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Nr. ……… / ………………
I.
PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
Societatea
___________________________,
cu
sediul
în
___________________________, Strada ______________________________, localitatea
_____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr. __________________, Cod
Unic de Înregistrare __________, reprezentată de ________________________________, având
funcţia de _________________, în calitate de SPONSOR,
și
1.2.
ASOCIAȚIA ......................, cu sediul în .........................., înregistrată în Registrul Asociațiilor
și Fundațiilor cu nr. ........./.........2014, Cod Fiscal nr. .................., având cont nr.
......................................................, deschis la Banca ............................, Sucursala ..........................,
reprezentată de ......................, având funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
2.
OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI:
2.1.
Prin prezentul contract Sponsorul acordă Beneficiarului suma de ______________ lei
pentru sprijinirea scopului statutar al Beneficiarului.
2.2.
Plata se va face prin ordin de plată, în contul Beneficiarului, ..................................................,
deschis la Banca ..........................................., Sucursala ...............................
2.3.
Sponsorizarea este unică şi va fi transferată în contul Beneficiarului, după semnarea
contractului, până la data de _________________.
3. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR:
3.1. Obligațiile Beneficiarului:
3.1.1. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de Sponsor în scopul pentru care au fost
destinate în prezentul contract, conform art. 2.1.
3.1.2. Beneficiarul se obligă să informeze, la solicitarea Sponsorului, despre modul în care au fost
utilizate fondurile primite, iar Sponsorul are dreptul să verifice modul de utilizare a acestora.
3.1.3. Beneficiarul poate aduce la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a
siglei sau a imaginii Sponsorului, în materialele de promovare a acțiunilor Asociației, într-un
mod care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Sponsorului, activitatea acestuia, bunele
moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
3.1.4. Beneficiarul acceptă să fie menţionat în comunicările cu natură publicitară realizate de către
Sponsor, cu condiția discutării și agreării conținutului comunicărilor de către ambele părți și
va pune sigla Asociației la dispoziția Sponsorului, pentru a fi folosită în comunicările de
natură publicitară ale acestuia.
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3.2. Obligațiile Sponsorului:
3.2.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului.
3.2.2. Sponsorul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin modalităţile pe care le
consideră adecvate pentru promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale, într-un mod
care să nu lezeze, direct sau indirect, prestigiul Beneficiarului, activitatea sponsorizată, bunele
moravuri sau ordinea şi liniştea publică.
3.2.3. Sponsorul se obligă să trimită către Beneficiar, înainte de publicare (fizic sau online),
materialele sau conținuturile promotionale care includ numele sau sigla Beneficiarului, care
vor fi discutate și agreate de ambele părți, înainte de publicare.
4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Părțile cunosc dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le respecte întocmai, în
conformitate cu condițiile din Regulamentul GDPR al Uniunii Europene și prevederile
legislației din România.
4.2. Fiecare Parte are calitatea de operator de date cu caracter personal și are acces la datele
personale ale reprezentanților și ale persoanelor de contact ale celeilalte părți exclusiv pentru
managementul, executarea și monitorizarea Contractului.
5. CLAUZE FINALE
5.1.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
5.2.
Prezentul reprezintă voinţa părţilor şi se încheie la data de _______________, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

SC ..........................................................

Asociația ................................................

.........................................
(semnătură și ștampilă)

.........................................
(semnătură și ștampilă)

Administrator

Președinte

