CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ........../.............................
Capitolul I – Părțile contractante
Art.1.1. Asociația Antiparkinson cu sediul social în Deva, Strada Dacia, bloc 29, sc A,
ap.7 având codul fiscal 18828414 și contul bancar RO 20RNCB0160054235850001
deschis la B.C.R. Deva, județul Hunedoara, reprezentată de Răican Dan cu funcția de
președinte, în calitate de beneficiar în prezentul contract
și
Art.1.2. ................................................cu sediul în...................................., având
cod unic de înregistrare...................................., nr.de ordine la Registrul Comerțului
...................., cont bancar ................................ deschis la ................................,
legal reprezentată prin ............................, având funcția de ..............................., în
calitate de sponsor,
s-a încheiat prezentul contract de sponsorizare prin care părțile, de comun acord,
consimt
următoarele :
Capitolul II – Obiectul contractului
Art.2.1. Obiectul contractului priveste utilizarea de catre BENEFICIAR a ............. (bunul
ce i se da de catre SPONSOR sau suma).
Art.2.2. Modificarea obiectului contractului se va face numai cu acordul ambelor părți, cu
acte adiționale la contractul inițial.
Art.2.3. Prezentul contract se supune reglementării legilor în vigoare privind
sponsorizarea și a instrucțiunilor de aplicare ale Ministerului Finanțelor.
Art. 2.4. Valoarea contractului este de ................................... (valoarea bunului sau a
banilor)
Capitolul III – Obligațiile părților
Pentru realizarea obiectului contractului, părțile au următoarele obligații şi drepturi:
A. Sponsorul:
Art.3.1. Să furnizeze beneficiarului obiectul prezentului contract până la data stabilită.
Art.3.2. Să aducă la cunoștința publicului, dacă apreciază ca este necesar, activitatea de
sponsorizare, numai prin promovarea numelui ori a imaginii sale.
B. Beneficiarul:
Art.3.3. Să asigure utilizarea obiectului contractului conform cu destinaţia sa şi în scopul
atingerii obiectivelor fixate prin statutul Asociației.
Art.3.4. Să participe în cadrul contractului de sponsorizare cu resursele materiale proprii
necesare realizării activităților și a obiectivelor propuse, asigurând măsurile de eficiență
a mijloacelor financiare acordate ca sprijin.
Art.3.5. Să facă cunoscut sponsorului eventualele îmbunătățiri sau modificări intervenite
în derularea contractului de sponsorizare asupra obiectului de activitate ori a destinației
sumelor sponsorizate, pentru întocmirea actelor adiționale de modificare.
Capitolul IV – Durata contractului
Art.4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ................cu incepere de la
data de ........................................
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Art.4.2. Obiectul contractului va fi furnizat beneficiarului până cel ami târziu data de
_________________
Capitolul V – Clauze speciale
Art.5.1. Încetarea contractului poate fi determinată de următoarele clauze:
a) expirarea perioadei convenite, dacă părțile nu hotărăsc prelungirea acesteia;
b) nerespectarea obligatiilor (sau a uneia din obligatiile) prevazute mai sus de catre
una dintre parti, cu un preaviz prealabil de 15 zile.
c) forța majoră invocată și dovedită în condițiile legii.
Capitolul VI – Alte clauze
Art.6.1 Sponsorul ia cunoștintă că beneficiază în cadrul contractului de reducerea bazei
impozabile cu echivalentul sponsorizării, încadrându-se în limita de 3% din cifra de
afaceri și nedepășind 20% din impozitul pe profit datorat.
Art.6.2 Beneficiarul ia cunoștință ca este scutit de plata TVA asupra veniturilor încasate
din sponsorizare, potrivit dispozițiilor legale.
Art.6.3 Contestațiile privind neacordarea acestor facilități se rezolvă potrivit dispozițiilor
legale.
Art.6.4. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul
ambelor parti, sub forma unui act aditional.
Capitolul VII – Litigii
Art.7.1 Orice diferend ce apare în cursul executării prezentului contract se soluționează
de părți pe cale amiabilă. În situația în care această procedură nu stinge litigiul, părțile
hotărăsc asupra datei rezilierii contractului.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi .......................... în 3 (trei) exemplare, unul
pentru beneficiar și două pentru sponsor.

S P O N S O R,

B E N E F I C I A R,
Asociația Antiparkinson
Reprezentată de Dan Răican
Președinte
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