AGIR
Nr.înreg.

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr._____ din ____________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

___________________ cu sediul în ________________
str.________________________ nr._____ sector/județ ____________, telefon
_________________ fax ___________________ întregistrată la Registrul Comerţului sub
nr.________________, CUI_________________________cont
nr._______________________deschis la ________________ reprezentat
prin______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
în calitate de sponsor
şi
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), cu sediul în Bucureşti, Calea
Victoriei nr. 118, sector 1, telefon 0213168993, fax 0213125531,econt virament lei
RO55 BRMA 0580 0580 0070 0000edeschis la BANCA ROMANEASCA – Agenţia Piaţa
Amzei,eBucureşti, reprezentată prin dr. ing. Mihai Mihăiţă, preşedinte AGIR, ec. Mariana
SUCIU, contabileşef AGIR, în calitate de beneficiar,
a intervenit următorul contract:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art.1. Prezentul contract are drept obiect sponsorizarea Asociaţiei Generale a Inginerilor
din România, în scopul

III. DURATA CONTRACTULUI:
Art.2. Termenul de executare a contractului este___________ 2018.
IV. VALOAREA ŞI MODUL DE EXECUTARE A CONTRACTULUI:
Art.3. Valoarea sumei acordată de sponsor este de ____________________lei şi se va
vira în contul beneficiarului în termen de 15 zile de la semnarea contractului.
Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată de sponsor în scopul care face
obiectul prezentului contract.
Beneficiarul va înregistra în contabilitate suma virată şi cheltuielile în baza actelor
justificative de cheltuieli.
Art.4. În cazul în care suma sponsorizată nu va putea fi cheltuită din motive independente
de beneficiar, ea va fi returnată sponsorului.

V. CLAUZE COMUNE
Art.5 Beneficiarul va aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului în cadrul evenimentului, de comun acord cu
acesta.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
Art.6. Încetarea sau modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul
ambelor părţi contractante.
Art.7. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea de plin drept a
contractului.
Art.8. Orice litigiu apărut în legătură cu interpretarea şi derularea acestui contract va fi
soluţionat pe cale amiabilă între părţi; în caz contrar, se va apela la instanţele de drept
comun competente.
VII. DISPOZIŢII FINALE:
Art.9. Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994,
legea privind sponsorizarea, modificată şi completată prin Ordonanţa nr.36/1998 şi intră în
vigoare imediat după semnarea lui de către ambele părţi.
Încheiat astăzi _____________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,
BENEFICIAR,
Asociaţia Generală a Inginerilor
din România (AGIR),
PREŞEDINTE
Mihai MIHĂIŢĂ

CONTABIL ŞEF
Mariana SUCIU

