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                                                     CONTRACT Nr.  AM -  
Incheiat astazi _______ 

 
 

Art.1. Partile 

ASOCIATIA DE SPRIJIN AL PERSOANELOR CU TULBURARE BIPOLARA SI DEPRESIE 

“EQUILIBRIUM”, cu sediul in Mogosoaia str. Sos. Bucuresti-Targoviste nr.44B, Bl.1, sc.2, ap.206, 

jud. Ilfov, cod postal 077135, nr de tel0744.809.261, organizatie non profit, neguvernamentala si 

apolitica, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr.5 din 1.02.2016 la 

Ministerul Justitiei, avand codul fiscal 35613644, cont IBAN (RON) RO20BRDE445SV39899734450 , 

deschis la banca BRD sucursala Bucurestii Noi, reprezentata de dl. Andrei Nistor, in calitate de 

presedinte, numita în continuare BENEFICIAR, 

 

Si 

 

……………………………….……S.R.L., cu sediul in …………….., Str…………………., Bl……….., 
Sc.,……….. tel/fax: ………../ …………… Cod fiscal RO …………, J…………….., avand contul de 
decontare ……….(lei), deschis ..........., reprezentata de …………… in calitate de ………….., 
numita in continuare SPONSOR. 
 
in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 
32/1994 art. 8 şi Codului Fiscal art. 21 alin. 4 lit. p) cu modificarile si completarile ulterioare, au 
convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze: 
 

Art.2. Obiectul contractului 
2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina proiectele Beneficiarului constand in 
actiuni de sprijin al persoanelor cu tulburare bipolara si depresie si a apartinatorilor acestora (potrivit 
statutului asociatiei): 

 Pentru sprijinirea  cazului umanitar/medical reprezentat de ………., in vederea ……………………… 
 Pentru buna desfasurare a activitatii Asociatiei in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite precum si 

pentru cazurile prezente si viitoare sustinute de Asociatie. 
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului sponsorizarea, 
astfel: 

  sponsorizare unica cu suma de …………..lei 

 sponsorizare in transe prin virament bancar, conform acte aditionale incheiate la prezentul 
contract. 

  sponsorizare cu produse conform procese verbale de predare primire incheiate la prezentul 
contract. 

2.3. Sponsorizarea se pune la dispoziţia beneficiarului în scopul sustinerii actiunii indicate la 
art.2.1. 
 

Art.3. Durata Contractului 
3.1.  Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii lui de catre parti. 
3.2.   Contractul produce efecte pana la îndeplinirea obligatiilor asumate de parti. 
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Art.4.  Valoarea contractului: 
Valoarea totala a contractului este data de suma tuturor platilor efectuate de catre Sponsor in 
contul Beneficiarului, conform acte aditionale sau in cazul sponsorizarii cu produse valoarea este 
data de avizele de sponsorizare, respectiv procesele verbale de predare primire, ce fac parte 
integranta din contract. 
 

Art.5. Modalitati de plata: 
Sponsorizarea se va face prin virament bancar in contul mentionat de Beneficiar sau conform 
procese verbale de predare primire incheiate la prezentul contract. 
 

Art.6. Obligatiile partilor 

6.1. Obligatiile SPONSORULUI 
- Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului in mod irevocabil suma prevazuta la 
art. 2 al prezentului contract, prin transfer bancar in contul Beneficiarului cont IBAN 
RO20BRDE445SV39899734450 RON, deschis la banca BRD sucursala Bucurestii Noi, conform pct. 
4 din prezentul contract. 
 
6.2. Obligatiile BENEFICIARULUI 
- Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu 
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica. 
- Beneficiarul se obliga sa primeasca si sa foloseasca suma primita de la Sponsor strict in scopul 
precizat la pct 2 din prezentul contract. 
- Beneficiarul se obliga sa faca dovada, prin documente justificative, ca suma primita de la 
Sponsor a fost folosita strict in scopul precizat la pct 2 din prezentul contract. 
 

Art.7. Incetarea Contractului 
Contractul inceteaza prin: 
a) acordul partilor 
b) ajungere la termen, in conditiile pct. 4 din prezentul contract. 
c) reziliere de drept daca una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale, le indeplineste 
necorespunzator sau cu intarziere, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti sau 
indeplinirea unei alte formalitati, parte in culpa fiind obligata la plata de daune-interese stabilite de 
comun acord. 
 

Art.8. Forta Majora 
8.1. Niciuna 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 este  definita de lege. 
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen  de 24 de 
ore,  producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in  vederea limitarii consecintelor lui. 
8.3.  Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa 
pretinda daune-interese. 
 

Art.9. Litigii 
9.1 Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea acestui contract se vor 
solutiona pe cale amiabila in termen de 3 zile de la producere. 
9.2  In cazul in care pocedura amiabila nu va conduce la rezolvarea litigiului, partile se vor adresa 
instantelor de drept comun din Bacau, competente potrivit Codului de Procedura Civila. 
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Prezentul contract a fost încheiat astazi, data semnarii lui, în doua exemplare originale in limba 
romana, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare pentru fiecare parte. 
 
 
BENEFICIAR,       SPONSOR,   
ASOCIATIA „EQUILIBRIUM”     ________________.     
 
Andrei Nistor 
Presedinte          


