CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ______/_____________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
SC ____________________________________ , cu sediul în localitatea __________________,
str. _________________________, nr. ___, judeţul/sector_____________ tel: ______________,
e-mail _______________ înmatriculată la Registrul Comerţului _____________________, având
Codul Fiscal nr. ______________, şi contul bancar _____________________________________,
deschis la banca _________________________________ reprezentată de către Dna/Dl
_______________________, cu funcţia de _____________________, în calitate de SPONSOR
şi
Asociaţia PRO STEM CELL, cu sediul în Mun. Piteşti, Aleea Poieniţei nr. 7, bl. 70, sc. D, ap 1,
înregistrată în Registrul Naţional ONG cu nr. 41/RA/2007, cod fiscal 22150335, cont bancar
IBAN: RO30RNCB0022088167450001, deschis la BCR, sucursala Piteşti, reprezentată prin Dl.
Daniel Necşulescu, cu funcţia de Preşedinte, în calitate de BENEFICIAR,
s-a convenit încheierea prezentului Contract de Sponsorizare.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI VALOAREA CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie redirecţionarea, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal, a unui procent de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului de către
Sponsor pentru susţinerea activităţilor Beneficiarului.
Valoarea contractului este de ________________

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Sponsorul se obligă să redirectioneze până la data de ___________, suma de
__________________ lei, reprezentând până la 20% din impozitul pe profit datorat statului către
Beneficiar, pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de către acesta.
Beneficiarul:
- se obligă, să aducă la cunoştinţă publicului numele Sponsorului;
- se obligă să utilizeze sumele primite de la Sponsor în scopul stipulat în prezentul
contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi poate fi prelungit prin acordul scris al
părţilor contractante cu cel puţin o zi înainte de expirare.
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V. NOTIFICĂRI:
Orice notificare adresată de către una din Părţi celeilalte va trebui să fie realizată prin fax
confirmat, prin scrisoare recomandată (prin poştă sau curier) cu confirmare de primire sau prin
email cu confirmare de primire.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părţi, făcând
excepţie următoarele cazuri:
- în cazul când realizarea obiectului contractului este evident imposibilă;
- la expirarea termenului contractului, când părţile au notificat în acest sens;
- când este reziliat pentru neexecutare;
- forţă majoră.
VII. LITIGII
Orice litigiu apărut în derularea sau interpretarea contractului va fi soluţionat pe cale
amiabilă, în caz contrar se va apela la instanţele de judecată competente.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale şi este încheiat în conformitate
cu prevederile Legii nr. 32/1994, aşa cum a fost modificată, respectiv ale Codului fiscal, aşa cum
a fost modificat, supunându-se prevederilor acestora.
În cazul în care oricare din prevederile Contractului devin nule sau inaplicabile, prin
efectul legii, o astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afectează restul prevederilor din
prezentul Contract, părţile fiind de acord să renegocieze, de bună-credinţă, înlocuirea
respectivelor prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care să reflecte intenţiile celor
două părţi, conform legii.
Prezentul contract s-a încheiat şi semnat la data de ____________________, în 2 (două)
exemplare originale de egală valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR

SC _______________________________

Asociaţia PRO STEM CELL
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