CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ........... din data ...............2022

Art.1. PĂRTILE CONTRACTANTE
......................., cu sediul social in ..............., localitate ................., str..............,
nr.............., inregistrată in Registrul Comertului cu nr. .............., CUI nr. .........., cont
bancar nr. ................, deschis la Banca ...................., email ..................................,
reprezentată legal de ....................., in calitate de ....................., denumită in continuare
”SPONSOR”,
si
ASOCIATIA BANCA DE BINE, cu sediul în Bucuresti, str. Sabinelor nr. 31, corp A,
parter, ap. 1+2, sector 5, cod fiscal 43258110, înregistrată in Registrul Special tinut la
Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti sub nr. 47/08.10.2020 -Partea I A – Sectiunea 1 si
in Registrul entităţilor/unităţilor de cult cu data de 20.11.2020, avand contul nr. RO50
RZBR 0000 0600 2217 3887, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată de Violeta
Biltac, în calitate de BENEFICIAR, denumit în continuare BENEFICIAR.
colectiv denumite in cele ce urmează “Părti” si individual “Parte”, au convenit
incheierea prezentului contract de sponsorizare, (denumit in continuare “Contractul”),
in următoarele conditii:
Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1

Sponsorul acordă Beneficiarului o sponsorizare constând in:

Redirectionarea a 20% din impozitul pe venit/profit al companiei.

Sponsorizarea este destinată, exclusiv in scopul sprijinirii comunitătii/ beneficiarilor cu
care lucrează Asociatia Banca de Bine.
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Art.3. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului este de .......................................... RON.
Art.4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se derulează incepând cu data semnării acestuia si este valabil până la
stingerea tuturor obligatiilor Părtilor.
Art.5. OBLIGATIILE PĂRTILOR CONTRACTANTE
SPONSORUL se obligă:

5.1
5.2
-

-

să mentină o bună comunicare cu Beneficiarul.
BENEFICIARUL se obligă:
Sa utilizeze banii conform statului asociatiei
să aducă sponsorizarea la cunostinta publicului, intr-un mod care să nu lezeze,
direct sau indirect, activitatea sponsorului, bunele moravuri sau ordinea si
linistea publică;
să mentină o bună comunicare cu Sponsorul.

Art.6. CONFIDENTIALITATEA
6.1
Părtile contractuale se obligă să nu divulge către terti orice informatii pe care
acestea le vor califica in mod expres ca fiind de natura confidentiala, referitoare la
relatia contractuala dintre ele, in temeiul prezentului Contract, decat cu aprobarea
scrisa a celeilalte parti contractante. In cazul in care dezvaluirea unor asemenea
informatii va produce prejudicii uneia dintre partile contractante, partea in culpa va
putea fi obligata la plata de daune-interese, care nu vor depasi valoarea prezentului
contract.
6.2
Prevederile clauzei 6.1 nu se aplica in cazul in care informatiile sus-mentionate
sunt solicitate in mod legal de catre o autoritate publica.

6.3
BENEFICIARUL nu are dreptul sa foloseasca numele si/sau marcile
SPONSORULUI in scopul promovarii imaginii proprii, a produselor proprii sau
serviciilor sale daca nu are acceptul anterior scris al Sponsorului.
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Art.7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1

Prezentul Contract inceteaza de plin drept la expirarea acestuia.

7.2
Prezentul Contract poate fi incetat de catre oricare dintre Parti cu o notificare
scrisa prealabila de 10 zile calendaristice.
7.3
Prezentul Contract inceteaza si in situatia in care oricare dintre Parti nu isi
respecta obligatiile. Partea care invoca aceasta cauza de incetare a prevederilor
prezentului Contract o va notifica in scris celeilalte parti, cu cel putin 20 zile
calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Art.8. FORTA MAJORA
8.1
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau
/ si de executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii care ii revin in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in
termen de 48 de ore producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
vederea limitarii consecintelor lui.
8.3
Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract
fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune.

Art.9. NOTIFICAREA INTRE PARTI
9.1
In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa de email
prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.
9.2

Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti.

Art.10. LITIGII
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu Contractul, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre Parti in mod
amiabil. In cazul in care Partile nu vor ajunge la un rezultat pe cale amiabila, ele sunt

Pagina 3 din 4

de acord sa supuna litigiul lor spre solutionare instantelor judecatoresti romane
competente din Municipiul Bucuresti.
Art.11. DISPOZITII FINALE
11.1 Prezentul Contract va putea fi completat sau modificat exclusiv prin intermediul
unui act aditional semnat de reprezentantii autorizati ai partilor.
11.2 Prezentul Contract va fi guvernat de si interpretat in conformitate cu legile
romane in vigoare.

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ......................, in doua exemplare originale in
limba romana, cate un exemplar pentru fiecare Parte si reprezinta vointa comuna si
neingradita a Partilor, care au negociat cu buna-credinta prevederile acestuia, pe care
le inteleg pe deplin si le accepta in mod expres.

BENEFICIAR,
ASOCIAȚIA BANCA DE BINE

SPONSOR

Prin,
Violeta Biltac
Presedinte

Prin,
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