CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr.:

/data:

1. PĂRŢI CONTRACTANTE

1.1.

S.C.___________________________________,

S.R.L.,

cu

sediul

social

în

localitate

___________________________________, str. ___________________________________, nr._______, bloc
._______, scara ._______, etaj ._______, apartament ._______, județ/sector ___________________, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ______________,
atribut

fiscal______,

contul

nr.___________________________________,

.___________________________________,
.___________________________________,

deschis

telefon________________________,

la
e-mail:

reprezentata prin___________________________________,

cu

funcția de .___________________________________, în calitate de SPONSOR
1.2. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA FAMILIEI ŞI COPILULUI, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici
nr. 41, sector 5, înscrisă la Judecătoria Sector 5 în Registrul Asociaţiilor, cod de înregistrare fiscală nr.
19060933, titulară a contului nr. R029 RNCB 0081 0637 1254 0001, deschis la BCR, sucursala Izvor,
reprezentată de dl Vlăescu Virgiliu-George, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare BENEFICIAR
al sponsorizării,

au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti
privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum şi cu prevederile Legii nr.
227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea urmatoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de către SPONSOR a sumei de ___________________
lei cu titlul de SPONSORIZARE, în scopul susținerii asocieției Asociaţiei pentru Apărarea Familiei şi
Copilului, pentru realizarea activităţilor de promovare a valorilor familiei şi credinţei în societatea
românească.
2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferită în numerar sau prin transfer bancar, în contul
Beneficiarului R029 RNCB 0081 0637 1254 0001, deschis la BCR, sucursala Izvor.
2.3. Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi pusă la dispoziția Beneficiarului până la data de

___________________.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. BENEFICIARUL se obligă să folosească obiectul sponsorizarii exclusiv pentru implementarea şi
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extinderea proiectelor Asociaţiei pentru Apărarea Familiei şi Copilului.
3.2. Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau
indirect, activitatea sponsorizării, bunurile moravuri sau ordinea și liniștea publică.

4. OBLIGATIILE SPONSORULUI
4.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma de bani ce face obiectul prezentului contract la
termenul menționat în contract.
5. OBLIGATII COMUNE
5.1. Părțile se obligă să respecte prevederile legale privind sponsorizarea.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea lui de către Părți și va fi valabil până la ducerea la
îndeplinire a obiectului său.
7. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Oricare parte poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se cuvin prin
acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte părți.

8. CONDIȚII DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI.
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data de
___________________.
4.2.a).Contractul încetează de drept la data prevăzută la art. 4.1.
4.2.b). Contractul poate fi oricând denunțat unilateral de către SPONSOR, fără nicio formalitate și fără
intervenția instanței de judecată, doar prin transmiterea unei notificări scrise, în acest sens,
BENEFICIARULUI , cu 24 de ore înainte de data încetarea contractului.

9.

DISPOZIȚII FINALE

5.1. Eventualele neînțelegeri apărute în derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă de
către părți. În cazul în care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, litigiile dintre părți vor fi soluționate
de instanțele de judecată de la sediul SPONSORULUI.
5.2. Prezentul Contract a fast redactat și semnat în două (2) exemplare originale identice, câte unul pentru
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fiecare parte.
5.3. Contractul a fost semnat astăzi, ___________________.

5.4. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți, prin Act
Adițional.

5.5. FORȚĂ MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care
împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o
invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejuări ca: război, revoluție, cutremur,
marile inundații, embargo.
Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției
respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță
majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.
În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o
perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Pentru
SPONSOR
………………….

…………………

Pentru
BENEFICIAR
Președinte,
Vlăescu VirgiliuGeorge
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