CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …….… încheiat astăzi ……………..

1. PARTILE
COMPANIA........................................................................., persoană juridică, cu sediul în .......................,
telefon ..............., email......................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., cod fiscal nr.
...................., cont bancar IBAN nr. .................. deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate
de SPONSOR
și
Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Tîrgu Lăpuș, cu sediul social în Tg.Lapus, Str. Liviu Rebreanu
nr. 10, cont RO70BTRL02501205J61088XX BTRL Tg.Lăpuș deschis la BTRL Tg.Lapus, CUI 8282535,
reprezentată legal prin Silviu Hodis, în calitate de BENEFICIAR.
au convenit să încheie prezentul contract de SPONSORIZARE, cu respectarea următoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului, în vederea susținerii proiectelor
educațional-culturale taberele ‘Ecumenica’, organizate de Beneficiar în beneficiul copiilor și tinerilor din
România.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la .....................
4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea totală a contractului este de ………… lei
4.2. Bunurile făcute donație vor avea ca destinație strictă activitățile socio-educaționale sponsorizate.
5. CONDIȚII ȘI TERMENE DE LIVRARE
5.1. BENEFICIARUL se obligă să folosească sponsorizarea în produse a SPONSORULUI strict pentru
activitățile următoare:
- diversificarea hranei pentru participanți,
- premierea participanților, a voluntarilor și a diferiților invitați la conferințe, ateliere etc.
- sustinerea (in continuare) gratuita a peste 30% dintre locurile in Taberele de creatie Ecumenica pentru tinerii
performanti, insa fara posibilitati financiare și pentru cei din familii numeroase.
- sprijinirea activităților creative, educative, sportive și de divertisment.
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1 SPONSORUL se obligă:
- să doneze BENEFICIARULUI bunurile care fac obiectul prezentului contract, conform. Art.4 de mai sus.
6.2 BENEFICIARUL se obligă:
- să utilizeze donația în produse ce face obiectul prezentului contract potrivit destinaţiei sale;
- să promoveze numele, marca, imaginea și calitatea de sponsor ale SPONSORULUI, în conformitate cu
Legea Sponsorizarii - inserarea siglei Beneficiarului pe site-ul propriu, în newsletter, pe absolut toate
materialele de promovare online&offline sau prin alte mijloace prin care își face cunoscute propriile
acțiuni.
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7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul încetează prin:
a) acordul părților;
b) ajungere la termen, în condițiile art. 3;
c) reziliere de drept dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale, le îndeplinește
necorespunzator sau cu întarziere, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești sau îndeplinirea unei
alte formalități, partea în culpă fiind obligată la plata de daune-interese stabilite de comun acord.
8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
8.1. Nerespectarea obligaţiilor (sau uneia din obligaţiile), prevăzute mai sus, de către una dintre părţi determină
rezilierea, de drept și fără nicio altă formalitate prealabilă a contractului.
9. FORȚA MAJORĂ
9.1 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.2 Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
10. LITIGII
10.1 Litigiile decurgând 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.
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui
act adiţional.
11.2. COMPANIA în calitate de sponsor, urmează să beneficieze de reducerea bazei de impozitare cu echivalentul
sponsorizării în condițiile menționate de Legea nr. 32/1994 cu modificările ulterioare.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ………..................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
ambele având aceeaşi valabilitate.
SPONSOR:

BENEFICIAR:
Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică
Tîrgu Lăpuș
Reprezentată de
Silviu Hodiș

COMPANIA
…………………….
…………………….
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