CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.
Între:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................., denumită în continuare “SPONSOR”,
și
ASOCIAŢIA Teatrul de Artă Bucuresti, din București, str. Sfântul Ștefan nr. 21, sector 2, CIF:
30908830, Cont IBAN RO18BRDE426SV55418564260, deschis la BRD Agenţia Corbeni,
reprezentată prin d-nul George Constantinescu, în calitate de beneficiară a sponsorizării,
denumită în continuare “BENEFICIAR”,
s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare cu următorul conţinut:
Art. 1 OBIECTUL SPONSORIZĂRII:
În conformitate cu prevederile prezentului contract, părţile contractante convin cu privire la
transferul, de la Sponsor la Beneficiar, al dreptului de proprietate asupra mijloacelor financiare
prevăzute la Art. 2, pentru susținerea proiectelor Asociației Teatrului de Artă București,
desfășurate de către Beneficiar.
Art. 2 VALOAREA SPONSORIZĂRII:
Mijloacele financiare care fac obiectul sponsorizării sunt reprezentate de suma totală de
........................., sumă care se va preda, într-o singură tranșă, de către Sponsor Beneficiarului,
până în data de ........................., în contul nr. RO18BRDE426SV55418564260, deschis la BRD
Agenţia Corbeni. Plata se va efectua în lei, la cursul BNR valabil în ziua efectuării plăţii.
Art. 3 DURATA SPONSORIZĂRII:
Sponsorizarea începe la data încheierii prezentului contract și se sfârșește după îndeplinirea
tuturor obligațiilor părților, stabilite prin prezentul contract.
Art. 4 TERMENE:
Mijloacele financiare prevăzute la Art. 2 se plătesc prin virament, de către Sponsor în contul
Beneficiarului sponsorizării, indicat în prezentul contract, într-o singură tranșă, astfel cum este
specificat în Art. 2 de mai sus.
Art. 5 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SPONSORULUI:
Sponsorul are următoarele obligații:
a) transferă Beneficiarului dreptul de proprietate asupra mijloacelor financiare care fac obiectul
sponsorizării, fără a direcționa sau a condiționa activitatea Beneficiarului
b) aduce la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod ce se va stabili de comun acord și
care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și
liniștea publică
c) respectă prevederile legale privind sponsorizarea
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Sponsorul are următoarele drepturi:
a) este informat asupra modului în care a fost cheltuită suma cu care a sponsorizat efectuarea
lucrărilor
b) este promovat (cu nume, logo, link către pagina de facebook și/sau către site), pe toată
durată desfășurării proiectului la care participă; este promovat (cu nume și logo) pe materialele
de presă, specificându-i-se calitatea de sponsor; este promovat pe site-ul Teatrului de Artă
București, cu nume și logo, specificându-i-se calitatea de sponsor
c) este invitat la premierele Teatrului de Artă București din stagiunea 2021-2022
Art. 6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI:
Beneficiarul are următoarele obligații:
a) utilizează mijloacele financiare primite de la Sponsor doar pentru desfășurarea activității
prevăzute la Art. 1
b) informează sponsorul asupra modului în care a fost cheltuită suma reprezentând
sponsorizarea
c) aduce la cunoștința publicului, în mod gratuit, anunțurile prevăzute de lege privind acțiunea
de sponsorizare
d) respectă prevederile legale privind sponsorizarea
e) promovează Sponsorul, în mod gratuit, în așa fel încât să reiasă în mod clar caracterul de
sponsorizare, prin prezentarea numelui si a logo-ului Sponsorului
f) invită sponsorul la premierele stagiunii 2021-2022
Beneficiarul are următoarele drepturi:
a) utilizează, fără constrângere și condiționare, mijloacele financiare primite de la Sponsor
Art. 7 ALTE PREVEDERI:
a) Părțile înțeleg că niciuna din activitățile menționate mai sus, nu sunt și nici nu pot fi considerate
ca fiind reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară, în favoarea
Sponsorului sau a Beneficiarului, ci reprezintă materializarea obligației Beneficiarului de a aduce
sponsorizarea la cunoștința publicului.
b) Prezentul contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1994 și ale altor acte normative
care reglementează sponsorizarea.
b) Orice modificări și/sau completări ale prezentului contract se efectuează cu acordul scris al
ambelor părți contractante.
c) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de către
reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se
vor adresa instanțelor judecătorești competente, din București.
c) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare (unul pentru Sponsor, unul pentru
beneficiar) și intră în vigoare la data încheierii lui.
SPONSOR
Administrator

BENEFICIAR
Asociația Teatrul de Artă
București
George Constantinescu
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