United Way Romania

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.

/din data ....../....../2021

Încheiat în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 32/1994, modificată, între subscrisele:
SC .................................................................................................................................. cu sediul în localitatea
........................................................., str. ...................................................., nr. .............. , et. ......., înregistrată
la Registrul Comerţului cu nr. ..........................., reprezentată de ..................................................................,
în calitate de ...................................................., denumită în continuare în contract SPONSOR,
şi
Fundaţia United Way of Romania - Drumul Împreună România, organizaţie românească legal constituită ce
activează în concordanţă cu legile române, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Sector 2, Cod 020337,
înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 07 / 10.12.2009, cod de înregistrare fiscală 16579546, cont IBAN
RO67 RZBR 0000 0600 0510 0708 deschis la Raiffeisen Bank – Agenţia Pipera, legal reprezentată de Adriana Ana
Dobrea, Director Executiv, în calitate de BENEFICIAR.

OBIECTUL CONTACTULUI
Art. 1 SPONSORUL va acorda BENEFICIARULUI sprijin financiar destinat proiectelor de educaţie,
sănătate sşi integrare socio-economică, susţinute de United Way România.
VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 2 Sprijinul material pe care SPONSORUL îl acordă BENEFICIARULUI este în valoare de ................
........................ lei, plătibili prin virament bancar.
OBLIGAŢIILE PĂRTILOR CONTRACTANTE
Art. 3 SPONSORUL se angajează sa vireze către BENEFICIAR suma de bani oferită cu titlu de sponsorizare
până la data de .........................................
Art. 4 BENEFICIARUL se obligă faţă de SPONSOR să utilizeze suma de bani primită de la acesta, cu bună
credinţă şi exclusiv pentru scopul precizat la art.1.
În situaţia în care se dovedeşte folosirea banilor în alte scopuri, BENEFICIARUL va fi obligat la restituirea
lor în termen de 10 zile.
Art. 5 Fără a se încălca dreptul SPONSORULUI de a verifica modul în care se folosesc banii, părţile convin
ca acesta să nu poată direcţiona în mod direct sau indirect activitatea BENEFICIARULUI.
Art. 6 Suma va fi oferită de către SPONSOR cu titlu gratuit, BENEFICIARUL nefiind obligat sa efectueze
reclamă comercială în favoarea acestuia.

BENEFICIARUL se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea, de fiecare dată când va avea
ocazia, prin promovarea numelui SPONSORULUI.
Art. 7 Eventualele litigii izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, interpretarea, respectiv încetarea
contractului se vor rezolva pe cale amiabilă iar în caz contrar se va putea apela la instanţa competentă.
DISPOZIŢII FINALE
În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de către o Parte celeilalte, va fi considerată
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte Părţi la adresa menţionată la începutul prezentului contract.
Părţile beneficiază de facilităţile prevăzute în Legea nr. 32/1994 cu amendamentele ulterioare.
Prezentul Contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă.

SPONSOR,

BENEFICIAR,
Fundaţia United Way Romania -

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

Drumul Împreună România

Administrator/ Director

Director Executiv

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

Adriana Ana Dobrea

