Contract de Sponsorizare
Nr: .............................................. / Data: ..............................................

1.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Sponsor:

Prezentul contract de sponsorizare se încheie între: ...........................................................................................................,

cu sediul în .......................................................................................................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ............................................................., cod fiscal........................................,

cont: ....................................................................................................., deschis la banca ...............................................................................,
reprezentată legal prin .......................................................................................................................................................................................,

în calitate de ...................................................................................................................................................................................................................
şi
Beneficiar:

Asociația Casa Ioana, persoană juridică română, posesoare a certificatului de înscriere a

persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 70/1995, având Hotărâre Judecătorească nr.

5212/1995 emisă de Judecătoria Sectorului 6, București, CUI 8200969, cu sediul social în
București,

Sector

4,

Șoseaua

Olteniței,

nr.

39-41,

România,

cont

bancar

(RON)

RO81RZBR0000060008694500, cont bancar (EURO) RO26RZBR0000060008694617, deschise

la Raiffeisen Bank, Agenția Brâncoveanu, reprezentată legal de Ian Tilling, în calitate de
Președinte.

2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea Beneficiarului cu suma de..............................
Suma sponsorizată va fi utilizată de către acesta pentru furnizarea de adăpost temporar și

servicii psiho-sociale de suport femeilor și copiilor care se confruntă cu violența domestică

și familiilor fără adăpost.

Prezentul contract a fost încheiat în conformitate cu prevederile legislației românești

privind sponsorizarea (Legea nr. 32/1994 și Legea nr. 227/2015 cu modificările la zi – Codul
Fiscal, art. 15, alin. 2, lit. e) și art. 62, lit. I).

3.

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părţi.
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4.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

SPONSORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI suma reprezentând valoarea

contractului. Termenul de plată este de 15 zile lucrătoare de la semnarea prezentului
contract.

BENEFICIARUL se obligă:


Să aducă la cunoştinţa publicului, potrivit Legii sponsorizării, acţiunea sponsorizată
prin prezentarea numelui sponsorului.



Să folosească sprijinul pus la dispoziţie numai în scopul menţionat la articolul 2.

5. Clauze de încetare a contractului
a) Acordul părților;

b) Ajungere la termen, dacă părțile nu hotărăsc în scris prelungirea acestuia;

c) Reziliere de drept, dacă una din părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale, le
îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere, fără a fi necesară intervenția unei instanțe
judecătorești sau îndeplinirea unei formalități, partea în culpă fiind obligată la plata de
daune-interese stabilite de comun acord;

d)Prin denunțare unilaterală, în termen de 10 zile calendaristice de la notificarea în scris a

uneia dintre părți către cealaltă, fără ca partea ce denunță să fie obligată la plata vreunor
daune-interese.

6.

LITIGII

Prezentul contract este bazat pe bună credinţă şi dorinţa de comun acord pentru
aplicarea în comun a dispoziţiilor convenite.

Părţile consimt să rezolve amiabil posibile conflicte care pot apare, în caz contrar litigiile
vor fi judecate conform legislaţiei române.

7.

DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract se efectuează prin acordul părţilor.
Contractul intră în vigoare odată cu semnarea de către părţi şi poate fi denunţat de una
din părţi înaintea executării cu condiţia anunţării despre aceasta cu treizeci de zile înainte.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ........................................................................... într-un număr de două

exemplare câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR

BENEFICIAR,

......................................................................................................

Asociaţia Casa Ioana

.......................................................................................................
.......................................................................................................

Ian Tilling, M.B.E.
Preşedinte
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