
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr………........... / Data ………........ 

 

  

I. Părţile contractante:  

S.C……………………..cu sediul în ............................., str…………………..., nr…...,  

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr………………, cod fiscal……………, cont  

nr………………...., la Banca ……………………….., reprezentată prin director general  

………………………şi director economic……………………, denumită în continuare  

SPONSOR  

 

şi  

 

ASOCIAŢIA MIŞCAREA PENTRU BALET ŞI ARTELE SPECTACOLULUI, cu 

sediul în Str. Logofăt Tăutu, nr. 68A, sector 3, municipiul Bucureşti, cod fiscal 

_________, cont IBAN nr.  _________________, deschis la Banca Transilvania - 

Agenţia Universitate, reprezentata prin Preşedinte Olărescu Mirela, denumită în 

continuare SPONSORIZAT 

  

 II. Obiectul contractului  

Art. 1 În conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificările ulterioare, sponsorul 

se obligă să plăteasca în contul sponsorizării suma de …………………..lei, pentru 

susţinerea activităţilor de ............................................................................................. 

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

  

 III. Obligaţiile sponsorului şi sponsorizatului  

Art. 2 Beneficiarul si Sponsorul pot aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea, pentru 

promovarea numelui, a mărcii şi a imaginii sponsorului.  

Art. 3 Sponsorul beneficiază de toate facilităţile fiscale stabilite de Legea 32/1994 cu  

modificările ulterioare.  

Art. 4 Sponsorul are dreptul să figureze pe lista sponsorilor oficiali care sunt menţionaţi  



în cadrul activităţii sponsorizate.  

Art. 5 Sponsorizatul are dreptul sa încaseze suma platită în temeiul prezentului contract.  

Art. 6 Sponsorizatul are obligaţia să folosească sprijinul financiar obţinut potrivit. 

contractului exclusiv pentru activitatea sponsorizată.  

   

 IV. Dispoziţii finale 

 Art. 7 Niciuna din parţi nu va transmite drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest 

contract unei terţe persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi.  

 Art. 8 Eventualele litigii care s-ar ivi în legatură cu derularea prezentului contract vor fi  

solutionaţe prin negocieri între părţi.  

 Art. 9 Modificarea contractului de faţă poate fi realizată numai în scris, prin acordul 

ambelor părţi.  

 Art. 10 Acest contract reprezintă voinţa părţilor şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare, 

din care un exemplar a fost remis sponsorului şi un exemplar rămâne la beneficiarul 

sponsorizării.  

  

  

 

 SPONSOR,                                                          BENEFICIARUL SPONSORIZĂRII,  

  

 ASOCIAŢIA MIŞCAREA PENTRU BALET 

                                                                         ŞI ARTELE SPECTACOLULUI  

                                                                             Preşedinte, 

                                                                             

 


