CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ___/________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
SC........................................................................................................................... ...,
cu
sediul
în
.................................................................................................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr.................................., CIF ...................................., Cont IBAN…............................................................................ ,
deschis la................................................. , reprezentată prin...................................................... ,
în calitate de

Administrator, denumită în continuare Sponsor,
şi
ASOCIAŢIA “GLASUL VIEŢII” IAŞI, sediul în IAŞI, CIF 31539898, cont IBAN RO64
BTRLRONCRT00W8759401, deschis la BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA IASI, J156/11072012,
reprezentată prin dl DAMASCHIN DĂNUȚ, în calitate de Preşedinte, denumită în continuare Beneficiar,
În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994
precum şi cu prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), se încheie următorul
contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ............................................ Suma
urmează a fi utilizată pentru derularea activităților curente ale Asociației ,,Glasul Vieții”.

III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către Părţi şi va fi valabil până la îndeplinirea
tuturor obligaţiilor.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligaţiile Beneficiarului
1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată în scopul menţionat la cap. “Obiectul
contractului”.
1.2. Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului, într-un mod care să nu lezeze direct sau
indirect Sponsorul, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
1.3. Beneficiarul va prezenta Sponsorului un raport de activitate şi/sau documente justificative referitoare la
activitatea sponsorizată, în termen de 30 de zile de la utilizarea sumei ce fac obiectul sponsorizării.
2. Obligaţiile Sponsorului
2.1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziţia Beneficiarului suma precizată.
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V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
b) forţă majoră.

VI. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare
a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract,
exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

VII. LITIGII
Eventualele litigii ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare organelor competente
din România.

VIII. DISPOZIŢII FINALE
1. Părţile vor desemna câte o persoană, respectiv dl Damaschin Dănuț din partea Sponsorului şi dl/d-na
...................................................................... din partea Beneficiarului, care vor ţine legătura în vederea
realizării obiectivelor fixate de comun acord.
2. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părţi. Orice
modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte integrantă a contractului.
3. În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele prevăzute în acest
contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabilă de 15 (cincisprezece)
zile. În acest caz, Beneficiarul se obligă să restituie integral obiectul sponsorizării.
4. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar:

Sponsor:
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