
 
CONTRACT DE SPONSORIZARE  

 
Nr.____  Incheiat astazi __________________ 2022 

 
 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
1.1. _______________________________________________________________________________, in 
calitate de sponsor, pe de o parte, si 
 
1.2 Asociatia pentru Valori in Educatie, cu sediul in Bucuresti, Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 
06, Sectorul 1, CIF 34486852, contul bancar nr. RO54 RNCB 0070 1457 4609 0001 deschis la Banca BCR, 
reprezentata prin Andreea Nistor, adresa de corespondenta Strada Semilunei nr 4-6, et 3, functia Director 
Executiv, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, 
 
 au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie oferirea unei sponsorizari din partea Sponsorului pentru 
Beneficiar, care va fi folosita pentru implementarea programelor de educatie pe care le coordoneaza.  
 
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma de 
_______________________ RON, careia nu i se aplica TVA, platibili prin transfer bancar sau in cash. 
 
2.3. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati pana la data de _______________ (data initierii 

tranzactiei bancare). 
 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1. Asociatia pentru Valori in Educatie are obligatia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul 
prezentului contract numai in scopul mentionat in Capitolul II articolul 2.1. 
3.2. Sponsorul are obligatia de a transfera mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizarii pana la 
data mentionata in articolul 2.3., intelegand ca intarzierile in realizarea transferului pot implica intarzieri pentru 
indeplinirea activitatilor si proiectelor planificate de beneficiar. 
3.3. Beneficiarul are obligatia de a pregati si expedia in format electronic un raport anual care sa detalieze 
activitatile si proiectele desfasurate de catre Beneficiar si rezultatele obtinute cu ajutorul acestora, precum si 
executia bugetara a proiectelor si detalii financiare ale asociatiei.  
3.4. Beneficiarul are obligatia de a mentiona numele Sponsorului pe materialele sale de comunicare pe care 
ii sta in posibilitatea de a o face, pe site-ul organizatiei, pe brosurile de promovare ale proiectelor, si in cadrul 
evenimentelor sale, conform Anexei acestui contract.  
 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Sponsorizarea este unica. 
 
V. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a 

instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. III., din prezentul contract; 
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) 

inainte de inceperea executarii prezentului contract; 
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 
- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 

contractante. 
 
 
 
 

 



 
VI. FORTA MAJORA 
 
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 

necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca 
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, 
asa cum este definita de lege. 

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60(zile, ore), 
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

6.3. Daca in termen de 60  (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul 
sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-
interese. 

 
 
 
VII. NOTIFICARI 
 
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 

indeplinita daca va fi transmisa la adresa de e-mail a celeilalte parti:    
Asociatia pentru Valori in Educatie: office@ave-romania.ro 

   _______________________________________________ 
7.2. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 
 
 
VIII. LITIGII 
 
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 
8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor 

judecatoresti competente. 
 
IX. CLAUZE FINALE 
 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa 

partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.  
9.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna 
ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care unul pantru fiecare din parti, 
astazi ____, data semnarii lui.  

 
 
 
 
SPONSOR,      BENEFICIAR, 
 
 
_________________     Andreea Nistor 
_________________     Director Executiv 
                                                                                           Asociatia pentru Valori in Educatie 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 1 la contractul  

 
Nr.____  Incheiat astazi __________________ 2022 

 
 
I. PARTILE CONTRACTANTE 
 
1.1. ______________, in calitate de sponsor, pe de o parte, si 
 
1.2 Asociatia pentru Valori in Educatie, cu sediul in Bucuresti, Bd. Expozitiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 
06, Sectorul 1, CIF 34486852, contul bancar nr. RO54 RNCB 0070 1457 4609 0001 deschis la Banca BCR, 
reprezentata prin Andreea Nistor, functia Director Executiv, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, 
 
au convenit asupra urmatoarelor beneficii de vizibilitate pe care beneficiarul le va oferi sponsorului: 
 

- Mentionare pe site-ul AVE si pe pagina web dedicata programului aferent 
- Logo-ul sponsorului pe materialele tiparite  

 
 
 
 
 
 
SPONSOR,      BENEFICIAR, 
 
 
_________________     Andreea Nistor 
_________________     Director Executiv 
                                                                                           Asociatia pentru Valori in Educatie 
 
 
 


