Asociația Europeană Pentru Siguranță și Antidrog
Șos. Pantelimon Nr. 251, bl. 45, sc. 1 etj. 5 apt. 23,
Sector 2, București
CIF: 26685846 / 22.03.2010,
Certificat nr. 32 / 17.03.2010
E-mail: euroantidrog@yahoo.com ; euroantidrog.ro@gmail.com
WebSite: http://www.euroantidrog.eu/

CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. __________ /____________
A. PARȚILE CONTRACTANTE
Între:
SC ….................................................................……….........................………..….., cu sediul in
............................................................................................, înregistrată la Registrul Comertului sub
nr. ………....................................….., Cod Unic de Inregistrare ................................................,
având Cont IBAN ………...…...........................................…...………....……………………..,
deschis la …..………….............…………, reprezentată prin ...........................................................,
în calitate de ............................................................, denumită în continuare Sponsor,
și
ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU SIGURANȚĂ ȘI ANTIDROG, cu sediul procesual în
București Șos. Pantelimon Nr. 251, bl. 45, sc. 1, et. 5 apt. 23 , CIF 26685846 înscrisă în Registrul
special ținut de Judecatoria Sector 2 București cu nr. 23/17.03.2010, cont IBAN
RO95BTRLRONCRT0284206201, deschis la Banca Transilvania, agenția Obor, reprezentată prin
Voicu Florea, în calitate de Președinte, denumită în continuare Beneficiar,
În conformitate cu prevederile legislației românești, privind sponsorizarea, stipulate în
Legea nr. 32/1994 (modificată, completată și aprobată prin Ordonanța Guvernului Nr. 36/1998,
respectiv prin Legea nr. 204/2001), precum și cu prevederile Legii 571/2003 cu modificările la zi
(Codul Fiscal în vigoare la data prezentă art 21)
se încheie urmatorul contract:
B. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de …………............. RON.
Suma va fi utilizată pentru ședintele de informare și brainstorming ținute în școli și licee.
C. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract de sponsorizare se încheie pe perioada ....................................................

D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
1. Obligațiile Beneficiarului:
1.1 Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată în scopul menționat la
obiectul contractului.
1.2 Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului pe site-ul său și să ofere pliante de
prezentare a sponsorului alături de materialele sale de prezentare.
2. Obligațiile Sponsorului:
2.1 Sponsorul se obligă să depună în contul Beneficiarului suma de ......................................... RON.
E. FORȚA MAJORĂ
În caz de forță majoră, părțile pot conveni decalarea termenelor de îndeplinire a obligațiilor
contractuale. Invocarea "forței majore" se face în scris în termen de șapte zile de la data începerii
evenimentelor sau împrejurărilor considerate drept "forță majoră”.

F. LITIGII
Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi remise spre soluționare
organelor competente din România.
G. DISPOZIȚII FINALE
1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părți.
Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a
contractului.
2. Daca termenul de onorare a obligațiilor ce rezidă din prezentul contract nu este respectat de către
Sponsor, iar dacă întârzierea depașește 10 (zece) zile lucrătoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral
acest contract.
3.Încetarea contractului poate fi realizată cu acordul scris al ambelor părți
4. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte unul
pentru fiecare parte la data de .....................................................
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