CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ......... din ........................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. ........................ ........................ ........................, persoană juridică română, cu sediul în localitatea
........................, str. ........................ ........................, nr. ......., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
..................., cod fiscal ..................., reprezentată prin doamna/domnul .........................................., în calitate
de administrator, numită în continuare SPONSOR,
și
2. Fundaţia CHANCE FOR LIFE, cu sediul social în str. Complexului nr. 1, bl. 62, ap. 65, sector 3,
Bucureşti, având un punct de lucru în Bucureşti/adresă poștală, la adresa: Bld. Timişoara nr. 61, bl. C3, scara B,
ap. 23, sector 6, Bucureşti, având cod fiscal 13376750 și contul nr. RO06RNCB0090000537370001, deschis
la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, suc. Lipscani, reprezentată prin doamna Daniela Apostol, în calitate
de Director Executiv, numită în continuare BENEFICIAR,
au convenit să încheie prezentul Contract de Sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Dezvoltarea unui parteneriat în scopul susținerii activităţilor din cadrul Fundației CHANCE FOR LIFE.
Prin acest parteneriat, SPONSORUL va asigura suma de ............. RON, necesară achitării unor costuri în
vederea bunei implementări a programelor fundației, sau sprijin material, în același scop.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SC ................... ................... SRL se obligă:
 să ofere sprijin financiar sau material pentru atingerea obiectivelor fundației, destinate beneficiarilor ei;
 să comunice imaginea, numele și marca sub care dorește să se facă cunoscut parteneriatul;
 să aducă la cunoștința publicului parteneriatul stabilit într-un mod în care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea proiectelor derulate;

Fundația CHANCE FOR LIFE se obligă:
 să gestioneze implementarea proiectului conform parteneriatului stabilit;
 să nu folosească fondurile SPONSORULUI pentru activități partizane politic;
 să nu discrimineze beneficiarii pe criterii etnice sau religioase;
 să înregistreze toate documentele financiare legate de programele sale;
 să consulte SPONSORUL cu privire la orice schimbări ce pot apărea în desfășurarea proiectului;
 să propună schimbări în timpul implementării, dacă este necesar pentru bunul mers al proiectului;
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 să permită monitorizarea derulării prezentului contract de către personalul sau voluntarii
SPONSORULUI, inclusiv prin vizite la sediu sau la locul de desfășurare a activităților;
 să anunțe în toate materialele oferite publicului proiectele sponsorizate de SPONSOR;
Publicații și comunicarea Parteneriatului
Art.1.

BENEFICIARUL se obligă să

aducă

la

cunoştinţa

publicului

parteneriatul prin promovarea

numelui, mărcii sau imaginii SPONSORULUI.
Art.2. SPONSORUL trebuie evidențiat în toate publicațiile, înregistrările video sau orice alt tip de
informație media a căror finanțare s-a făcut folosind, în totalitate sau numai parțial, fondurile lui.
Art.3. BENEFICIARUL consimte ca mijloacele financiare acordate ca sprijin financiar să fie folosite numai
pentru activităţi care pot fi sponsorizate conform Art. 4 din Legea 32/94.
Art.4. Ambii parteneri vor cere acordul scris sau electronic al celuilalt partener pentru orice publicație,
material video sau orice alt produs media finanțat parțial sau total din finanțarea oferită de SPONSOR.

IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.5. Acest contract este valabil de la data semnării lui până la ..................., cu posibilitatea prelungirii ca
urmare a acordului ambelor părți.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.6. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitrar sau a
instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
 cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
 îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către
cealaltă parte. O nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
VI. FORŢA MAJORĂ
Art.7. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.
VII. NOTIFICĂRI ȘI LITIGII
Art.8. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
Art.9. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menţionată pe ea.
Art.10. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.
Art.11. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin
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intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
Art.12. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
Art.13. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente potrivit legilor române.

VIII. CLAUZE FINALE
Art.14. Modificarea prezentului contract se face numai prin Act Adiţional încheiat intre părţile contractante.
Art.15. Prezentul contract, împreuna cu Anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părților și înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art.16. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a
renunţat la acest drept al său.
Clauza de confidențialitate
Ambele părți contractante sunt de acord să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile cuprinse în
prezentul contract, în special cu privire la condițiile convenite, chiar și dupa expirarea termenului contractual.
Clauza privind modelul anticorupție
Părțile nu vor săvârși, autoriza sau permite orice acțiune care are legătură cu negocierea, încheierea sau
executarea prezentului acord, care ar avea ca rezultat încălcarea de către părți și/sau afiliații părților a oricărora
dintre legile sau regulamentele aplicabile împotriva mitei și corupției. Aceasta obligație se aplică în special
plăților ilegale, inclusiv plăților de facilitare acordate oficialilor guvernamentali, reprezentanților autorităților
publice sau asociațiilor, familiilor sau prietenilor apropiați ai acestora.
Fiecare parte convine faptul că nu va oferi sau acorda sau nu va fi de acord să dea niciunui angajat, reprezentant
sau terț care acționează în numele celeilalte părți sau să accepte sau să fie de acord să accepte de la orice
angajat, reprezentant sau terț care acționează în numele celeilalte părți, orice cadou nejustificat sau beneficiu,
fie în bani sau de alta natură, în schimbul negocierii, încheierii sau executării prezentului acord.
Fiecare parte informează imediat cealaltă parte, în cazul în care află informații sau suspectează orice faptă de
corupție legată de negocierea, încheierea sau executarea prezentului acord.
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Încheiat azi, ...................
SPONSOR,

BENEFICIAR,

................... ................... ...................

Fundaţia CHANCE FOR LIFE

................... ...................

Daniela APOSTOL
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