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  CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr.  ……… / ……... 

 

Fundația Comunitară Sibiu, persoană juridică română fără scop lucrativ, având sediul în Sibiu, str. Prof. Aurel 

Popa, nr. 1, ap. 8, CIF 30885877, cont RO72 RNCB 0227 1301 1602 0001, deschis la BCR Sibiu, reprezentată 

prin Ciprian CIOCAN în calitate de Director Executiv, denumită în continuare FCS  

și 

………………., având sediul în ……………………., CUI ………………., cont ………………….. deschis la 

……………., reprezentată prin …………………. în calitate de …………………….., denumită în continuare 

PARTENER 

Art. 1 – Obiectul contractului 

1.1 Prezentul contract are ca obiect participarea la evenimentul sportiv de strângere de fonduri Maratonul 

Internațional Sibiu 2019 organizat de FCS, denumit în continuare Maratonul. 

Art. 2 – Durata contractului 

2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, nu mai târziu de 01.03.2019. 

2.2 Data finalizării prezentului contract reprezintă data semnării contractului de finanțare dintre FCS și Partener, 

nu mai târziu de 01.09.2019.  

Art. 3 – Obligațiile părților. Termeni și condiții 

3.1 FCS va pune la dispoziția Partenerului mecanismul-platformă Maraton prin care acesta își va strânge fondurile 

necesare derulării activităților Proiectului. 

3.2 FCS se obligă să organizeze un training de fundraising în prima parte a campaniei de strângere de fonduri. 

3.3 Beneficiarul va participa la Maraton, atrăgând alergători și susținători care vor contribui la cauza susținută.  

3.4 Toate donațiile de la indivizi si contractele de sponsorizare din partea companiilor, atrase ca parte a 

campaniei de strângere de fonduri din cadrul Maratonului, vor fi încheiate exclusiv între donator / sponsor și FCS 

și vor contribui la îndeplinirea obiectivului de strângere de fonduri. 

3.5 După finalizarea evenimentului, FCS se obligă să acorde Partenerului fondurile strânse în cadrul Maratonului, 

printr-un contract de finanțare nerambursabilă, cel târziu până la data de 01.09.2019. 

3.6 FCS va reține un procent din fondurile atrase de Partener, pentru acoperirea cheltuielilor administrative și de 

organizare a evenimentului, după cum urmează: 

- din taxa de înscriere a alergătorilor - 50% (restul de 50% sunt donați cauzei alese);  

- din fondurile de susținere atrase de fiecare proiect în cadrul evenimentului: 
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10% - dacă sumele sunt mai mici sau egale cu 6.000 lei; 

  9% - dacă sumele sunt cuprinse între 6.001-10.000 lei; 

  8% - dacă sumele sunt cuprinse între 10.001-20.000 lei; 

  7% - dacă sumele depășesc 20.001 lei. 

3.7 Partenerul va sprijini FCS în colectarea promisiunilor rămase neachitate după data evenimentului (1 iunie 

2019). 

3.8 Partenerul nu are dreptul să modifice obiectivul de strângere de fonduri (target-ul) după data începerii 

campaniei de fundraising (20 februarie 2019). 

3.9 În cazul în care Partenerul nu reușește să mobilizeze de la alergători și susținători cel puțin 4000 (patru mii) 

RON, FCS își rezervă dreptul de a nu accepta pe viitor proiecte din partea aplicantului respectiv. 

3.10 În cazul în care Partenerul nu reușește să mobilizeze de la alergători și susținători cel puțin 70% din 

obiectivul de strângere de fonduri (target), FCS își rezervă dreptul de a nu accepta pe viitor proiecte din partea 

aplicantului respectiv. 

3.11 Sumele strânse care depășesc obiectivul de strângere de fonduri setat vor fi folosite tot în scopul proiectului, 

după agrearea unei modalități de extindere sau multiplicare a proiectului inițial, de comun acord între FCS și 

Partener. 

 

Art. 4 – Încetarea contractului  

Prezentul contract poate înceta prin: 

4.1 împlinirea termenului prevăzut la art. 2.2; 

4.2 acordul scris al părților; 

4.3 reziliere de drept invocată de una din părți în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către 

cealaltă parte a obligațiilor contractuale, cu obligarea la plata de daune-interese; 

4.4 prin orice alt mod prevăzut de lege. 

Art. 5 – Forța majoră 

5.1 Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat petrecut după intrarea in vigoare 

a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează 

de răspundere partea care o invocă în condițiile prezentului contract. 

5.2 Exonerarea de răspundere operează numai pe durata certificată a existenței cazului de forță majoră invocat. 

Art. 6 - Litigii 

Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt 

de competența instanțelor judecătorești din Sibiu. Dreptul aplicabil prezentului contract este dreptul român. 
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Art. 7 – Dispoziții finale 

Orice modificări aduse prezentului contract vor putea fi făcute exclusiv prin acordul scris al părților, prin act 

adițional semnat de ambele părți. 

Niciuna din părți nu poate cesiona drepturi sau obligații stabilite prin prezentul contract fără acordul scris, 

prealabil, al celeilalte părți, sub sancțiunea nulității cesiunii. 

Prezentul contract s-a încheiat la Sibiu, azi ................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Fundația Comunitară Sibiu   ................................ 

 

Ciprian CIOCAN      .......................... 

 

Director Executiv      Reprezentant legal 


