
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
Nr.  din    

 

Între: 
 

1. Asociatia Gifted Education for Family („Asociatia”), cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nordului nr. 
94F, Sector 1, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Nordului nr. 94F, Sector 1, inregistrata  in 
Registrul Fundatiilor si Asociatiilor cu numarul 188/28.10.2014, CIF 33768014, cont bancar 
LEI, nr. RO52BTRLRONCRT0278266501, deschis la Banca Transilvania, cont bancar LEI, nr. 
RO97INGB0000999904661082, deschis la ING BANK si cont bancar EURO, nr. 
RO33INGB0000999907039995, deschis la ING BANK, reprezentată de Diana Antoci 
Director General, în calitate de BENEFICIAR si 

 
2.   , cu sediul social in  , CUI 

  , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  , reprezentata de 
  , in calitate de „SPONSOR”, 

 
denumite in mod individual partea („Partea”) si in mod colectiv („Partile”), a intervenit prezentul contract 
de sponsorizare („Contractul”). 

 
Avand in vedere ca Beneficiarul are ca obiect de activitate activitati ce constau, inter alia, in: 

− organizarea de procese tip “quality education” la toate nivelele, initierea si dezvoltarea de programe 
de cercetare proprii in “gifted education”, 

− efectuarea de teste de personalitate, precum si alte tipuri de testari / screening-uri in domeniul 
educatiei, 

− identificarea, dezvoltarea si potentarea abilitatilor native ale copiilor, punerea loc in valoare, 
dezvoltarea de programe de construire a unei personalitati armonioase a copiilor, 

− organizarea atelierelor de dezvoltare personala si enrichment, atat pentru copii, cat si pentru parinti, 
sub patronajul unor mentori de inalta calificare profesionala, precum si organizarea de activitati 
sportive si de divertisment pentru copii, care sa conduca la largirea orizontului de cunoastere a 
copiilor, concomitent cu cresterea in sine a copiilor, 

− dezvoltarea de programe gifted education - “Kogaion Family Mastery”, “Kogaion Intensive 
Mastery”, Kogaion Self Mastery”, ce se desfasoara cu scopul de a asigura largirea orizontului de 
cunoastere al copiilor si de a creste increderea in sine, de a identifica abilitatile native si cele 
ascunse, de a realiza performanta pe domeniile de pasiune, de a aduce armonie in familie, prin 
intelegere de ambele parti si resepct reciproc, de a face cunoscute parintilor caracteristicile varstei in 
care se afla copilul lor, de a creste comunicarea fara violenta intre copii si parinti, de a constientiza 
rolul copilului in viata adultilor si invers, 

si ca Sponsorul doreste sa sustina activitatea Beneficiarului, Partile au convenit asupra urmatoarelor clauze 
contractuale: 

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Sponsorul  declara   ca   intelege  si  accepta   sa   sponsorizeze  Beneficiarul  cu suma  de  lei in 
considerarea activitatii desfasurate de Beneficiar in cursul programelor desfasurate de acesta. 

 
II. PLATA SI MODALITATEA DE PLATĂ 
Plata va fi facuta in contul bancar al Beneficiarului mentionat anterior. 

 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
Beneficiarul se obligă: 
- să faca tot ceea ce ii sta in putinta pentru a duce la indeplinire intr-o cat mai mare masura scopul 

programelor pe care le desfasoara; 
- sa foloseasca banii proveniti din sponsorizare pentru realizarea scopurilor Asociatiei; 



SPONSORUL se obligă: 
- să efectueze plata mentionata la cap. I; 
- sa respecte conditiile de confidentialitate stipulate la cap. IV; 

 
IV. CONFIDENTIALITATE 

IV.1. Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea stricta asupra informatiilor personale 
obtinute de la Sponsor, incluzand datele de identificare personala, precum si orice informatie adusa 
la cunostinta Beneficiarului. 

 
IV.2. Sponsorul se obliga sa nu foloseasca in scop comercial materialele furnizate de Beneficiar. 

Conceptul, denumirea si sigla programului educational Gifted Academy Romania si Kogaion Gifted 
Academy sunt protejate de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 8/1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile 
geografice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
IV.3. Incalcarea clauzelor mentionate anterior va indreptati Partea prejudiciata sa ceara 

compensatii de natura pecuniara de la cealalta parte. 
 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Prezentul Contract va înceta prin: 
 

− acordul scris al partilor; 
− indeplinirea obiectului pentru care a fost incheiat. 

 
VI. LITIGII 

 
Părţile convin ca toate neînţelegerile privind prezentul Contract să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în 
care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

 
VII. CLAUZE FINALE 

 
Prezentul Contract reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 
sau ulterioară încheierii lui. 

 
Prezentul Contract a fost încheiat azi,  , în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte. 

 
 

BENEFICIAR SPONSOR 
 

Asociatia Gifted Education for Family    
Director General    
DIANA ANTOCI    
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