CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. …………………./

.

.

În temeiul Legii 32/1994, modificată de Ordonanța 36/1998 aprobată, modificată şi completată de
Legea 204/2001,
I.
PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea
comercială
……………………………………………………………….,
cu
sediul
în
……………………………………………….., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....................................
cod fiscal …………………………………, cont bancar …………………………………………………………………………..
deschis la banca ……………………………………………………, telefon ………………………………………… reprezentată
de ……………………………………….., în calitate de Administrator, denumită în continuare SPONSORUL, pe
de o parte,
Şi
FUNDAȚIA MAGNA CUM LAUDE-REUT cu sediul în București, Sector 3, str. Clucerul Udricani, nr. 12,
Et. 3, cam. 3.1, tel: 031.80.592.80, email: contabilitate@laude-reut.ro, persoană juridică de drept
privat, fără scop patrimonial, autorizată să funcționeze în baza sentinței civile nr. 220/27.07.2016 a
Judecătoriei sect. 3 secția civilă, CF 36519557, RO76 RNCB 0082 1571 3828 0001 (LEI), BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – SUCURSALA UNIREA, reprezentată de d-na TOVA BEN NUN CHERBIS –
președinte, numită în cele ce urmează BENEFICIAR
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea BENEFICIARULUI de către SPONSOR în vederea bunei
desfășurări a activității educaționale, în sprijinul Complexului Educațional Laude-Reut.

Valoarea sponsorizării este de ………………………………., plătibil până la data de ………………………….
III.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
BENEFICIARUL se obligă să utilizeze suma acordată de SPONSOR numai pentru destinația acordată.
BENEFICIARUL se obligă să înregistreze în evidența sa contabilă suma primită cu titlul de sponsorizare
şi să pună la dispoziția SPONSORULUI documentele justificative cu privire la modul de utilizare a
acesteia.

BENEFICIARUL, în conformitate cu legile în vigoare, este singurul răspunzător de modul în care se
realizează acțiunea pentru care a fost sponsorizat.

IV.
LITIGII
În cazul nerealizării scopului pentru care s-a acordat sponsorizarea, suma primită se va restitui
integral sau, cu acordul SPONSORULUI, va putea fi utilizată în alte scopuri educaționale.
Orice neînțelegere între părți va fi rezolvată pe cale amiabilă.
V.
CLAUZE SPECIALE
SPONSORUL are dreptul să aducă la cunoștința opiniei publice sponsorizarea, să-şi promoveze
numele, marca sau imaginea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată,
bunele moravuri sau ordinea publică.
SPONSORUL va beneficia de reducerea bazei de impozitare în conformitate cu legislația în vigoare.
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