CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ... din ..../...../2021

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Fundaţia Hope and Homes for Children Romania (HHC), înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi
Asociaţiilor cu nr. 1/23.01.2001, CUI 13661594, cu sediul în Baia Mare, Bd. București nr. 2A, jud.
Maramureş, cont bancar deschis la BRD, Sucursala Baia Mare, IBAN RON
RO49BRDE250SV18778972500, reprezentată de Ştefan Dărăbuş, Director Regional, denumită în
continuare Beneficiar,
și
Societatea Comercială ...................................................................... cu sediul
în ..............................................................................................................înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. ........................................... cod fiscal nr. ...........................,
IBAN ...................................................... reprezentată prin
dl./dna. ......................................................... având funcția de ..........................................., telefon
de contact................................., email de contact..................................................., în calitate de
Sponsor,
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
a) Obiectul contractului constă în sponsorizarea programelor naţionale desfășurate de
Beneficiar în vederea reformei sistemului de protecție a copilului (închiderea instituțiilor de
tip vechi, prevenirea abandonului familial, prevenirea separării copilului de familie,
reintegrarea în familie, inserția socio-profesională a tinerilor care au crescut în sistemul de
protecție, formarea profesională a membrilor de personal din sistemul de protecție și
oferirea de asistență Direcțiilor de Protecție a Copilului, etc.);
b) În scopul prevăzut la pct. 2.a), Sponsorul pune la dispoziția Beneficiarului suma
de .............................. lei.
3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Beneficiarul se obligă:
a) Să folosească contribuția primită de la Sponsor exclusiv pentru desfășurarea activității ce
formează obiectul prezentului contract și să informeze periodic Sponsorul cu privire la
modul în care au fost utilizate fondurile primite;
b) Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui și a mărcii
sponsorului, cu acordul acestuia, în conformitate cu Legea nr. 32/1994.

Sponsorul se obligă:
Sediu central

Birou București

Fundația Hope and Homes for Children

Departamentul Fundraising și Comunicare

Bd. București 2A, 430281 Baia Mare, Maramureș

Str. Monetăriei 12, Apt. 7, Sector 1, București

Tel +40 262 227 419

Tel +40 31 426 02 71

Fax +40 362 805 544

Fax +40 316 300 629

Prințesa Marina Sturdza
Ambasadori
Amalia Enache
Alexandru Tomescu
Marius Manole

Email office@hopeandhomes.ro
Web www.hopeandhomes.ro

Președinte Onorific

Email bucuresti@hopeandhomes.ro

Mihai Morar

a) Să vireze în contul Beneficiarului identificat la punctul 1 suma menționată la punctul 2.b),
până la data de .../.../2021.
b) Să nu condiționeze sau direcționeze în vreun fel activitatea Beneficiarului.
4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră in vigoare la data semnării sale de către părţi și este valabil 12 luni, cu posibilitatea
prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părţi.
5. LITIGII
Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv
încetarea contractului, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse
instanţelor judecătoreşti competente.
6. ALTE PREVEDERI
a) Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de
prevederile Codului Fiscal, cu modificările ulterioare.
b) Prezentul contract poate fi reziliat în situaţia în care Beneficiarul nu respectă scopul pentru
care a fost efectuată sponsorizarea.
7. DISPOZITII FINALE
Modificarea prezentului contract se va face numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma
unui act adiţional.
Prezentul contract nu poate fi transmis unei terţe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părţi
contractante.
Prezentul contract a fost încheiat în limba română, astăzi ....../....../2021, în două exemplare
originale.
Sponsor,
Beneficiar,
(Nume Reprezentant)
(Titlu Reprezentant)
(Nume Companie)

Ştefan Dărăbuş
Director Regional
Fundația Hope and Homes for Children România

