CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ........../...........................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ..................................................................., cu sediul social in ..........................................., Str.
..............................., Nr. ..........................., inregistrata la Registrul Comertului cu nr........................
avand cod fiscal .................., reprezentata de ................................., avand functia de
........................, in calitate de SPONSOR
Si
1.2. ASOCIATIA M.A.M.E., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Lt. Ion Marasescu nr. 2,
avand codul fiscal 25454339, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.
45/07.04.2009, cont bancar RO03BTRL04401205N75044XX, deschis la Banca Transilvania, cu
sediu secundar in Bucuresti, Sector 1, Str. Elena Clucereasa Nr. 49A, reprezentata legal de catre
Maria Culescu, in calitate de Presedinte Fondator, denumita in continuare ”BENEFICIAR”
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract SPONSORUL acorda BENEFICIARULUI suma de ............. lei pentru
a sustine activitatea derulata de Asociatia M.A.M.E. in beneficiul copiilor diagnosticati cu boli
grave si al copiilor care provin din medii defavorizate.
III. MODALITATEA DE PLATA
3.1. Plata se va face prin ordin de plata in contul BENEFICIARULUI, titular cont Asociatia
M.A.M.E., Cont IBAN: RO03BTRL04401205N75044XX, deschis la Banca Transilvania.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unica şi va fi pusa la dispozitia beneficiarului dupa semnarea contractului.
V. OBLIGATIILE SPONSORULUI
5.1. Sponsorul se obliga sa vireze suma de bani precizata la art. 2.1. in contul BENEFICIARULUI.
5.2. Sponsorul poate sa aduca la cunoştinta publicului sponsorizarea prin modalitatile pe care le
considera adecvate pentru promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sale.
VI. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
6.1. Beneficiarul poate sa aduca la cunoştinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a
marcii sau a imaginii sponsorului intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul
acestuia, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publica. El accepta
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totodata sa fie mentionat in comunicarile cu natura publicitara realizate de sponsor, cu conditia
agrearii comunicarilor de catre ambele parti.
6.2. Beneficiarul se obliga sa foloseasca sumele acordate de catre Sponsor in scopul pentru care au
fost destinate şi sa tina la curent Sponsorul cu modul in care au fost utilizate fondurile primite.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
Prezentul reprezinta vointa partilor şi se incheie la data de ......................., in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

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

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

BENEFICIAR,

ASOCIATIA M.A.M.E

Maria Culescu
Presedinte fondator
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