
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

PARTILE cONTRACTANTE: 

Centrul de Proiccte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS,adresa Splaiul Independentei nr. 2, Sector
5. Bucuresti, Cod fiscal 2659721 3,reprezentat prin Director- Florin Diaconescu in calitate de BENEFICIAR. 

Si 

BEST FOODS PRODUCTIONS SRL cu sediul social in Strada Moinesti, Nr. 55, sector 6, Bucuresti,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului nr. J40/4367/2002, cod fiscal nr. RO 597 1322, in calitate de 
SPONSOR

Denumite in continuare individual ,Partea" si impreuna ,Partile",

Au convenit sa incheie prezentul contract, denumit in continuare ,,Contract".

I. OBIECTUL SI VALOAREA CONTRACTULUI.
1.1. Sponsorul acord� Beneficiarului, o sponsorizare, constand in : 

Produse alimentare in valoare aproximativa de 470 lei 

1.2. Beneficiarul sponsoriz�rii, a_a cum rezult� din actele constitutive, are ca obiect de activitate artistica si 
educationala ce se incadreaza in categoriile de activitati prevazute in Articolul 4 din Legea Nr. 32/1994. 

1.3. Valoarea Contractului este de lei 470 lei, iar sponsorizarea este destinata exclusiv organizarii, de catre 
Beneficiar, a evenimentului ,,Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene", denumit in continuare 

,Evenimentul".

II. OBLIGATIILE PARTILOR

In executarea acestui contract, Partile vor respecta legislatia in vigoare in domeniu. 

2.1. Obligatiile Sponsorului 

a) Sponsorul va acorda Sponsorizarea la data de 5.05.2018 ora 10:00 prin: 
-acordarea produselor reprezentantului Beneficiarului 
b) Locul acordarii Sponsorizarii constand in Parcul Cismigiu
c) La data intrarii in posesia Sponsorizarii constand in produse, Partile vor semna un proces-verbal de predare- 
primire. Transportul bunurilor care fac obiectul sponsorizarii prin acordare de produse se va face de catre si pe 
cheltuiala Sponsorului. 
d) Sponsorul va inmana Beneficiarului, la data convenita de comun acord de catre Parti, materialul de 
informare care va fi utilizat de catre Beneficiar in activitatea de aducere a Sponsorizarii la cunostinta 

publicului. 

2.2. Obligatiile Beneficiarului

a) Beneficiarul este obligat sa se prezinte la data si locul mentionate la art. 2.1. lit. a) si b) in vederea intrarii in 

posesia Sponsorizarii.
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b) Beneficiarul este obligat sa foloscasca produscle acordate cu titlu de sponsorizare conform destinatiei 
acestora (indicate de producator). 
c) Sponsorizarea se va utiliza numai pentru realizarea scopului mentionat la articolul 1.3., Sponsorul avand 
dreptul de a verifica oricand modul de utilizare a Sponsorizarii. 
d) Beneficiarul se obliga sa aduca Spornsorizarea la cunostinta publicului, prin promovarea numelui si a 
emblemei Sponsorului, dupa cum urmeaza:

- prin expunerea la loe vizilbil a materialelor furnizate de Sponsor in vederea mediatizarii activitatii de 

Sponsorizare;
- prin mentionarea numelui Sponsorului in cadrul Evenimentului indicand ca produsele indicate la Art. 1.1. de 

mai sus au fost oferite de catre acesta; 

e) Beneficiarul este obligat sä aduc� Sponsorizarea la cuno_tinta publicului, într-un mod care s� nu lezeze, 

direct sau indirect, activitatea sponsorizat�, bunele moravuri sau ordinea _i lini_tea public�. Totodata, 
Beneficiarul este obligat sa se ab�ina de la orice activitate care ar putea dauna numelui _i imaginii Sponsorului.

III. RASPUNDERE 

a) In cazul neprezentarii in vederea intrarii in posesia sponsorizarii la data si locul indicate la art. 2.2. lit.a),
precum si in cazul Beneficiarul pierde dreptul de a solicita Sponsorizarea, iar contractul va fi considerat ca 

nefiind incheiat. Acest lucru va fi consemnat de catre Sponsor intr-un proces-verbal de constatare.

b) Beneficiarul r�spunde pentru prejudicile cauzate prin fapta proprie sau fapta persoanelor care ac�ioneaz� in 

numele s�u in cazul incalcarii prevederilor art. 2.2. lit. c), d), e). In aceasta situatie, Contractul se 
reziliaza/desfiinteaza de drept, urmand ca obiectul Sponsorizarii sa fie restituit in termen de cel mult 5 zile de 

la data notificarii Beneficiarului de catre Sponsor cu privire la aceasta reziliere si la obligatia de retumarea 

obiectului Sponsorizarii. 

IV. DURATA 
Contractul va intra in vigoare la data de 5.05.2018 si va inceta la incetarea Evenimentului pentru care a fost 

acordata Sponsorizarea, si anume la data de 5.05.2018, ora 22:00. 

V. NOTIFICARI 

5.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin fax confirmat, prin 
scrisoare recomandata (prin posta sau curier) cu confirmare de primire sau prin email cu confirmare de primire. 

5.2. Notificarea se considera realizata dupa cum urmeaza:
in cazul notificarii prin fax sau prin email, in ziua urmatoare celei in care a avut loc transmiterea 

acestuia 
in cazul notificarii prin posta sau curier, la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta

confirmare

5.3. Aceste notificari vor fi adresate in lipsa de modificari notificate dupa cum urmeaza, in atentia persoanelor

si la adresele urmatoare:

Pentru SPONSOR: Ochonos Serafeim

Pentru BENEFICIAR: Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS ,adresa Splaiul 

Independentei nr. 2, Sector 5. Bucuresti, Cod fiscal 26597213 

VI. LEGEA CONTRACTULUIL LITIGIL. FORTA MAJORA 

6.1 Prezentul Contract este supus dreptului roman

6.2 Pär�ile au convenit ca toate neîn�elegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s� fie rezolvate pe cale amiabil� de reprezentan�ii lor. 
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6.3 In cazul in care nu este posibil� rezolvarea litigilor pe cale amiabil�, pår�ile se vor adresa instantelor
judec�tore_ti competente din Municipiul Bucuresti.

6.4 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii serise

prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora. Cazul de forta majora va fi dovedit in baza 
certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 

VIL. PREVEDERI FINALE 

7.1. In cazul în care oricare din prevederile Contractului devin nule sau inaplicabile, prin efectul legi, o astfel
de nulitate sau inaplicabilitate nu afecteaz� restul prevederilor din prezentul Contract, p�r�ile fiind de acord s� 
renegocieze, de bun�-credin��, înlocuirea respectivelor prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care s� 
reflecte inten�iile celor dou� p�r�i, conform legi. 
7.2. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin Acte adi�ionale semnate de ambele p�r�i.

Incheiat astäzi 17.04.2018, in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 exemplar pentru fiecare Parte. 

SPONSORBENEFICIAR 

BEST FOODS PRODUCTIONS Centrul de Proiecte Educationale
si Sportive Bucuresti-PROEDUS 

DIRECTOR iL DIRECTOR SOCIETATE
BUC 11O NA 

Ochonos Serafeim Florin Diaconescu 

ComercPROEDU 

ROA 

cietatea
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Avizat, 

DIRECTOR AnJUNCT
Ruxandra fmion) FCoDE 

Prodyctio 
S.R.L.PURESTAvizat,

SEF SERVICIU PROIECTE 
AlinaPtcaru 

Avizat, 
SEF BIR9U FULTURAL, ARTISTIC SI EDUCATIONAL

Nicoleahac

CONSILIER JURIDIC 
Stefania Mitroi, 

Aatocmit, 
Consilier BIROU CULTURAL, ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 
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