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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Nr. reg. sponsor: ___/________                                              Nr. reg. beneficiar: 233/11.11.2021 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

   

ÎNTRE: 

SC …………………….................................................................................., cu sediul în 

...................................................................................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. …………………….., CIF RO..........................., cont IBAN 

………………………………………….., deschis la …………………………, reprezentată prin 

.............................................., în calitate de ........................................., denumită în continuare sponsor, 

ŞI 

 

PROTOPOPIATUL REFORMAT CAREI, cu sediul în mun. Carei, str. Rakoczi nr. 18 SM, RO-

445100, CUI 11732583, cod IBAN RO67-RZBR-0000-0600-0147-3587 deschis la banca Raiffeisen 

Bank sucursala Carei, reprezentat prin dl. Tolnai Istvan (CNP 1730425354745), în calitate de 

protopop, denumită în continuare beneficiar, 

 

în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 

32/1994 precum şi cu prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), se 

încheie următorul contract. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ………............... lei sau /si 

urmatoarele materiale necesare (se poate enumera după caz și în anexă) 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

donatie care urmează a fi utilizată pentru TERMINAREA CONSTRUCȚIEI CENTRU 

EPARHIAL REFORMAT CAREI – SEDIUL PROTOPOPIATULUI REFORMAT CAREI, 

imobil situat în mun. Carei, str. Rakoczi Ferenc nr. 14. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către părţi şi va fi valabil până la 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

1. Obligaţiile Beneficiarului 

1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată / obiectele / materiale donate în 

scopul menţionat la cap. “Obiectul contractului”. 

1.2. Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului, într-un mod care să nu lezeze direct 

sau indirect Sponsorul, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

1.3. La cerere Beneficiarul poate sa prezinta Sponsorului un raport de activitate şi/sau documente 

justificative referitoare la activitatea sponsorizată, în termen de 30 de zile de la utilizarea sumei ce 

fac obiectul sponsorizării. 

 

 

 



Pag. 2/ 2 

 

2. Obligaţiile Sponsorului 

2.1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziţia Beneficiarului suma precizată /obiectele / 

materialele precizate după înțelegere între părți. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract; 

b) forţă majoră. 

 

VI. FORŢA MAJORĂ 

 

Forţa majoră convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după intrarea în 

vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. 

 

VII. LITIGII 

 

Eventualele litigii ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare organelor 

competente din România. 

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Părţile vor desemna câte o persoană, respectiv ................................................. din partea 

sponsorului şi Tolnai Istvan din partea beneficiarului, care vor ţine legătura în vederea realizării 

obiectivelor fixate de comun acord. 

2. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părţi. 

Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte integrantă a 

contractului. 

3. În cazul în care beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele prevăzute în 

acest contract, sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabilă de 15 

(cincisprezece) zile. În acest caz, beneficiarul se obligă să restituie integral obiectul sponsorizării. 

4. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului în alte condiţii decât cele prevăzute la cap. V. 

din contract, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 15 (cincisprezece) zile 

înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt 

obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 15 zile. 

5. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

Data semnării contractului la sediul sponsorului: ....................................... 

 

 

Pentru beneficiar             Pentru sponsor 

„Protopopiatul Reformat Carei"            S.C. ...............………………………. 

Istvan Tolnay protopop 

 

 

 

 

 

 

 


