
 
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Nr.:………. 

Încheiat astăzi _______________________________ 

 

 

 

 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE  

1.1. S.C.__________________________________________________________________ cu sediul 

social în ................................................................................................., cod de inregistrare fiscala: 

....................................... având contul nr..................................................................., deschis la Banca 

...........................................................reprezentant legal.............................................................................., în 

calitate de sponsor, pe de o parte,  

și 

 1.2 Asociatia LUTHELO cu sediul în localitatea Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir nr 56, apt 6 cod postal 

550077, cod de înregistrare fiscală nr. 41551872, avand contul RO86BTRLRONCRT0507098201 deschis la 

Banca Transilvania reprezentata prin Kaschovits Loredana având funcția de Președinte, în calitate de 

beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, în conformitate cu 

prevederile:  

 

 Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;  

 Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; 

 Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea BENEFICIARULUI de către SPONSOR în 

vederea strângerii de fonduri pentru susținerea proiectelor in urma carora beneficiaza victimele violentei si 

copiii acestora sprjiniti de către Asociația Luthelo. 

 

            III.  DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării sale de către părțile contractante și este valabil până la 

îndeplinirea obligațiilor de către ambele părți. 

 

IV.  OBLIGAȚIILE SPONSORULUI 

4.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 4.1. în contul Beneficiarului.  

4.2. Sponsorul se obligă să vireze suma în cuantumul prevăzut la art. 4.1 în termen de 30 zile de la semnarea 

contractului de către părți.  

4.3. Sponsorul poate să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin modalitățile pe care le consideră 

adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.  

4.4. În cazul în care Sponsorul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, siglei 

sau a imaginii Beneficiarului, aceasta se va face într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul 

acestuia, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. 



4.5. Sponsorul se obligă să trimită spre aprobare Beneficiarului, înainte de publicare (fizic sau online), 

materialele sau conținuturile promoționale care încorporează numele sau sigla Beneficiarul 

4.6. Partile vor asigura confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal la care aru acces in baza 

derularii prezentului contract cu respectarea prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

           V. PRETUL CONTRACTULUI 

5.1 Sponsorul se angajeaza: 

Sa ofere suma de ………………………………………………..(………………………………….) 

□ numerar / □ in contul asociatiei, platiti pana la data de……………………………………………. 

 

 

VI. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI LUTHELO  

6.1. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor exclusiv în scopul precizat la art.2.1. 

din prezentul contract.  

6.2. La solicitarea Sponsorului, Beneficiarul se obligă să informeze despre modul în care au fost utilizate 

fondurile primite și să pună la dispoziția acestuia documente justificative. 

6.3. Beneficiarul poate să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a 

imaginii sponsorului (conform art. 5 din Legea nr.32/1994) prin intermediul website-ului, flyerelor, afișelor sau 

a altor materiale tipărite pentru prezentarea campaniei. 

6.4. Beneficiarul va prezenta Sponsorului spre aprobare toate materialele în care vor fi utilizate însemnele sale, 

înainte ca acestea sa fie date in producție. 

6.5. Beneficiarul oferă Sponsorului dreptul de a face publică sponsorizarea acordată, în rândul angajaților sau 

partenerilor săi, prin materiale ce vor fi supuse aprobării Beneficiarului înainte de a fi făcute publice. 

6.6. În cazul în care Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea, aceasta se va face într-un 

mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Sponsorului, activitatea acestuia, bunele moravuri sau 

ordinea și liniștea publică. 

 

VII. DISPOZIȚII FINALE  

7.1. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.  

7.2. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în 

situația în care nu se va ajunge la un rezultat pe această cale, litigiile se supun instanțelor judecătorești 

competente. 

7.3. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum 

este definită de lege.  

 

Prezentul contract a fost încheiat azi ______________, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  

 

 

Beneficiar        Sponsor 

 

ASOCIATIA LUTHELO                 SC …………………………………… SRL 

 

Presedinte         Administrator, 

 

Loredana Kaschovits  

                                                                                       ……………………………… 


