
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. /

1. Partile
__________ in calitate de sponsor (numita in cele ce urmeaza „Sponsor”), cu sediul in _____ inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. _____, avand atribuit codul RO _____, avand contul nr. _______ deschis la
_____, reprezentata de catre _____ in calitate de _______.
Si

Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov in calitate de beneficiar al sponsorizarii (numit in cele ce
urmeaza “Beneficiar”), cu sediul in Brasov, Str. Victor Babes 36, judetul Brasov, cod fiscal 18865544, avand
contul in RON nr. RO 87 RNCB 0059 0567 2386 0001 si deschise la BCR Brasov, reprezentata de catre
Mihaela Carstea, in calitate de Administrator.

2. Obiectul si valoarea contractului_

2.1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea de catre  ______ in calitate de Sponsor al programului
Vorbeste in gura mare si zambeste initiat de APC Brasov.

2.2. Valoarea contractului este de ____ lei.

3. Obligatiile partilor

Beneficiarul se obliga:

3.1. Sa utilizeze suma care constituie obiectul sponsorizarii conform destinaţiei prevăzute în prezentul
contract;

3.2. Sa trimita catre Sponsor rapoarte anuale referitoare la cheltuielile, activitatile si rezultatele
proiectului Vorbeste in gura mare si zambeste;

3.3. Sa mentioneze sponsorizarea in raportul anual trimis catre baza de date a asociatiei;

3.4. Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect
activitatea, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;

3.5. Sa afiseze logo-ul Sponsorului pe site-ul proiectului, adoptaunzambet.bccbrasov.ro, la sectiunea
„Parteneri/Corporatii”.

Sponsorul se obliga:

3.2. Sa achite suma de _____, nerambursabila, catre Asociatia pentru Parteneriat Comunitar Brasov, conform
Art. 4 din prezentul contract.

4. Conditii de plată
4.1. Plata sponsorizarii se va efectua in termen de 10 zile de la semnarea contractului, in lei, prin virament
bancar in contul Asociatiei pentru Parteneriat Comunitar Brasov RO 87 RNCB 0059 0567 2386 0001 deschis
la BCR Brasov.

5. Durata sponsorizarii
5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor
de ambele parti.



6. Legea aplicabila si litigii

6.1. Prezentului contract i se aplica legea romana.

6.2. Eventualele neintelegeri aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila; in caz contrar litigiul se va
supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

6.3. Orice cerere sau notificare decurgand din prezentul contract va fi realizata in scris si va putea fi remisa
personal ori trimisa prin fax sau scrisoare recomandata si va fi considerata primita in cazul faxului la 2 zile
lucratoare de la transmitere, iar in cazul scrisorii recomandate la 5 zile lucratoare de la expediere.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ________, in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte
contractanta.

Sponsor Beneficiar
APC Brasov

Mihaela Carstea
Administrator


