Contract de sponsorizare
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
ASOCIATIA GRUPUL REPORTERILOR INDEPENDENȚI, înregistrată în Registrul Național ONG
(Ministerul Justiției) cu numărul 2072/A/2013, înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de
cult (ANAF) începând cu data de 23.04.2019, având CIF 31969313, cu sediul în Str.
Partizanilor nr. 4, Bloc M3, Scara A, Etaj 8, Ap. 34, Sector 6, București, cod 060927, IBAN
RO80INGB0000999905662719, deschis la ING Bank, Sucursala București, e-mail:
gri.press@yahoo.com, Tel: 0770.376. 997, reprezentatată de dl. Viorel Ilișoi în calitate de
Președinte, denumită în continuare BENEFICIAR
și
SC ______________________________, cu sediul social în ___________________________
_______________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ___________________ , având
_______________, IBAN _____________________________, deschis la ________________,
telefon _______________, e-mail ________________________________, reprezentată prin
____________________________, cu funcția de _______________, în calitate de SPONSOR
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile
legislatiei românești privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod
Civil, precum şi 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 îl constituie acordarea de către SPONSOR către
BENEFICIAR a sumei de 20 la sută din impozitul pe venit/profit datorat de SPONSOR statului,
cu titlul de sponsorizare, în scopul susținerii programelor statutare desfășurate de
BENEFICIAR.

2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferită numerar sau prin transfer în
contul BENEFICIARULUI.
2.3. Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi pusă la dispozitia
BENEFICIARULUI trimestrial, începând de la data prezentului contract și până la încetarea lui.

III. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
3.1. BENEFICIARUL are obligația să utilizeze suma acordată de sponsor exclusiv în scopul
menționat la art. 2.1. al prezentului contract.
3.2. BENEFICIARUL va aduce la cunoștinta publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a mărcii sau a imaginii SPONSORULUI, la cererea acestuia, fără nicio plată
suplimentară.
3.3. BENEFICIARUL este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod
care să nu lezeze, direct sau indirect, imaginea SONSORULUI, bunele moravuri sau ordinea si
liniștea publică.
3.4. BENEFICIARUL declară că întrunește condițiile prevăzute de Codul Fiscal, astfel cum a
fost acesta modificat și completat de Legea 30/2019, cu privire la sponsorizare.

IV. OBLIGATIILE SPONSORULUI
4.1. SPONSORUL se obligă să nu urmarească, direct sau indirect, direcționarea activității
BENEFICIARULUI.
4.2. SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția BENEFICIARULUI suma de bani ce face
obiectul prezentului contract TRIMESTRIAL.

V. OBLIGATII COMUNE
5.1. Părțile se obligă să respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

VI. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părți și are durată
nedeterminată, încetând la cerera uneia dintre părți sau în condițiile prevăzute la punctele
6.2 și 6.3.
6.2. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă
dreptul celeilalte părți de a considera contractul de drept reziliat, fapt ce va fi notificat
celeilalte părți cu cel puțin 14 zile înainte de încetarea de facto.
6.3. Contractul înceteaza și în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de
funcționare a unuia dintre contractanți, caz în care contractul va fi considerat nul, părțile
însa fiind ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul
intervenției cauzei de dispariție.
6.4. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile
succesive care au fost făcute anterior încetării lui.

VII. DISPOZITII FINALE
7.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, prin act
adițional, încheiat în formă scrisă.

Părțile au înțeles să încheie astazi, 15. 12. 2021 prezentul Contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

BENEFICIAR,

SPONSOR,

Asociația Grupul Reporterilor Independenți

SC __________________________

Președinte,
VIOREL ILIȘOI

Ștampila și semnătura

