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CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr................./……………….2020

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVĂ (ARTI) cu sediul în strada Gheorghe Bibescu nr. 44,
localitatea Craiova, județul Dolj, CUI 15254821, cont bancar RO22BTRLRONCRT0441739201,
reprezentată legal prin Cristina Alexandra CATANĂ BUCĂ, în calitate de BENEFICIAR

și
………………………………………………………………………………………………………………………………………cu sediul
în…………………………………………………………………………………………….CUI…………….……………………………....
cont bancar …………………………………………………………………………………………………………….....................
reprezentată legal prin…………………………………………………………………………………………………………….,în
calitate de SPONSOR
încheie prezentul contract, având la baza prevederile Legii nr. 32/1994, privind
sponsorizarea, modificată.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Obiectul contractului îl constituie acordarea sumei de …………………………………………..
lei/euro cu titlu de sponsorizare, numitului ………................................................,
CNP................................................................., în scopul suplimentarii mijloacelor financiare
pentru organizarea Semimaratonului Craiovei 2020, ediția a III-a – virtuală ROGVAIV(A), în
intervalul iulie –septembrie 2020.
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 3 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui și a imaginii Sponsorului.
Art. 4 Sponsorul se obligă să achite suma acordată cu titlul de sponsorizare.

FAPTUL CĂ NU POȚI FACE TOTUL NU ESTE O SCUZĂ PENTRU A NU FACE NIMIC!

IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.5 Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziția Beneficiarului.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.6 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instante
judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una din obligațiile esențiale.
VI.

FORȚA MAJORĂ

Art.7 Niciuna dintre părțile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau
executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației
respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
VII. CLAUZE FINALE
Art. 8 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
Art. 9 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlatură orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
Art.10 Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul cu aceeași valoare juridică
pentru fiecare parte, astăzi ………………………………..

Beneficiar

Sponsor

ARTI

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

Reprezentant legal,

Reprezentant legal,

Cristina Alexandra CATANĂ BUCĂ
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