Contract de sponsorizare
Nr. ___ / ________
I.

Părţile contractante

Sponsor ________________________________, cu sediul în ____________________________________________
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. _____________________________, cod fiscal __________________,
Cont IBAN ___________________________, deschis la _______________________________, reprezentată legal
prin _____________________________ în calitate de _____________________________.
și
Beneficiar – Asociația Meriți Iubire, organizatie non-guvernamentala, cu sediul în Str. Râmnicu Vâlcea 4, Bl.
S19, Ap. 5, Sector 3, cod fiscal 39099229 Cont. IBAN RO05BTRLRONCRT0432612001 deschis la Banca
Transilvania, tel: 0732 932787, reprezentată legal prin Dna. Carmen Trufaș în calitate de Director General.

II. Scopul și obiectul contractului
1. Scopul contractului este sprijinirea și dezvoltarea activităților Beneficiarului de către Sponsor, prin
acordarea, în mod gratuit, a unei sume de bani / bunuri / servicii / facilități.
2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea Beneficiarului cu:

- suma de ______________________ lei ( ______________________________ ). Suma care face obiectul
sponsorizării va fi platită numerar / în contul Beneficiarului.

- următoarele bunuri / servicii / facilități, evaluate la suma de ______________________ lei
( ______________________________ ), așa cum sunt prevăzute în lista anexă care face parte integrantă
din prezentul contract:

- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
- _____________________________________________________
Prezentul contract a fost incheiat in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti privind sponsorizarea
(Legea nr.32/1994 si Legea nr.571/2003 cu modificarile la zi – Codul Fiscal, Titlul 2, cap.II, art.21, alineat (4),
litera p)

III. Obligatiile partilor contractante
1.

Obligatiile Beneficiarului
a) Sa foloseasca sponsorizarea numai in scopul mentionat la Cap. II – Obiectul Contractului.
b) Sa accepte sa fie mentionat de Sponsor in comunicarile din mass media.
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2.

Obligatiile Sponsorului

Să asigure Beneficiarului suma / bunurile / serviciile / facilitățile menționate la Cap. II în termen de 15 zile
lucratoare de la semnarea prezentului Contract.

IV. Durata contractului
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre partile contractante si este valabil pana la
indeplinirea obligatiilor de catre ambele parti, respectiv pana la data de ......................... Contractul se poate
prelungi prin act aditional semnat de Parti si care va face parte integranta din contract.

V. Clauze de incetare a contractului
a)

Acordul partilor;

b)

Ajungere la termen, daca partile nu hotarasc in scris prelungirea acestuia;

c)

Reziliere de drept daca una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale, le indeplineste
necorespunzator sau cu intarziere, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti sau
indeplinirea unei alte formalitati, partea in culpa fiind obligata la plata de daune-interese stabilite de
comun acord;

d)

Prin denuntare unilaterala, in termen de 10 zile calendaristice de la notificarea in scris a uneia dintre
parti catre cealalta, fara ca partea ce denunta sa fie obligata la plata vreunor daune interese;

VI. Litigii
In cazul aparitiei unor litigii ocazionate cu derularea prezentului contract, ce nu se solutioneaza pe cale
amiabila, acestea vor fi inaintate spre solutionare instantei judecatoresti competente, potrivit legislatiei
romane.

VII. Dispozitii finale
a)

Modificarea prezentului contract se realizeaza cu vointa partilor printr-un act aditional.

b)

Niciuna dintre parti nu are dreptul de a cesiona drepturile si obligatiile rezultate din prezentul contract
fara acordul scris al celeilalte parti.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi………….., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,
S.C. _____________________ S.R.L.

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA MERIȚI IUBIRE
CARMEN TRUFAȘ, DIRECTOR GENERAL
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