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                                                         CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 

Nr. _______ din ________________ 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTUALE 
 

Între, 
Societatea comercială _____________________________________________ cu sediul în localitatea 

______________ str. ____________________ nr. __________ jud. _________contul nr. __________________ 
deschis la Banca______________________________sucursala______________cu număr de înmatriculare la 
Registrul comerţului____________   cod fiscal _________________ reprezentată prin 
______________________ în calitate de sponsor 

 
şi 
 
Asociația „Domy Music Star” cu sediul în Sibiu ,str.Aleea Fraţii Buzeşti nr 2 ap 7 ,CIF 33646408, 

Banca: Banca Transilvania SA IBAN: RO98BTRLRONCRT0263524001, telefon 0743395161 ,reprezentată prin 
d-na Simionescu Daniela ,în calitate de Presedinte al asociaţiei,denumită în continuare Beneficiar. 

 
a intervenit prezentul contract de sponsorizare care are la bază acordul de voinţă al părţilor contractante 

şi este încheiat cu respectarea Legii nr. 32/19.05.1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea in produse/servicii/sume de bani, în valoare/suma de 
______________________, în cadrul proiectului „Festivalul Internațional HermannstadtFest” ed. a 10-a, 17-
19 iunie 2022. 
2.2.  Sponsorul beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute de dispozitiile legale in vigoare 
 
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPONSORULUI 
3.1. Sponsorul se obligă să livreze beneficiarului produse în valoare de __________ cuvenită prin contract, până 
la data de ____________ în vederea desfăşurării de către beneficiar a activităţii specifice sau să presteze servicii 
constând în____________________. 
3.2. Sponsorul se obliga sa vireze suma de _______________ in contul asociatiei, pana cel tarziu in data 
de____________________ 
3.2. Sponsorul are dreptul de a verifica modul în care beneficiarul sponsorizării, foloseşte 
produsele/serviciile/sumele de bani sponsorizate conform contractului și de a cere beneficiarului, la expirarea 
duratei contractului, o dare de seamă referitoare la îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor sale contractuale. 
 
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
4.1. Beneficiarul sponsorizării se obligă să primească şi să folosească produsul/produsele/sumele de bani alocate 
drept sponsorizare, numai pentru scopurile şi activităţile pentru care s-a încheiat prezentul contract. 
4.2. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția sponsorului toate documentele doveditoare referitoare la utilizarea 
materialelor/sumelor de bani, conform obiectului contractului. 
4.3. Beneficiarul va folosi toate mijloacele aflate la dispoziţia sa pentru a promova numele şi interesele 
sponsorului, in asa fel incat sa nu lezeze prin actiunile sale, direct sau indirect, numele, marca sau imaginea 
acestuia din urma. 

 
V. LITIGII 
5.1. Eventualele litigii intervenite între părţi în legătură cu prezentul contract, se vor rezolva de părţi pe cale 
amiabilă. 
5.2. În situaţia în care părţile nu vor soluţiona problemele lor litigioase pe cale amiabilă, ele vor supune cauza 
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 
 
VI. DISPOZIŢII FINALE 
6.1. Prezentul contract s-a încheiat azi, _________________, într-un număr de _______ exemplare, din care 
___________ exemplare pentru sponsor, şi ____________ exemplare pentru beneficiar. 
 
    SPONSOR                BENEFICIAR 
                                                                                                               ASOCIAȚIA DOMY MUSIC STAR 
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