
CONTRACT DE SPONSORIZARE

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Art.1: Se incheie prezentul contract de sponsorizare, in temeiul legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, între:

A.  SC.  ........................................  SRL cu  sediul  in  ....................,    Str.
………………………………………..,  cod  fiscal  RO………………..,  inregistratat  la  Reg.  Com.
………………………..,  cont  IBAN  ……………………………………………   deschis  la
Banca  ...................................................,  reprezentata  prin  ......................................................  in  calitate
de ................................................, denumita in continuare sponsor; 

B. Asociatia  Pentru  Protectia  Animalelor  si  a  Naturii  Animal  Life,  cu  sediul  în  Sibiu,  str.
Semaforului  nr  11  /  13,  telefon  0741/188930,  nr.  Inregistrare  fiscala  18603292,  cont
RO41RZBR0000060007805439  deschis  la  Raiffeisen  Bank  Sibiu,  reprezentata  prin  Andreea  Roseti  in
calitate de vicepresedinte, denumita in continuare beneficiar,

II. OBIECTUL, VALOAREA  SI  DURATA CONTRACTULUI

Art. 2:  Sponsorul se obligă să sponsorizeze Asociatia Pentru Protectia Animalelor si a Naturii Animal
Life prin plata sumei mentionate la art. 3 in vederea desfasurarii in continuare in bune conditiuni a activitatii
propuse conform actului constitutiv.
Art.3:  Valoarea totala a sponsorizarii este de .............................. RON care va fi platita integral in contul
beneficiarului pana cel tarziu la data de 31.03.2015. 

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR  

Art.4: Beneficiarul poate sa aduca la cunostiinta publicului actul de sponsorizare numai dupa solicitarea si
obtinerea  aprobarii  in  scris  din  partea  sponsorului  in  privinta  promovarea  numelui,  marcii  sau  imaginii
sponsorului. 
Art.5: Sponsorul se obliga sa efectueze plata in felul descris anterior. 
Art.6: Sponsorul are dreptul sa:

a. sa figureze pe lista oficiala a sponsorilor beneficiarului
b. sa verifice modul in care s-au utilizat fondurile, respectiv conform destinatiei convenite.
c. sa fie  mentionat  sub forma de banner  sau link ca si  sponsor  pe site-ul  beneficiarului,

www.animallife.ro 
Art.7:  Beneficiarul are dreptul de a intra in posesia produselor care fac obiectul contractului si
de a le gestiona si utiliza exclusiv in scopul stabilit prin contract.

IV. CESIUNEA
Art. 8: Nici una dintre partile contractante nu poate transfera unei terte persoane - total sau
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partial - obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al celeilalte parti.

V. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.9: Modificarea  prezentului  contract  poate  fi  realizata  numai  in  urma  acordului  dintre  parti,  prin
incheierea de acte aditionale.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI SI LITIGII

Art.10: Prezentul contract inceteaza prin:
a. expirarea termenului contractului
b. acordul partilor
c. insolvabilitate, faliment, incompatibilitate

Art.11: Prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract.
Art.12: Eventulalele litigii izvorate din incheierea, executarea, modificarea, interpretarea sau
incetarea  contractului  se  vor  rezolva  pe  cale  amiabila,  iar  in  caz  contrar  de  instantele  judecatoresti
competente. 

Prezentul contract  s-a incheiat  astazi,  ................................,  in doua exemplare originale,  cate unul
pentru fiecare parte contractanta. 

       SPONSOR        BENEFICIAR
      Asociatia Pentru 

      Protectia Animalelor si a Naturii 
          Animal Life

        Andreea Roseti 
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