CONTRACT
DE SPONSORIZARE
încheiat astăzi _ _ / _ _ / _ _ _ _ la sediul ZVEN PRINT SRL
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1. ZVEN PRINT SRL | editură & tipografie cu sediul în Târgovişte, str. Boerescu Zaharia, nr. 2,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J15/135/2015, cod fiscal RO 34140548 IBAN RO55
BTRL RONC RT02 8872 1301 Banca Transilvania, reprezentată prin Anghel Ion (director
executiv), legitimat cu CI seria DD, nr. 648851, CNP 1810504152494, în calitate de beneficiar
şi
1.2. DENUMIREA SOCIETĂȚII cu sediul în localitatea _____________________________________,
str. ____________________________________, nr. ____, înregistrată la Registrul Comerțului cu
nr. ____________ CF ____________, IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ deschis la
_________________________________, reprezentată prin ____________________________
având funcția de ________________________________, legitimat cu CI seria _ _, nr. _ _ _ _ _ _,
CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , în calitate de sponsor.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină financiar parțial / integral editarea
volumului „__________________________________________________________________”
(autor: ____________________________________________________________________)
2.2. Sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului suma de ________________ lei spre a‐i servi la
editarea volumului.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului IBAN RO55 BTRL
RONC RT02 8872 1301 deschis la Banca Transilvania până la data de _ _ / _ _ / _ _ _ _ .
III. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR:
3.1. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, astfel: _____________________________________
___________________________________________________________________________
3.2. În scopul prevăzut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului următoarele materiale
publicitare pe care le va trimite în format fizic la sediul beneficiarului (punct de lucru: str.
Gabriel Popescu, nr. 3, Târgoviște) sau în format electronic pe e‐mailul editurii
(zven.print@gmail.com): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.3. Beneficiarul va prezenta sponsorului, la cerere, informații privind stadiul lucrării care face
obiectul contractului, iar la final ________ exemplare precum și toate materialele publicitare
oferite în format fizic.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data menționată la
punctul 2.2.
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 nu îşi execută una dintre
obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract;
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Niciuna 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. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
7.2. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. 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.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui
9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într‐un număr de 2 (două) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte astăzi _ _ / _ _ / _ _ _ _, data semnării lui.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

