CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr.
incheiat astazi,

I PARTILE CONTRACTANTE
1.1

............................................................cu
sediul
social
in
............................................................................................................,
tel/fax................................., e-mail:............................................., înregistrată la Oficiul
Registrului
Comerţului
sub
nr.
...........................................,
avand
CUI
.................................., cod IBAN........................................................................ deschis la
..............................................., reprezentata prin ..................................................., in
calitate de SPONSOR,

si
1.2 Asociatia pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din Romania „Horia
Motoi”, cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Papiu Ilarian, nr 15, parter,
interfon 1, sector 3, avand Codul de inregistrare fiscala (CIF) 17159125 si cont
IBAN RO39INGB 0000 9999 0896 3688, deschis la Banca ING, sucursala
Dristor, reprezentata prin doamna Dobra Violeta, in calitate de Director,
denumit in prezentul contract BENEFICIAR,
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
II.
2.1.

2.2.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul
prezentului
contract
consta
in
sponsorizarea
BENEFICIARULUI de catre .................................., cu suma de
.................lei.
Suma astfel cum a fost prevazuta la art. 2.1. este destinata si va fi
folosita exclusiv in scopul de a realiza Programul pentru Ajutorul
Copiilor cu Autism, din dorinta de a sprijini Asociatia pentru
Ajutorarea Copiilor cu Autism din Romania, „Horia Motoi” in
demersurile pe care le intreprinde in acest sens.

III.

CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

Echivalentul sumei de ................lei va fi virata de catre SPONSOR, in contul
IBAN RO39INGB 0000 9999 0896 3688, deschis la Banca ING, sucursala
Dristor sau va fi achitat cu chitanta, cu specificatia „sponsorizare pentru
Programul Pilot pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism”.
IV.
4.1.

4.2.

V.

OBLIGATIILE PARTILOR
BENEFICIARUL sponsorizarii va face cunoscut numele sponsorului
intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata,
bunele moravuri sau ordinea si linistea publica si va utiliza suma
sponsorizata in scopul aratat in prezentul contract.
SPONSORUL sau BENEFICIARUL poate sa aduca la cunostinta
publicului sponsorizarea, dar numai prin promovarea numelui sau a
marcii ori a imaginii sale, asa cum este prevazut in Legea nr. 32/1994
ALTE CLAUZE

5.1 SPONSORUL beneficiaza de facilitatile Legii nr. 32/1994, cu modificarile
ulterioare, precum si de cele ale Codului Fiscal in privinta deductibilitatii
cheltuielilor efectuate cu sponsorizarea, in conditiile acolo aratate.
5.2 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile
legii. Partea afectata de forta majora are obligatia sa instiinteze in scris cealalta
parte in termen de cel mult cinci zile de la ivirea evenimentului.
5.3. Litigiile de orice natura decurgand din executarea prezentului contract, in
prima etapa, se vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de mentinere a
divergentelor, se va face apel la instantele de drept competente.
5.4. Consimtamant date caracter personal:
Asociatia pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din Romania Horia Motoi
proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal menționate in prezentul
contract. Va asiguram ca datele dumneavoastra sunt protejate si vor ramane
stocate in siguranta la noi, respectand prevederile legale in vigoare.
Prezentul contract s-a incheiat astazi ............................ in doua exemplare,
ambele cu valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.

SPONSOR,

SPONSORIZAT,
A.A.C.A.R. „Horia Motoi”
Director
Dobra Violeta

