CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ........./.....................................2014
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. .................................................., cu sediul în ................., Str. ........................................, nr. ........,
judet ......................., CIF ....................................., Nr. R.C. ......................................................................, cont
bancar ......................................................................., deschis la .................................., telefon: ......................,
fax.: ........................., reprezentata de ........................................................................ in calitate de SPONSOR
Si PAROHIA SF. VASILE CEL MARE din Buzau adresa: str. Capsunelor nr. 9, CUI 12427600
reprezentata legal de Preot Paroh Prof. Marcel Panait, in calitate de BENEFICIAR al sponsorizării
au încheiat prezentul contract de sponsorizare în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificarile si completarile ulterioare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Sponsorul transfera in proprietatea Beneficiarului: suma de ...........................................lei in
scopul sustinerii lucrărilor de pictură desfasurate in cadrul Parohiei Sf. Vasile cel Mare.
III. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract înceteaza la data predarii integrale a bunurilor ce constituie obiectul
prezentului contract, anume 31.12.2014.
Art. 3. Contractul poate înceta în cazul în care beneficiarul sponsorizarii nu îsi îndeplineste
obligatiile contractuale prevazute în acest înscris.
IV. OBLIGAŢIILE SPONSORULUI
Art. 4. Sponsorul se obligă să nu facă reclamă sau publicitate comercială în favoarea sa, a
beneficiarului sau în favoarea unei alte persoane, înainte, în timpul sau după momentul activităţii de
sponsorizare.
Art. 5. Sponsorul nu va condiţiona sau nu va influenţa activitatea beneficiarului în domeniul pentru
care acordă sponsorizarea.
Art. 6. Sponsorul va înregistra în evidenţele sale contabile bunurile si contravaloarea acestora, cu
care îl sponsorizează pe beneficiar, în baza prezentului contract.
V. DREPTURILE SPONSORULUI
Art. 8. Sponsorul are dreptul să facă publică activitatea de sponsorizare a beneficiarului în baza
prezentului contract prin promovarea numelui, a mărcii, emblemei sau imaginii sale.
Art. 9. Sponsorul are dreptul de a verifica respectarea de către beneficiar a destinaţiei bunurilor ce
fac obiectul sponsorizarii. Nerespectarea de catre beneficiar a destinatiei bunurilor prevazute la art. 1 din
prezentul contract atrage rezolutiunea de drept a contractului, cu obligarea beneficiarului la restituirea
bunurilor primite cu titlu de sponsorizare, precum si la plata de penalitati de intârziere de 0,1% pe fiecare zi
de întârziere de la data rezoluţiunii până la data restituirii integrale a bunurilor, reprezentand contravaloarea
bunrilor primite cu titlu de sponsorizare.
VII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Art. 10. Beneficiarul se obligă ca pe întreaga durată a sponsorizării să nu facă reclamă, publicitate
comercială în favoarea sa, a sponsorului sau în favoarea altei persoane.
Art. 11. Beneficiarul va promova numele, marca, emblema şi imaginea sponsorului cu ocazia
aducerii la cunoştinţa publicului a activităţii de sponsorizare, obligandu-se sa remita sponsorului fotografii
ori documente din care sa rezulte aceasta promovare.
Art. 12. Beneficiarul, pe toată durata sponsorizării, nu va putea promova marca, emblema, numele
sau imaginea unei firme concurente pentru sponsor.

Art. 13. Beneficiarul, prin aducerea la cunoştinţa publică a sponsorizării, nu va leza activitatea
sponsorului, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
Art. 14. Beneficiarul va înregistra în evidenţa contabilă bunurile primite cu titlu de sponsorizare în
baza acestui contract si va respecta destinatia acestora stabilita prin prezentul contract, respectiv pentru
promovarea intereselor societatii sponsor in cadrul climatului investitional general din Romania.
VIII. DREPTURILE BENEFICIARULUI
Art. 15. Beneficiarul are dreptul să desfăşoare activitatea prevăzută la art. 1 din contract fără
ingerinţe sau condiţionări din partea sponsorului.
IX. LITIGII
Art. 16. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe
cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente de
la sediul Sponsorului.
X. ALTE CLAUZE
Art. 17. Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin acest contract cu buna
credinta si diligenta.
Art. 18. Sponsorul va retrage bunurile primite de beneficiar în baza contractului, dacă beneficiarul
nu îndeplineşte obligaţiile care îi revin potrivit acestui contract.
Art. 19. Pe durata valabilitatii contractului, partile sunt obligate sa pastreze, sa nu dezvaluie, sa nu
dea sau sa nu foloseasca necorespunzator datele/informatiile/negocierile rezultate din si/sau in legatura cu
acest contract, indiferent de forma in care se prezinta. Obligatia de confidentialitate va exista chiar si dupa
incetarea contractului, pe perioada nedeterminata de timp.
Art. 20. Modificarea/completarea prezentului contract se poate face prin act aditional semnat de
reprezentantii legali ai partilor.
Contractul a fost încheiat în 2 exemplare, cu aceeasi forta probanta, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

SPONSOR,
S.C. .........................................
Director,
..........................................

BENEFICIAR,
PAROHIA SF. VASILE CELMARE DIN BUZAU
Preot paroh,
MARCEL PANAIT

