CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ______________ DIN ___________________ 2009

Încheiat între:
___________________________________________________________________________________
cu sediul în str. __________________________________ nr. __________, ap ________ sector _____,
Cod de înregistrare fiscală nr._____________________, înscrisă în Registrul Comertului Bucureşti sub
nr. ___________________, reprezentată prin domnul ______________________________________,
în calitate de _________________________________ denumită în continuare SPONSOR
si ASOCIATIA OVIDIU ROM cu sediul în Bacau, Str. I.S.Sturza, nr.77B, judetul Bacau, Cod Unic de
Inregistrare 16405035, avînd contul nr. RO33INGB0008008151338917, deschis la ING Bank Bacau,
reprezentata legal de dna. Leslie Hawke, Presedinte, denumitã în continuare BENEFICIAR.
în temeiul dispoziţiilor Legii nr.32/94 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare,
părţile au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, în următoarele condiţii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea de catre Sponsor a activitatii Beneficiarului prin
oferirea unor materiale in conditiile prezentului contract.

II. VALOAREA CONTRACTULUI
2.1. Valoarea contractului de sponsorizare este de ____________________lei sub forma de materiale.

III. DURATA
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale şi va fi valabil până la data de 30.06.2009.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
4.1. SPONSORUL se obligă sa sponsorizeze Beneficiarul in conditiile prezentului contract
4.2. BENEFICIARUL se obligă să foloseasca bunurile primite in scopul pentru care a fost facuta
sponsorizarea.

V. FORŢA MAJORĂ
5.1.Nici una din părţile prezentului contract nu va fi răspunzătoare de neexecutarea la termen şi/sau
în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbă în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiilor respective a fost cauzată de un eveniment
imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlaturat de partea care îl
invocă.
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VI. PREVEDERI FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi.
6. 2. Orice neîntelegere privind derularea prezentului contract va fi rezolvată de părţi pe cale
amiabilă, în caz contrar litigiile apărute vor fi soluţionate de către Curtea de Arbitraj Internaţional de
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României cu sediul în Bucureşti, care va judeca conform
regulilor proprii.
6.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ______________ în 2 exemplare a 2 pagini fiecare,
câte un exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR

BENEFICIAR

______________________

ASOCIATIA OVIDIU ROM

______________________

LESLIE HAWKE

______________________

____________________
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