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Contract de sponsorizare
I. Pãrţile contractului
…………………………………………………….., cu sediul în ……..…………………….
………………………………………., înregistrat în Reg. Com. sub nr. ……………, cod fiscal
……………...…, având cont deschis la banca ….………………………………...……….. IBAN
……………………………………. reprezentată de
………………………………………., numit în continuare SPONSOR
şi
Asociaţia Little People România, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Calea Manastur 42B, jud. Cluj, cod postal 400372, înregistratã în Registrul Persoanelor Juridice
sub nr. 93/2002, cod fiscal nr. 14920760, având cont deschis la banca Transilvania, Cont
RO89BTRL01301205942889XX, reprezentatã de Rizvi Shajjad Hadier în calitate de preşedinte numitã în continuare BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
II. Obiectul contractului
Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare ce constã în susţinerea financiarã a
BENEFICIARULUI SPONSORIZÃRII de cãtre SPONSOR în vederea desfășurării programelor
în domeniul oncopediatriei la nivel național.
III. Valoarea contractului
Valoarea contractului este de …………… RON (………………………………………………..).
IV. Obligaţiile sponsorului
1) SPONSORUL se obligã sã achite în numerar/ să vireze în contul BENEFICIARULUI
SPONSORIZĂRII suma de bani determinatã la art. III.
2) SPONSORULUI îi este interzis sã intervinã în vreun mod, în activitatea BENEFICIARULUI
SPONSORIZÃRII.
V. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sponsorizãrii
1) BENEFICIARUL are dreptul sã încaseze suma plãtitã în temeiul prezentului contract de
sponsorizare.
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2) BENEFICIARUL SPONSORIZÃRII are obligaţia să folosească sprijinul financiar obţinut
exclusiv pentru scopul în care a fost primit, adică pentru desfășurarea programelor în domeniul
oncopediatriei la nivel național.
3.) La solicitarea SPONSORULUI, BENEFICIARUL SPONSORIZĂRII poate să aducă la
cunoştinţa publicului sponzorizarea prin promovarea numelui/mărcii sponsorului.
VI. Cesiunea contractului
Nici una din pãrţile prezentului contract nu va transmite drepturile şi obligaţiile sale rezultate din
acest contract unei terţe persoane, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi.
VII. Durata contractului
Prezentul contract înceteazã în cazul în care una dintre pãrţi nu îşi executã vreuna din obligaţiile
ce-i revin conform dispoziţiilor stipulate mai sus, fără a mai fi necesară o notificare prealabilă în
acest sens.
VIII. Forţa majorã
Forţa majorã apãrã de rãspundere partea care o invocã.
IX. Litigii
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legãturã cu executarea acestui contract vor fi soluţionate
pe cale amiabilã, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, litigiile vor fi supuse spre
soluţionare Judecãtoriei Cluj.
X. Prevederi finale
Orice modificare a prezentului contract va putea fi fãcutã numai în scris şi cu acordul ambelor
pãrţi.
Prezentul contract conţine 2 (douã) pagini şi a fost redactat azi …………………, în douã
exemplare, fiecărei părţi contractante revenindu-i un exemplar.

SPONSOR

…………………………………………

BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
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