CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr_1 /27.12.2018
1. PARTILE CONTRACTANTE
________________________________
cu
sediul
social
in
________________________________ inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
___________, sub nr______________, Cod de Identificare Fiscala ______________,
reprezentata de ______________________________, cu functia de __________________,
denumit în continuare Sponsor,
si
Asociatia Centrul pentru Politici Cetatenesti „Citizen Act” identificata prin numar de identificare
fiscala 38445235 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor
106/18102017 a Judecatoriei Sectorului 6 avand sediul social in Bulevardul Iuliu Maniu nr 52-72 bl
3 sc D et 3 ap. 133, reprezentata legal prin Rindasu Geanina Elena in calitate de Presedinte,
denumit în continuare Beneficiar.
au convenit urmatoarele:
2. SCOPUL si OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Scopul prezentului contract il constituie sponsorizarea, in scopuri sociale si comunitare, prin
mijloace financiare a Beneficiarului de catre _________________________ (Sponsor),
2.2. Sponsorizarea va fi folosita de Beneficiar pentru
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Obiectul contractului constă în sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma de _________.
3. DREPTURI SI OBLIGAŢII
3.1. Sponsorul se obligă să puna la dispozitia Beneficiarul suma ce face obiectul prezentului
contract.
3.2. Beneficiarul se obligă să utilizeze suma pusa la dispozitie cu titlu de sponsorizare numai in
scopul mentionat la punctul 2.1 al prezentului contract.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata contractului este ____________________________.
5.
CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR
5.1. Nici una din părţile prezentului Contract nu va divulga nici una din condiţiile şi termenii
prezentului contract nici unui terţ, fără consimţământul scris anterior al celorlalte părţi, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de legislaţia aferentă în vigoare.
6. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de drept, fara interventia unei instante competente si fara alte
formalitati suplimentare, in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul partilor exprimat in scris;
b) prin ajungerea la termen a contractului, daca partile nu au hotarat prelungirea sa;
c) daca una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale si a primit de la cealalta
parte o notificare cu 15 zile inainte de data la care incetarea isi va produce efectele;
7. FORTA MAJORA
7.1. Forta majora, intelegand prin aceasta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, intervenit
dupa incheierea prezentului contract, si care impiedica executarea in tot sau in parte a acestuia,
exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.
7.2. Situatia de forta majora va fi notificata celeilalte parti in termen de 3 zile de la aparitia ei si
constata in termen de 15 zile de la notificare de catre organele/autoritatile competente.
7.3. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului
de forta majora, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin
neanuntarea in termen. In cazul in care imprejurarile care obliga suspendarea executarii prezentului
contract se prelungesc cu o perioada mai mare de o luna , fiecare parte poate cere rezilierea
contractului printr-o simpla notificare fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti
sau altei autoritati.
7.4. In conditiile alineatului precedent, contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune
interese.
7.5. Rezilierea nu va produce efecte cu privire la obligatiile deja scadente intre parti inainte de
aparitia situatiei de forta majora.
8. COMUNICARI. NOTIFICARI
8.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin fax cu confirmare de primire, scrisoare recomandata sau e-mail care contine
un înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnatură electronică
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.
8.2. Orice comunicare, notificare adresată de una dintre părţi către cealaltă este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă la adresa partilor mentionata la art. 1.
8.3. Notificarile se considera a fi primite de destinatar, la data menţionată de oficiul poştal primitor
pe această confirmare, cu exceptia celor transmise prin fax sau e-mail care se considera primite a
doua zi dupa transmitere.
8.4. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
9. LEGEA APLICABILA
9.1. Clauzele prezentului contract sunt interpretate si executate potrivit legii romane.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate
de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse
instanţelor judecătoreşti competente.
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi,
sub forma unui act adiţional.
11.2. Beneficiarul este obligat: a) să respecte toate legile, statutele, regulamentele in vigoare
referitoare la interdictiile cu privire la luarea si darea de mita și a celor cu privire la obligatiile anticorupție și, de asemenea, să nu se angajeze în nicio activitate, practica sau comportament care ar
constitui o infracțiune în conformitate cu legile și reglementările anti-mită și anti-corupție; b) sa nu
face nicio plată, nici să furnizeze ceva de valoare, direct, indirect, sau prin orice alte mijloace,
vreunui funcționar sau angajat al unei entități guvernamentale, legislative, de reglementare, nici sa
foloseasca vreo metoda ilegala, neetica, sau avand un scop neconform, în legătură cu prezentul
contract; c) să nu folosească nici o parte din plățile efectuate de către CROSWORK Beneficiarului
in mod direct, indirect, sau prin orice alte mijloace, (i) pentru orice scop care ar constitui o încălcare
a legilor țării în care serviciile sunt prestate, a țărilor în care se organizează CROSWORK și
Beneficiarul, sau a legilor oricarei alte țari care ar putea fi aplicabile oricareia dintre părți sau
afiliatilor lor, (ii) pentru a procura orice beneficiu de la vreun angajat guvernamental, sau (iii) pentru
orice scop ilegal, lipsit de etică, sau necorespunzător, fie ca este sau nu în legătură cu prezentul
contract, si totodata Beneficiarul garanteaza că nu va folosi astfel de fonduri într-un mod care
încalcă prevedrile acestei clauze; d) sa se asigure că fiecare angajat, agent, reprezentant și
subcontractor sau asociat al Beneficiarului în legătură cu prezentul contract, ia cunostinta si se
conformeaza cu standardele de conduită stabilite în prezentul articol. Încălcarea acestui articol va
fi considerată o încălcare gravă a prezentului contract si da dreptul pentru CROSWORK de a
solicita incetarea contractului cu efect imediat imediat.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
BENEFICIAR

SPONSOR

ASOCIATIA CENTRUL PENTRU
POLITICI CETATESNESTI
CITIZEN ACT

____________________________
____________________________

RINDASU GEANINA ELENA
PRESEDINTE

____________________________
ADMINISTRATOR

