CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR………DIN DATA DE……………….
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1. Societatea…………………………………………….cu
sediul_in……………………………………………..înregistrată la registrul
Comerțului
sub
nr :………………având
cod
unic
de
înregistrare…………………………în calitate de SPONSOR, reprezentată de
administrator……………………….............,
și:
1.2 ASOCIATIA SPERANTA COPIILOR SPECIALI cu sediul în Oras Popesti
Leordeni, str. Amurgului nr. 59B,Judetul ILFOV , înregistrată în registrul
persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 73/ 30/12/2019, a JUDECĂTORIEI
CORNETU, codul fiscal nr. 42135739 din 21.01.2020, având contul nr.
RO56BTRLRONCRT0524605301, deschis la BANCA TRANSILVANIA,
reprezentată de ANGHEL GEORGIANA BEATRICE, cu funcţia de Președinte,
în calitate de BENEFICIAR, au convenit să încheie prezentul contract de
sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susțină financiar Beneficiarul
ASOCIATIA SPERANTA COPIILOR SPECIALI
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului suma
de……………., în echivalent lei la data plății, reprezentand pana la 20% din
impozitul pe profit pe anul/…………semestrul/……...fiind necesară
ASOCIATIEI pentru efectuarea terapiilor necesare copiilor in vederea
dezvoltarii limbajului specific varstei cronologice si a unei personalitati
armonioase, cat si achizitionarea materialelor de lucru.
2.3. Suma va fi transferată către Asociatia Speranta Copiilor Speciali, in contul
deschis la Banca Transilvania RO56BTRLRONCRT0524605301.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1 Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității
beneficiarului.
3.2 Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului
sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
3.3 Beneficiarul se obligă ca suma ce constituie obiectul contractului să o utilizeze
doar în scopul prevăzut în prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică și va fi pusă la dispoziție până la data de
………………..

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui
tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
-nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. III, din prezentul
contract;
-este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de
lichidare (faliment) înainte de începerea executarii prezentului contract;
-cesioneaza drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părți;
-în termen de 7 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștintă
că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzator oricare dintre
obligațiile ce-i revin.
5.2. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părtii care în mod
culpabil a cauzat încetarea contractului.
VI. FORȚA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și
de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care
îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum
este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen
de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui.
VII. NOTIFICĂRI

7.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisa la adresa/sediul
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract, cu semnătură de primire.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de
destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII
8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate
pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se
vor adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între
părțile contractante.
9.2 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3 În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc
a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare,
azi……………………….

BENEFICIAR
Asociatia Speranta Copiilor Speciali
Presedinte
Anghel Beatrice Georgiana

SPONSOR

