CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR. ....... / .................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. Asociaţia OPEN HUB Glati, cu sediul în localitatea Galati, str. Calugareni, nr.3, Bloc P1A,
scara 1, ap. 1 judeţ Galati, înregistrată cu Certificat de Inscriere nr. 60 / 23.12.2014 (a
persoanei Juridice fara Scop Patrimonial) , codul fiscal nr. 34238202 din 23.12.2014, având
contul IBAN RO85BTRLRONCRT0280526201, deschis la Banca Transilvania–Galati,
reprezentată de HUIDUMAC GEORGE – CRISTIAN, cu funcţia de Presedinte, în calitate de
Beneficiar, pe de o parte,
Și
1.2 ............................................................, cu sediul in ...............................................................
........................................................., Nr. in Registrul Comertului .........................................,
Cod unic de înregistrare .................................., reprezentată de dl./dna.
............................................................ având funcţia de ..................................................., în
calitate de SPONSOR, pe de altă parte,
Au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea de pregatire si de participare
la Campania ”Magazinul online de fapte bune Editia 2020 – www.leru.ro” desfășurat în
perioada 01.12.2020 – 24.02.2021, in mediul online: www.leru.ro precum si in locatia din
Galati, Str. Siderurgistilor nr. 9, bl. PS2, parter.
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului suma de
........................................ RON (...............................).
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în numerar prin delegatul Huidumac
George – Cristian, CNP 1841212170019, sau în contul bancar apartinand ASOCIATIEI OPEN
HUB avand nr. IBAN: RO85BTRLRONCRT0280526201, deschis la Banca Transilvania – Galati.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. In functie de valoarea sponsorizarii si de acordul dintre parti, Beneficiarul poate aduce la
cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii
sponsorului, astfel: se va publica numele sponsorului in spatiul dedicat sponsorilor, existent
in cadrul campaniei mentionate la cap. II, art. 2.1.
3.2. Beneficiarul se angajează ca mijloacele publicitare să fie expuse la locurile convenite, să nu
le mascheze sau să împiedice vizionarea lor de către public la manifestările/acţiunile care
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fac obiectul sponsorizării şi să ia toate măsurile necesare de evitare a unor eventuale
degradări, de deteriorare, dezafectare etc.
3.3. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii
beneficiarului.
3.4. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care
să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi
liniştea publică.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de campaniei
mentionate la punctul 2.1.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal
arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
 este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
 cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părţi;
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
VII. LITIGII
7.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.
VIII. CLAUZE FINALE
8.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi ..................................... data semnării lui.

SPONSOR,
...............................................
__________________________

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA OPENHUB GALATI
________________________
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