CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ________ / Data ____________
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1 Între,
S.C. ________________________________ SRL, cu sediul în localitatea ______________________ ,
str. __________________________, nr. _________, județul/sectorul ___________ , telefon ________________,
e-mail ___________________________ , înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. _______________, având
CUI ______________, IBAN _______________________________, deschis la _____________________________,
reprezentantă legal de către d-na/dl. _______________________________________, având funcția de
__________________ , în calitate de SPONSOR,
și
ASOCIAȚIA MISIUNEA SPERANŢA, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Tractoriștilor, nr.11, jud.
Cluj, având CUI 11129699, înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult sub numărul identificator 129827333,
având IBAN RO52BTRL06701205U99453XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin dl. Almășan
Radu Vasile, având funcția de Director General, în calitate de BENEFICIAR
s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI VALOAREA CONTRACTULUI
Art.2 Obiectul contractului îl constituie redirecționarea, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, a unui
procent de până la 20% din impozitul pe profit datorat statului de către SPONSOR pentru susținerea activităților
BENEFICIARULUI.
Art.3 Valoarea contractului este de _____________ lei și reprezintă 20% din impozitul pe profit al SC
_________________________ SRL
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art.4 SPONSORUL se obligă să redirecționeze până la data de 31 decembrie 2019, suma de _____________
lei, reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat statului către BENEFICIAR, penru susținerea activităților
desfășurate de către acesta, cash sau prin transfer bancar în unul din conturile IBAN deschise la următoarele bănci:
Banca Transilvania, Agenția Ambient, Cluj Napoca, Str. Traian Vuia nr. 140, România
RO52 BTRL 0670 1205 U994 53XX (RON)
Banca Comercială Română, sucursala Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr.10-12, România,
RO02 RNCB 0106 0266 0585 0001 (RON)
Art.5 BENEFICIARUL se obligă:
- să utilizeze sumele primite de la SPONSOR în scopul stipulat în prezentul contract
- să aducă la cunoștința publicului numele SPONSORULUI, într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect
activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau liniştea şi ordinea publică;
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IV. DURATA CONTRACTULUI
Art.6 Contractul are o durată de o lună și intră în vigoare la data semnării lui. Contractul poate fi prelungit
prin acordul scris al părților contractante cu cel puțin o zi înainte de expirare.
V. ALTE CLAUZE
Art.7 Părțile au desemnat fiecare câte o persoană, respectiv d-na Tothăzan Ilona, din partea Asociației
Misiunea Speranța, e-mail: conta@speranta.ro și d-na/dl. _________________________ , din partea SC
______________________________ SRL, e-mail: _____________________________________, care vor ține
permanent legătura pentru realizarea obiectivelor fixate.
Art.8 Evidența financiar-contabilă se ține în lei, extrasele de cont fiind puse la dispoziția părților, la cererea
acestora.
VI. LITIGII
Art.9 Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv încetarea
contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești
competente.
VII. DISPOZIȚII FINALE
Art.10 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale și este încheiat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 32/1994 așa cum a fost modificată, precum și în baza legii 30/2019, respectiv ale Codului Fiscal, așa cum
a fost modificat, supunându-se prevederilor acestora. Sponsorizarea este deductibilă până la 5%o din cifra de afaceri
dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit conform art.21, alin.4, lit.P din Legea 571/2003 actualizată și
modificată.
Art.11 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, părțile fiind de acord să
renegocieze, de bunăcredință, înlocuirea respectivelor prevederi nule sau inaplicabile, cu alte prevederi care să
reflecte intențiile celor două părți, conform legii.
Art.12 Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma
unui act adițional.
Art.13 Prezentul contract poate fi reziliat în situația în care BENEFICIARUL nu respectă scopul pentru care
a fost efectuată sponsorizarea. Rezilierea contractului se face după un preaviz de minimum 15 zile.
Prezentul contract conține 2 (două) pagini şi s-a încheiat și semnat astăzi, la data de ____________________, în
2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
SPONSOR:

BENEFICIAR:

SC _______________________ SRL

ASOCIAȚIA MISIUNEA SPERANȚA

__________________________________

Director General:

_____________________________

Almășan Radu Vasile
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