
    CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ………../…………………….. 
 

 

 Între …………………………………………........ cu sediul în………………………… 

 ………………………… .reprezentat prin d-l (d-na)….……………………………….. 

         în calitate de sponsor şi Mănăstirea Dinogeția,  Sat  Garvăn Comuna Jijila, Jud. 

Tulcea,   Cod Postal  827111,  cod fiscal: 18316686  E-mail: manastireadinogetia@yahoo.com      

         tel: 0728 126 339,  reprezentată de ieromonah Alexei Toader, în calitate de beneficiar.  

            În conformitate cu prevederile Legii sponsorizării nr. 32/1994, având în vedere hotărârea 

            Consiliului de Administraţie………………………….părţile convin  pentru încheierea 

             prezentului contract în următoarele condiţii: 

 

Art. 1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină lucrarile de construcţie ale 

mănăstirii. 

   Art. 2.  În scopul prevăzut la art.1, sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului: 

a) Suma de (în cifre şi litere) ............................... …………………………………... 

b)    Bunurile/ serviciile/ facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din 

prezentul contract, în sumă de (în cifre şi litere)......................................................... 

Art.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul bancar in RON al 

beneficiarului RO58 RNCB 0257 0192 4622 0001, deschis la B.C.R. SA – Agenţia Măcin, 

integral până la data de........................................... sau/ şi 

Bunurile/ serviciile/ facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia 

beneficiarului, pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe, până la data 

de:……………………. .......................................... astfel: 

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

  Art. 4. Sumele aferente sponsorizării vor fi consemnate în evidenţa sponsorului şi 

 a beneficiarului pe baza documentelor care atestă efectuarea plăţii. 

 

Art.5. Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului 

sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. 

 

Art. 6. Durata contractului expiră la data lichidării operaţiunilor de sponsorizare în 

limita sumelor prevăzute în contract. 

 

Art.7. Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, 

modificarea, respectiv încetarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, 

litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art. 8. Pentru desfăşurarea prezentei activităţi de sponsorizare, Sponsorul beneficiază 

de prevederile Codului Fiscal în vigoare. 

 

Art. 9. Contractul a fost încheiat în 2 ( două ) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

                      

                  SPONSOR                                                           BENEFICIAR  
 

 

 

                                                                                                     Ieromonah Alexei Toader             
 


