CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.

Între:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................., denumita în continuare “SPONSOR”,
Si
ASOCIAŢIA NOTEABOUTLIFE, din Bucuresti, Bulevadrul Iuliu Maniu, Nr 67, Sc 1, Ap
23, sector 6, cu ACT. autorizare nr. 21521/303/2014, CIF 33901802 Cont IBAN
RO70INGB0000999906983166 deschis la ING BANK, reprezentata prin d-nul Mustata
Lucian-Marian, in calitate de beneficiar al sponsorizarii, denumita in continuare
“BENEFICIAR”,
s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare cu urmatorul continut:
Art. 1 OBIECTUL SPONSORIZARII:
În conformitate cu prevederile prezentului contract, partile contractante convin cu privire
la transferul, de la Sponsor la Beneficiar, a dreptului de proprietate asupra mijloacelor
financiare prevazute la Art. 2, pentru sustinerea activitatii fara scop lucrativ si anume:
activitate de arta si creatie, desfasurate de catre Beneficiar.
Art. 2 VALOAREA SPONSORIZARII:
Mijloacele financiare care fac obiectul sponsorizarii sunt reprezentate de suma totala
de..........., suma care se va preda intr-o singura transa de catre Sponsor, Beneficiarului
pana in data de ........................., in contul IBAN nr. RO70INGB0000999906983166
deschis la ING BANK. Plata se va efectua in lei la cursul BNR valabil in ziua efectuarii
platii.
Art. 3 DURATA SPONSORIZARII:
Sponsorizarea incepe la data incheierii prezentului contract si se sfarseste dupa
indeplinirea tuturor obligatiilor partilor stabilite prin prezentul contract.
Art. 4 TERMENE:
Mijloacele financiare prevazute la Art. 2 se platesc prin virament de catre Sponsor in
contul Beneficiarului sponsorizarii indicat in prezentul contract intr-o singura transa,
astfel cum este specificat in Art. 2 de mai sus.
Art. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE SPONSORULUI:
Sponsorul are urmatoarele obligatii:
a) transfera Beneficiarului dreptul de proprietate asupra mijloacelor financiare care fac
obiectul sponsorizarii fara a directiona sau a conditiona activitatea Beneficiarului;
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b) aduce la cunostinta publicului sponsorizarea într-un mod ce se va stabili de comun
acord si care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri
sau ordinea si linistea publica;
c) respecta prevederile legale privind sponsorizarea;

Art. 6 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:
Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) utilizeaza mijloacele financiare primite de la Sponsor doar pentru desfasurarea
activitatii prevazute la Art. 1;
b) aduce la cunostinta publicului, în mod gratuit, anunturile prevazute de lege privind
actiunea de sponsorizare;
c) respecta prevederile legale privind sponsorizarea;
d) sa promoveze Sponsorul, in mod gratuit, in asa fel incat sa reiasa in mod clar
caracterul de sponsorizare prin prezentarea denumirii, a marcii si a imaginii Sponsorului
pe materialele promotionale ale .................................................................
Art. 7 ALTE PREVEDERI:
a) Partile inţeleg ca niciuna din activitatile mentionate mai sus, nu sunt si nici nu pot fi
considerate ca fiind reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau
ulterioara in favoarea Sponsorului sau Beneficiarului, ci reprezinta materializarea
obligatiei Beneficiarului de a aduce la cunostinta publicului sponsorizarea.
b) Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1994 si alte acte
normative care reglementeaza sponsorizarea.
b) Orice modificari si/sau completari ale prezentului contract se efectueaza cu acordul
scris al ambelor parti contractante.
c) Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale
amiabila de reprezentantii lor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.
c) Prezentul contract intra în vigoare la data încheierii lui.

SPONSOR

BENEFICIAR
ASOCIATIA NOTEABOUTLIFE
Presedinte
MUSTATA LUCIAN-MARIAN
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