit cheltuielile aferente.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Prezentul contract este valabil de la data semnării sale până la indeplinirea obligatiilor de catre parti.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Sponsorul va acorda Beneficiarului suma de ........................................RON
V. OBLIGAŢIILE Asociatiei pentru Realizarea Tinerilor prin Educație-A.R.T.E.
5.1. Utilizarea sponsorizarii exclusiv în scopul precizat la capitolul “Obiectul sponsorizării” al prezentului contract.
5.2. Prezentarea numelui, mărcii, imaginii Sponsorului, în conformitate cu art. 5 din Legea Sponsorizării prin
intermediul website-ului, flyerelor, afişelor sau a altor materiale tipărite pentru prezentarea campaniei.
5.3. Beneficiarul va prezenta Sponsorului spre aprobare toate materialele in care vor fi utilizate insemnele sale,
inainte ca acestea sa fie date in productie.
5.3. Beneficiarul oferă Sponsorului dreptul de a face publica sponsorizarea acordata, in randul angajatilor sau
partenerilor săi, prin materiale ce vor fi supuse aprobarii Beneficiarului inainte de a fi facute publice.
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VI. OBLIGAŢIILE SPONSORULUI
6.1. Plata sumei reprezentând valoarea prezentului contract în conformitate cu prevederile stabilite la capitolul
“PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ”
6.2. Să vireze suma în valoarea prevăzută la art. 4.1 in termen de 5 zile de la semnarea contractului de catre parti.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1 Nerespectarea clauzelor prezentului contract atrage după sine răspunderea materială sau după caz răspunderea
civilă şi penală precum şi plata de penalităţi şi despăgubiri la nivelul daunelor produse.
7.2 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce revin părţilor datorată forţei majore,
degrevează de răspundere cu condiţia ca forţa majoră să poată fi dovedită cu acte şi comunicată celeilalte părţi în
termen de cel mult 15 zile de la apariţie.
7.3 Cazurile de forţă majoră sunt prevăzute în Codul Civil; se asimilează forţei majore şi actele guvernamentale ce
modifică voinţa părţilor, în totul sau în parte, de la data încheierii acestui contract.
VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI
8.1 Niciuna din părţile prezentului contract nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest contract
unei terţe persoane.
IX. NOTIFICĂRI
9.1 În cazul în care comunicarea va fi făcută prin poştă, ea se va face prin scrisoare recomandată care se va
considera că a fost primită de către destinatar în 6 zile de la data la care a fost predată serviciului poştal.
9.2. În cazul în care comunicarea va fi făcută sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de către
destinatar în prima zi lucrătoare, următoare celei în care a fost expediată.
X. CONFIDENTIALITATE
10.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
10.1.1. De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
10.1.2. De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat in acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;
10.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului;
10.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract
daca:
10.3.1. Informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau
10.3.2. Informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
10.3.3. Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia
XI DISPOZIŢII FINALE
10.1 Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi.
10.2 Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în
situaţia în care nu se va ajunge la un rezultat pe această cale, litigiile se supun instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul contract a fost încheiat azi ..........., în ...........................................................................................................,
(locaţia)
în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Asociatia pentru Realizarea Tinerilor prin Educație
SC ................................

-A.R.T.E.
Iordache Cristina-Liliana
Presedinte
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