CONTRACT DE ATRIBUIRE MARCĂ

nr………/………….…..…

CAPITOLUL I – PĂRȚILE CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract a intervenit între:
HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY / FUNDAŢIA COMUNITARĂ COVASNA, cu sediul în 520019
Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 47, judeţul Covasna, cu Cod Unic de Înregistrare 27674390, cont bancar RO97 RNCB
0124 1189 2270 0001 RON, deschisă la BCR sucursala Sf. Gheorghe, reprezentată de BERECZKI KINGA în
calitate de Director executiv, numită în continuare ATRIBUITOR
și
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………………………………………………………………..…………….………………….cu sediul în
………………………………………………………………………… , înregistrata la Oﬁciul Registrului
Comerţului sub nr. ………………, cod ﬁscal nr……………..….. din Certiﬁcatul de Înregistrare, reprezentată
de……………………………………………………... în calitate de……………………..…………….…., denumită
în contract BENEFICIAR.

Părţile au convenit asupra următoarelor, cu respectarea Dreptului de autor reglementat prin Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe, cu modiﬁcările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oﬁcial nr. 60 din
26 martie 1996 respectiv al Legii nr. 32/19.05.1994 astfel cum a fost modiﬁcata si a Ordinului nr. 994/02.08.1994 al
Ministerului Finanţelor privind aprobarea instrucţiunilor pentru aprobarea legii privind sponsorizarea.
CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie atribuirea mărcii Háromszéki Termék/Produs Covăsnean și/sau
Háromszéki Vállalkozás/Firmă Covăsneană în format electronic BENEFICIARULUI de către ATRIBUITOR
pentru folosință proprie conform Anexei nr. 1. Fundația Comunitară Covasna are drept Copyright asupra Mărcii
înregistrate Háromszéki Termék/Produs Covăsnean și/sau Háromszéki Vállalkozás/Firmă Covăsneană.
CAPITOLUL III - VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 3 BENEFICIARUL contribuie la sprijinirea programelor comunitare în valoare de ……………..……RON, sumă
ce va ﬁ vărsată în Fondul Comunitar operat de către BENEFICIAR în scopuri comunitare în termen de … zile de la
încheierea contractului.
Fond Comunitar, Banca Comercială Română ﬁliala Sf. Gheorghe,
nr. cont: RO97RNCB0124118922700001

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art. 4. În folosirea mărcii Háromszéki Termék/Produs Covăsnean și/sau Háromszéki Vállalkozás/Firmă
Covăsneană BENEFICIARUL respectă următoarele:
-

Prezentarea și folosirea mărcii pentru marcarea produselor sau serviciilor conform condițiilor descrise
în Manualul de identitate vizuală, Anexa nr. 1 la prezentul contract.
Îndeplinirea condițiilor de bază în folosința mărcii, și anume:

În cazul ﬁrmelor:
are sediul sau domiciliul stabil în județul Covasna
ﬁrma este înregistrată și funcționează în județul Covasna
lucrează cu angajați locali.
- În cazul produselor:
o
se produce în județul Covasna, parțial sau în totalitate din materie primă locală.
Comunicarea în timp ATRIBUITORULUI a orice modiﬁcări ce afectează condițiile de folosire a mărcii
atribuite.
Respectarea condițiilor de siguranță în utilizarea mărcii, conform reglementărilor în vigoare legat de dreptul de
autor. Marca se folosește numai de BENEFICIAR, nu se transmite unei terțe părți.
-

o
o
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OBLIGATIILE ATRIBUITORULUI
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Art. 5. Să asigure marca BENEFICIARULUI în format electronic, utilizabil pentru scopuri predeﬁnite.
Art. 6. Să asigure calitatea înaltă a produselor oferite BENEFICIARULUI.

Art. 7. Să respecte destinaţia fondurilor si eventuale condiţii speciale de folosire a resurselor, aşa cum sunt ele precizate
în contract.
Art. 8. Să transmită la cererea BENEFICIARULUI informații despre modul de utilizare a produselor prevăzute la art.
3.
CAPITOLUL V - DURATA CONTRACTULUI

Art. 9. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării ei și se încheie pe durata nedeterminată.
CAPITOLUL VI – REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 10. În cazul neexecutării obligaţiilor de către părţi respectiv în condiții în care credibilitatea mărcii este afectată în
orice fel, contractul încetează de drept, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea altor formalităţi, fără intervenţia
instanţei de judecată.

Art. 11. Orice neînţelegeri izvorate din interpretarea şi executarea prezentului contract vor ﬁ soluţionate de către părţi
pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor ﬁ supuse instanţelor judecătoreşti competente.
CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat în data de
exemplare, un exemplar pentru ﬁecare parte, ﬁecare având aceeași putere valabilă.

la Sf. Gheorghe, în 2 (două)

Art. 12. BENEFICIARUL beneﬁciază de toate facilităţile ﬁscale stabilite de Legea 32/1994 a Legii privind Codul
Fiscal publicata in Monitorul oﬁcial Nr. 927 din 23 decembrie 2003 cu modiﬁcările ulterioare.
Art. 13. Anexa nr. 1 – Manualul de identitate vizuală reprezintă parte integrantă a prezentului contract.
ATRIBUITOR,
din partea Fundației Comunitară Covasna

BENEFICIAR,

