
 
 
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE NR. ___________ din 

data ____________________ 
 

1. Părțile 

___________________________________________________ SRL în calitate de 

SPONSOR, numit în cele ce urmează SPONSOR, cu sediul 

în _____________________________________________________________________ 

,identificată cu CUI ________________________________________ , 

înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. _______________________________ având 

contul bancar __________________________________________deschis la 

___________________, reprezentată de dna./dl. ________________________________ în 

calitate de_ ______________________. 

 

și 

 

Asociația Punctart, cu sediul la adresa Str. Tache Ionescu, nr. 5, et.4, ap. 14 A, sector 1, 

București, înscrisă în Registrul asociațiilor şi fundațiilor aflat la Judecătoria sectorului 1, 

București, Secția Civilă, încheiere nr. Dosar 1840/229/2016, CIF 35715849, având contul 

bancar RO10INGB0000999905735953, deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala 

Bălcescu. 

 

a intervenit următorul contract: 

 

2. Obiectul contractului 

Sponsorul se obligă să acorde Beneficiarului o sponsorizare constând în sume de __________ 

Suma va fi plătită către Beneficiar până la data de ______________ 

 

3. Obligațiile părților 

3.1 Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul proiectelor asociației. 

3.2 Să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau 

indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 

3.3 Să acorde Beneficiarului o sponsorizare trimestrială nu mai mare de 20% din impozitul pe 

venit aferent trimestrului indicat. Cuantumul trimestrial va fi menționat prin act adițional la 

prezentul contract, precum și data până la care se va face plata. 

 

4. Modalitatea și condițiile de plată 

Plata sponsorizării se va face până la data menționată în actele adiționale, în lei, prin virament 

bancar în contul RO10INGB0000999905735953, deschis la ING Bank, Sucursala Bălcescu. 

 

5. Durata sponsorizării 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este până la ______________ 

 

6. Legea aplicabilă și litigii 

6.1. Prezentului contract i se aplică legea română. 

6.2. Eventualele neînțelegeri apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă; în caz contrar, 

litigiul se va supune 

spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 



 
 
 

 

6.3. Orice cerere sau notificare decurgând din prezentul contract va fi realizată în scris și va 

putea fi remisă personal ori trimisă prin fax sau scrisoare recomandată si va fi considerată 

primită, în cazul faxului, la 2 zile lucrătoare de la transmitere, iar, în cazul scrisorii recomandate 

la 5 zile lucrătoare de la expediere. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________________ , în două exemplare identice, 

câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valabilitate. 

 

SPONSOR,         Asociația Punctart 

_____________________        Smaranda Ileana Pasnicu 

_____________________        Președinte 
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