
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

nr. [se va include] / [se va include]

Încheiat astăzi, [se va include], de către și între:

[se vor include datele de identificare ale sponsorului], având cont [se va include] deschis la Banca
[se va include], 

în calitate de sponsor, denumită în continuare „Sponsorul”

și

INSTITUTUL  DE  LOGICĂ  ȘI  ȘTIINȚA  DATELOR,  asociație  înființată  conform  Certificatului  de
înscriere  a  persoanei  juridice  fără  scop  patrimonial  nr.  66/17.05.2022  emis  de  Judecătoria
Sectorului 6 București, identificată cu CIF 46342850, cu sediul în România, București, Aleea Valea
Salciei nr. 1, bl. D5, sc. C, et. 3, ap. 27, camera 1, sector 6, reprezentată legal prin dl. Laurențiu
Leuștean, în calitate de Președinte, 

în calitate de beneficiar, denumită în continuare „Beneficiarul”,

denumite în continuare, împreună „Părțile", și individual „Partea",

Pârțile  au  hotărât  încheierea  prezentului  contract  de  sponsorizare  (denumit  în  continuare
„Contractul”), în următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul Contractului constă în sponsorizarea Beneficiarului cu o sumă de bani ce va fi
utilizată de Beneficiar pentru a desfășura orice activități sunt necesare pentru îndeplinirea
scopului  și  obiectivelor  pentru  care  a  fost  înființat  Beneficiarul,  în  conformitate  cu
prevederile statutului acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la activități de cercetare în
domeniul logicii și științei datelor.

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este încheiat pentru o perioadă de [se va
include] zile / luni / ani și își produce efectele până la data de [se va include].

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1 Suma acordată cu titlu de sponsorizare este în valoare totala de [se va include] Euro și va
fi plătită în lei la cursul BNR din data plății / în valoare totală de [se va include] Lei și va fi
plătită  într-o  singură  tranșă  prin  ordin  de  plată  în  contul  Beneficiarului  nr.
RO34BTRLRONCRT0644006101  deschis  la  Banca  Transilvania,  Agenția  Universitate  în
maximum  [se  va  include]  zile  lucrătoare  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului
Contract.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma ce face obiectul prezentului
Contract.
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4.2. Beneficiarul se obligă să utilizeze suma pusă la dispoziție cu titlu de sponsorizare numai în
scopul menționat la punctul 1.1 al prezentului Contract. 

4.3. Atât  Sponsorul,  cât  și  Beneficiarul  au  dreptul  să  aducă  la  cunoștința  publicului
sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii Sponsorului. 

4.4. În  exercitarea  dreptului  menționat  la  paragraful  anterior,  atât  Sponsorul,  cât  și
Beneficiarul sunt obligați să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care
să nu lezeze direct sau indirect activitățile sponsorizate, bunele moravuri sau ordinea și
liniștea publică. 

5. FORȚA MAJORĂ

5.1 Forța majoră apără de răspundere Partea care o invocă. 

5.2 Partea  care  invocă  forța  majoră  o  poate  face  opozabilă  celeilalte  Părți  cu  condiția
informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 (cinci) zile de la apariția
acesteia, adăugând o confirmare a unei autorități competente care să certifice realitatea
cauzei.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Prezentul Contract încetează de drept, fără intervenția unei instanțe competente și fără
alte formalități suplimentare, în următoarele cazuri:

a. prin acordul Părților exprimat în scris;

b. prin ajungerea la termen a Contractului, dacă Părțile nu au hotărât prelungirea sa;

6.2 În cazul în care una din Părți  nu își respectă obligațiile asumate prin Contract, cealaltă
Parte va putea rezilia Contractul prin notificarea scrisă a celeilalte Părți și cu respectarea
unui termen de preaviz de 15 (cincisprezece) zile.

6.3 Încetarea Contractului nu produce efecte asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Contractului i se aplică legea română.

7.2 Eventualele litigii vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

7.3 Orice modificare adusă Contractului se va face numai în formă scrisă, prin act adițional
semnat de ambele Părți și care va face parte integrantă din prezentul Contract.

7.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine ilegală,
nevalabilă sau neaplicabilă, caracterul legal, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze
din prezentul Contract nu vor fi afectate. 

7.5 Notificările transmise între Părți sunt valabil trimise dacă vor fi transmise la sediul sau
adresa menționată în partea introductivă a prezentului Contract. 

7.6 Notificarea trimisă prin poștă va fi trimisă recomandat cu confirmare de primire  și  se
consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această
confirmare, indiferent dacă pe dovada de primire sunt mențiuni de tipul: destinatar mutat
de la adresă, destinatarul refuză primirea, destinatarul lipsă domiciliu, expirat termen de
păstrare, etc. .

7.7 Notificarea trimisă prin e-mail se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care
a fost expediată. 

7.8 În cazul în care oricare dintre Părți  nu își  exercită sau nu pune în executare un drept
conferit  ei în baza prezentului  Contract,  acest lucru nu va fi considerat o renunțare la
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dreptul respectiv sau nu va opera în sensul împiedicării exercitării sau punerii în executare
a dreptului respectiv în orice moment sau momente după aceea.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, [se va include], în 2 (două) exemplare originale.

Sponsor

[se va include]

Beneficiar

Institutul de Logică și Știința Datelor

Prin [se va include] Prin Președinte, Laurențiu Leuștean

______________ _____________
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