
Contract de sponsorizare nr.

din

I. PARTILE CONTRACTANTE
 
ASOCIATIA "SASORYCODE", nr. inregistrare in Registrul National ONG: 1847/A/2021, inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult cu data de 18/05/2021,
cu sediul in  str. Salcamilor 28, Garbovi , jud. Ialomita, CUI 44231279, avand contul IBAN RON cu nr  RO77 INGB 0000 9999 1146 8029  , deschis la Banca
ING BANK,  Sucursala Baneasa, email: office@ikcc.info , tel: 0722-260-660, reprezentata de Razvan Vovcenco in calitate de Presedinte, denumita in
continuare BENEFICIAR
si 
S.C. ____________________________________, CUI _______________, Nr.Reg.Comert ___________________, cu sediul in _________________, judet
_____________________, adresa _______________________________
____________________________________________________________________, reprezentata de _______________________________ in calitate de
_______________________________, denumita in continuare SPONSOR.

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 si cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea urmatoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de catre Sponsor a unor sume de lei cu titlu de sponsorizare, la intervale calendaristice stabilite de
catre SPONSOR , in scopul sustinerii activitatii si programelor desfasurate de Beneficiar.
2.2. Sumele ce fac obiectul prezentului contract vor fi oferite prin transfer bancar, in contul RO77 INGB 0000 9999 1146 8029  , deschis la ING BANK,
Sucursala Baneasa, pe numele Beneficiarului.
2.3. Pentru fiecare suma acordata ca sponsorizare, Beneficiarul va emite o <Confirmare de incasare sponsorizare> cu suma respectiva, aceasta devenind
parte integranta din prezentul contract. 
 
III. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
3.1. Beneficiarul are obligatia sa utilizeze suma acordata de sponsor exclusiv in scopul mentionat la art. 2.1. al prezentului contract.
3.2. Beneficiarul are obligatia de a aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii Sponsorului, puse la dispozitie
de catre acesta conform art. 4.2, pe siteurile competitionale, pe durata unui an de zile de la data in care s-a efectuat ultima sponsorizare. 
3.3. Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct si indirect, activitatea sponsorizata, bunele
moravuri sau ordinea si linistea publica.
3.4. Beneficiarul declara ca intruneste conditiile prevazute de Codul Fiscal, astfel cum a fost acesta modificat si completat de Legea 30/2019, cu privire la
sponsorizare, fiind inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult incepand cu data de 18/05/2021.

IV. OBLIGATIILE SPONSORULUI
4.1. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii Beneficiarului.
4.2. Sponsorul va pune la dispozitia beneficiarului logo-ul pentru a fi afisat pe siteurile competitionale ale Beneficiarului conform art. 3.2 din prezentul contract,
daca acesta doreste promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sale. Transmiterea logo-ului si a linkului atasat acestuia se va face prin email la
office@ikcc.info, imaginile fiind in format JPG/PNG cu rezolutie de minim 300 dpi.

V. OBLIGATII COMUNE
5.1. Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.
 
VI. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract intra in vigoare o data cu semnarea sa de catre PARTI si va fi valabil pana la ducerea la indeplinire a obiectului sau. 

VII. FORTA MAJORA
7.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator (total sau partial) a oricarei
obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,
asa cum e definita de lege. 
7.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
vederea limitarii consecintelor lui.    

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat.
8.2. Prezentul contract inceteaza prin indeplinirea obiectului sau. 
8.3. Prezentul contract inceteaza prin rezilierea sa de catre una dintre parti, cu preaviz de 30 de zile.
8.4. Contractul inceteaza si in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi
considerat nul, partile achitandu-se de obligatiile si datoriile existente pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.
8.5. Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior incetarii lui.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila in termen de 5 zile de la producere.
9.2. In cazul in care procedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, acest contract va fi guvernat de legile din Romania. Jurisdictia exclusiva si locul
judecarii oricarei dispute care rezulta din prezentul contract va fi cea a tribunalelor din Romania.
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X. DISPOZITII FINALE
10.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional, incheiat in forma scrisa.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract a fost redactat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar , Sponsor, 
Asociatia SASORYCODE
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