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CONTRACT DE SPONSORIZARE
…………….........................

Art. 1: PĂRȚILE CONTRACTULUI
…………………………………………………….…………………………………………………….., cu sediul social
în ………………………………………………………………………………… Județul ………………………………………..,
Cod Fiscal …………………………….., Cont ……………………………………………………………, deschis
la …………………………………………………………….., reprezentată de ……………………………………………….
în calitate de ………………………………………………, numită în continuare SPONSOR
si
Asociația„ARRA Pro Educatie IT” cu sediul în Comuna Bascov, Strada Valea
Glambocului, Sat Glambocu, Nr. 16, Judetul Arges, CIF 40218757, Cont:
RO49BTRLRONCRT0471676601, Banca: Transilvania, reprezentată de Dinca Florin Alin in
calitate de Președinte, numita in continuare BENEFICIAR.
Art. 2: SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Scopul contractului este sprijinirea de către SPONSOR a BENEFICIARULUI, în
conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma
de …………………………………, de catre SPONSOR.
(3) Sponsorizarea se pune la dispoziţia BENEFICIARULUI în scopul susţinerii
scopurilor declarate in statutul Asociatiei.
(4) Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti prin virament bancar in contul
mentionat la sus sau numerar.
Art. 3: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
(1) BENEFICIARUL îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de beneficiar al
sponsorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Beneficiarul, respectiv, Asociatia ARRA PRO EDUCATIE IT se obligă să folosească
suma dobândită pentru realizarea tuturor activităților clubului.
(3) Destinație specială: în acest caz, părțile convin ca sponsorizarea să fie utilizată
pentru proiectele Asociatiatiei ARRA PRO EDUCATIE IT, pentru echipe de robotica
si cluburi CoderDojo.
(4) În condițiile acordului manifestat de către SPONSOR, BENEFICIARUL va face
publică implicarea acestuia în activitățile sale.
(5) Niciuna dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca
instituind obligaţia BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a efectua vreo
altă prestaţie în favoarea SPONSORULUI ori a unei terţe persoane în schimbul
obiectului sponsorizării.
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Art. 4: RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Părţile contractului răspund în conformitate cu prevederile dreptului comun în
situaţia în care, prin nerespectarea sau prin executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
ce le revin, au produs un prejudiciu celeilalte părţi contractante.
Art. 5: CLAUZE FINALE
Eventualele litigii apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi
soluţionate de părţi pe cale amiabilă. Prezenta clauză nu poate fi interpretată ca
urmărind înlăturarea dreptului părţilor la liberul acces în justiţie ori a dreptului acestora
de a recurge la un eventual compromis arbitral.

Încheiat astăzi, ……………………………………………., în două (2) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

SC …………………………………………………………… SRL
Reprezentată de

ASOCIATIA ARRA PRO EDUCATIE IT
Reprezentată de Dinca Florin Alin
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