
                                          CONTRACT DE SPONSORIZARE
                                                     Încheiat azi, ... / ... / ......

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între
Societatea Comercială………….................................................................................................. 
cusediul..........................................................................................................................................
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. …............................, cod fiscal 
nr............................................ IBAN:........................................................... reprezentată prin 
dl./dna. .......................................................... având funcția de .......................................... 
tel/mobil……………......................  e-mail ................................ 

în calitate de Sponsor, şi

Asociaţia „Societatea Academică din România” (SAR), cu sediul în Bucureşti, str. Mihai
Eminescu nr. 61, sector 2, cod de înregistrare fiscală 8370459, cont IBAN nr. RO85 INGB
0000  9999  0618  4101,  deschis  la  ING  Bank,  Sucursala  Iancu  de  Hunedoara,  tel/fax:
021.211.14.77, email: office@sar.org.ro, denumită în continuare „SAR”, reprezentată legal de
d-na. Simona Ernu, având funcția de Director Executiv, în calitate de Beneficiar a intervenit
următorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului constă în sponsorizarea activităților SAR de  educare în domeniul
politicii publice a tinerilor experţi,  de promovare în spaţiul public a unor soluţii realiste şi
bazate pe consultare democratică a problemelor de politici publice, organizare de conferințe,
dezbateri și seminarii de analiză de politici publice în cooperare cu partenerii noştri. 

2.2.  În  scopul  prevăzut  la  pct.  2.1,  Sponsorul  pune  la  dispoziția  Beneficiarului  suma
de ...................... lei.
2.3.  Suma  care  face  obiectul  sponsorizării  se  va  plăti  de  către  Sponsor  în  contul
Beneficiarului: RO85 INGB 0000 9999 0618 4101, deschis la ING Bank, Sucursala Iancu de
Hunedoara, București.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

SAR  se obligă:

3.1.  Să  folosească  donația  exclusiv  pentru  desfășurarea  activității  ce  formează  obiectul
prezentului contract și să informeze periodic Sponsorul cu privire la modul în care au fost
utilizate fondurile primite;
3.2.  Să aducă la  cunoștința  publicului  sponsorizarea  prin promovarea  numelui  și  a  mărcii
sponsorului, cu acordul acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994.

mailto:office@sar.org.ro


Sponsorul se obligă:

3.3.  Să vireze în contul Beneficiarului identificat la punctul 2.3 suma menționată la punctul
2.2., pană la data de ................

3.4. Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea beneficiarului Sponsorizării.

IV.NOTIFICARI

4.1.  În  accepțiunea  părților  contractante,  orice  notificare  adresată  de  una  dintre  acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în prezentul
contract.

 
Prezentul contract a fost întocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

SPONSOR BENEFICIAR
......................................................................... Simona Ernu 
.......................................................................           Director Executiv

                                         
                                                                                   Societatea Academică din România(SAR)


	Între

