
ASOCIAȚIA	TAXI	GRATIS	

	

CONTRACT	DE	SPONSORIZARE		

NR.	…./….	

	

Incheiat	intre:	

1.	PARTILE	CONTRACTANTE	

Intre:	

……………………………………………….,	 persoana	 juridica	 romana,	 cu	 sediul	 in	
……………………………………………………………..,	 inmatriculata	 la	 Registrul	 Comertului	 cu	…………………………….,	 Cod	
Unic	de	Inregistrare	………………………,	reprezentata	legal	prin	……………………………………………………….,	denumita	
in	continuare	SPONSOR,	

si	

Asociatia	TAXI	GRATIS,	cu	sediul	in	Bucuresti,	Aleea	Rotunda,	nr.2,	bl.H8,	sc.B,	et.4,	ap.39,	Sector	3,	avand	
Cod	de	Identificare	Fiscala	(C.I.F.)	39070435,	avand	cont	IBAN	RO76RNCB0847158830140001, deschis	la	
BCR	(Banca	Comerciala	Romana),	Agentia	Iris	Titan,	denumit	in	continuare	BENEFICIAR,	 

2.	OBIECTUL	CONTRACTULUI	

Obiectul	 contractului	 il	 reprezinta	 acordarea	 unei	 sponsorizari	 de	 catre	 SPONSORUL	 BENEFICIARULUI,	 in	
vederea	atingerii	scopului	asociatiei	prin:	

- transportarea		persoanelor	cu	dizabilități	sau	cu	probleme	grave	financiare	si/sau	medicale.			
- promovarea	respectului	pentru	persoanele	cu	dizabilități,	a	drepturilor	omului	şi	protecţiei	acestora;	
- organizarea	de	activităţi	 sociale,	 educaţionale	 şi	 de	 cultură	 civică	menite	 să	 concure	 la	 implicarea	

activă	 a	 cetăţenilor	 în	 rezolvarea	 problemelor	 privitoare	 la	 persoanele	 cu	 dizabilități	 sau	 cu	
probleme	grave	financiare	si/sau	medicale	;	

- promovarea	voluntariatului;	
- organizarea	de	evenimente	promoţionale	şi	editarea	de	materiale	promoţionale;	
- editarea	de	publicaţii	în	formă	tipărită	sau	în	formă	electronică;	
- întreținerea	site-ului	care	facilitează	promovarea	asociației	și	a	activității	cu	care	aceasta	se	ocupă;	
- facilitarea	şi	dezvoltarea	contractelor	şi	parteneriatelor	cu	diferite	instituţii,	asociaţii	sau	orice	tip	de	

organizaţie	non-guvernamentală	atât	pe	plan	naţional,	local,	cât	şi	pe	plan	internaţional;	
- 	 	

3.	DURATA	CONTRACTULUI	

3.1.	Prezentul	 contract	 intră	 în	 vigoare	 la	data	 semnarii	 lui	 si	 expiră	dupa	 ce	ambele	părţi	 şi-au	 îndeplinit	
integral	atribuţiile	asumate.	

3.2.		Contractul		poate	fi	prelungit	prin	act	aditional	semnat	de	ambele	parti.	

3.3.	Durata	contractului	va	fi	de	la	data…..pana	la	data	de…….,	respectiv		pe	durata	a	12	luni.	
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3.4.	 Durata	 contractului	 va	 fi	 de…….zile/luni,	 respectiv	 pe	 toata	 durata	 evenimentului…………..ce	 se	 va	
desfasura	in	perioada……………	

	

4.	VALOAREA	

Valoarea	 totală	 a	 Contractului	 este	 de	……….	 Lei.	 Sumele	 transferate	 cu	 titlu	 de	 donatie	 nu	 vor	 fi	 facute	
publice	decat	in	situatia	in	care	sponsorul	va	solicita	acest	lucru	în	mod	expres.	

Suma	 va	 fi	 transferata	 in	 lei,	 	 de	 catre	 Sponsor,	 pana	 la	 data	 de	…………..,	 in	 contul	………………	deschis	 la	
……………	Agentia	 	…………….,	 titular	 cont	…………………..	 sau	prin	numerar	 in	baza	unei	 chitante	eliberate	de	
catre	Beneficiar.	

4.	DREPTURILE	SI	OBLIGAŢIILE	SPONSORULUI	

4.1.	Sponsorul	are	dreptul	de	a	verifica	respectarea	de	către	Beneficiar	a	destinaţiei	sumelor	ce	fac	obiectul	
sponsorizarii.	

4.2.	Sponsorul	se	obligă	să	pună	la	dispoziţia	Beneficiarului	suma	prevazuta	in	Contract,	pana	cel	mai	tarziu	
la	data	de	.......................	

	
4.3.	 Sponsorul	 este	obligat	 să	 aducă	 la	 cunoştinţa	publicului	 sponsorizarea	 într-un	mod	 care	 să	nu	 lezeze	
direct	sau	indirect	activitatea	sponsorizată,	bunele	moravuri	sau	ordinea	şi	liniştea	publică.	

5.	DREPTURILE	SI	OBLIGAŢIILE	BENEFICIARULUI	

5.1	 Beneficiarul	 se	 obliga	 sa	 utilizeze	 suma	 alocata	 exclusiv	 în	 scopul	 precizat	 la	 capitolul	 "Obiectul	
Contractului".	

5.2	Benficiarului	se	obligă	să	promoveze,	 la	solicitarea	expresa	a	Sponsorului,	numele	şi	 imaginea	acestuia	
prin	distribuirea	de	materiale	publicitare	puse	la	dispoziţia	sa	de	către	acesta.			

5.3.	 Beneficiarul	 se	 obliga	 sa	 nu	 lezeze	 activitatea	 Sponsorului,	 bunele	 moravuri	 sau	 ordinea	 şi	 liniştea	
publică,	prin	aducerea	la	cunoştinţa	publică	a	sponsorizării.	

5.4.	Beneficiarul	va	 înregistra	 în	evidenţa	contabilă	sumele	primite	cu	titlu	de	sponsorizare	 în	baza	acestui	
Contract	si	va	respecta	destinatia	acestora	stabilita	prin	Contract.	

6.	CAUZE	EXONERATOARE	DE	RĂSPUNDERE		

	Forţa	majora,	definita	 in	 legislaţia	 în	vigoare	ca	 fiind	evenimentul	extern,	 imprevizivil,	absolut	 invincibil	 si	
inevitabil,	exonerează	de	răspundere	partea	care	o	invoca	într-un	termen	de	3	zile	de	la	producerea	sa,	fiind	
necesara	si	comunicarea	avizului	constatator	al	organului	de	specialitate	competent,	in	termen	de	5	zile	de	
la	producere.	

7.	CESIUNEA	CONTRACTULUI	

7.1	Părţile	contractante	se	obligă	să	nu	cesioneze	către	terţe	persoane	drepturile	si	obligaţiile	ce	le	revin	din	
executarea	prezentului	contract	fără	acordul	scris	al	celeilalte	părți.	
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7.2	În	caz	de	nerespectare	a	prevederilor	prezentului	articol,	partea	care	suporta	o	vătămare	are	dreptul	la	
repararea	prejudiciului	efectiv	suferit.	

	

	

	

8.	NOTIFICĂRI	

8.1.	 Orice	 notificare,	 solicitare	 sau	 altă	 comunicare	 care	 urmează	 a	 fi	 transmisă	 sau	 efectuată	 în	 baza	
prezentului	Contract	se	va	realiza	în	scris	și	în	limba	română	și	va	fi	considerată	ca	fiind	comunicată:	

	(i)	dacă	este	predată	personal,	la	data	predării	

	(ii)	dacă	este	transmisă	prin	scrisoare	recomandată	cu	confirmare	de	primire,	 la	adresele	menționate	mai	
jos,	la	data	indicată	pe	confirmarea	de	primire	sau		

(iii)	dacă	este	transmisă	prin	fax	sau	e-mail,	la	data	confirmării	de	transmitere	a	faxului/e-mail-ului.		

	

SPONSOR	 	

Adresă	corespondenţă	 	

Persoana	de	contact	 	

Telefon/Fax	 	

E-mail	 	

	

BENEFICIAR		 Asociatia	TAXI	GRATIS		

Adresă	corespondenţă	 Bucuresti,	Aleea	Rotunda,	nr.2,	bl.H8,	sc.B,	et.4,	ap.39,	Sector	3	

Telefon/Fax	 0720	892	838	

E-mail	 alex.bobes@taxigratis.ro	

	

8.2.Orice	 modificare	 a	 coordonatelor	 sus-menţionate	 devine	 opozabilă	 celeilalte	 părţi	 numai	 dacă	 a	 fost	
notificată	în	condiţiile	stabilite	la	Art.	8.1.	

9.	ÎNCETAREA	CONTRACTULUI	

Prezentul	contract	încetează	în	următoarele	cazuri:	

a) la	îndeplinirea	obligaţiilor	asumate	prin	contract;	
b) prin	 acordul	 de	 voinţă	 al	 părţilor,	 exprimat	 în	 scris,	 intervenit	 la	 orice	 moment	 al	 executării	
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prezentului	contract;	
c) prin	rezolutiune,	în	cazul	neîndeplinirii	culpabile	a	obligaţiilor	de	către	una	dintre	părţi.		
d) impotriva	 Sponsorului	 a	 fost	 deschisa	 procedura	 insolventei	 înainte	 de	 începerea	 executării	

prezentului	contract;	
e) una	dintre	parti	cesionează	drepturile	şi	obligaţiile	sale	prevăzute	de	prezentul	contract	fără	acordul	

celeilalte	părţi;	
	
	

	

10.	LITIGII	

10.1.	Eventualele	 litigii	 izvorâte	din	 încheierea,	 interpretarea,	executarea,	modificarea,	 respectiv	 încetarea	
prezentului	contractl	se	vor	rezolva	pe	cale	amiabilă.		

10.2.	 În	 cazul	 în	 care	nu	este	posibilă	 rezolvarea	 litigiilor	 pe	 care	 amiabilă,	 părţile	 se	 vor	 adresa	 instanţei	
judecătoreşti	competente	in	circumscriptia	careia	se	afla		sediul	Beneficiarului.	

	

11.	DISPOZIŢII	FINALE	

11.1.	 Prezentul	 contract	 reprezintă	 voinţa	 reala	 a	 partilor,	 orice	 înţelegere	 verbala	 (eventual	 scrisa)	
anterioara	nu	produce	niciun	efect	juridic.	

11.2.	Modificarea	prezentului	Contract	se	face	numai	prin	act	adiţional	încheiat	între	părţile	contractante.	

	

	

Incheiat	astăzi,	…………………..,	în	2	exemplare	originale,	câte	unul	pentru	fiecare	parte	contractantă,	cu	
aceeasi	valoare	juridica.	

	

	

								 SPONSOR	 	 	 	 	 	 	 																												BENEFICIAR		

………………………………….	 	 	 	 	 		 	 							ASOCIATIA		TAXI	GRATIS



	
	

	
	

	


