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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

I. Părţile contractante. 

Art. 1. Prezentul contract se încheie între  ..................................................................  

denumit în continuare sponsor, cu sediul 

în .........................................................................................................................................  

..., reprezentat de ....................................................................  în calitate de 

 ................................ , şi Asociaţia Centrul de Formare şi Consiliere "Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil" cu sediul în Iaşi, Strada Tălpălari nr. 12, judeţul Iaşi, CIF 

18472561, reprezentată de Monahia Sofronia (Ana-Maria) Rădulescu, în calitate de 

Preşedinte. 

II. Obiectul contractului. 

Art. 2. Sponsorul se angajează să susţină material activităţile de consiliere şi formare 

întreprinse de sponsorizat în cadrul Asociaţiei Centrul de Formare şi Consiliere"Sfinţii 

Arhangheli Mihail şi Gavriil". 

Art. 3. Sponsorul pune o sumă de ............................................................................  

(în cifre şi litere) la dispoziţia sponsorizatului, în scopul susţinerii activităţilor evenimentului 

descris la Art. 2. Această sumă este plătibilă în contul Asociaţiei Asociaţiei Centrul de 

Formare şi Consiliere "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" cod IBAN 

RO51RNCB0140025294990001, deschis la BCR Al. I Cuza Iaşi, în numele sponsorizatului, 

sau în numerar. Această sumă trebuie să fie pusă la dispoziţia sponsorizatului, cel târziu la 

data de ............................................................................................................  

Art. 4. În afara sumelor menţionate la Art. 3, sponsorul va efectua următoarele prestaţii: 

 .......................................................................................................................................  
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Art. 5. Sponsorul pune la dispoziţia sponsorizatului următoarele bunuri materiale: 

Art. 6. Valoarea bunurilor materiale este evaluată la:  ................................................  

 ..............................  Determinată conform prevederilor Art. 2, din Instrucţiunile 

Ministerului Finanţelor, cu nr. 994/02.08.1994 pentru aplicarea legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea şi a legii 571/2003 privind Codul Fiscal. 

III. Durata contractului 

Art. 7. Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă determinată de realizarea 

acţiunii sponsorizatului, prevăzută la Art. 2, dar nu mai târziu de data de  

IV. Rezilierea contractului 

Art. 8. Prezentul contract va fi reziliat de drept şi fără somaţie, dacă atitudinea 

sponsorului sau sponsorizatului este de natură să prejudicieze reputaţia celeilalte părţi, pe 

durata acestui contract. 

Art. 9. Acest contract a fost întocmit în 2 exemplare, sponsorul şi sponsorizatul 

recunoscând că au primit fiecare câte un exemplar. 

Locul încheierii: 

Data încheierii: 

Sponsor, Sponsorizat, 
 

Asociaţia Centrul de Formare şi 
Consiliere "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" 
 

Monahia Sofronia (Ana-Maria) Rădulescu 


