
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

NR. …./………….. 

 

A. PARTILE CONTRACTANTE 

 

Intre: 

 

Xxxx deschis la Banca xxxx, reprezentată legal prin xxxx in calitate de 

ADMINISTRATOR recunoscut în prezentul contract ca şi SPONSOR 

si 

 

Asociatia Centrul de Arta Alunis, cu sediul in Alunis 39, comuna Colti, jud Buzau, 

inregistrata CUI: 43465816, cont IBAN RO39BTRLRONCRT0546042801, deschis la 

Banca Transilvania, reprezentata prin Iulia Gabriela Iordan in calitate de administrator 

denumită în continuare BENEFICIAR 

 

In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in 

Legea nr. 32/1994 cu modificarile la zi, precum si cu prevederile Legii 227/2015 cu 

modificarile la zi 

 

se incheie urmatorul contract: 

 

B. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI 

 

1. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de catre 

SPONSOR, acordata SPONSORIZATULUI; 

2. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si inceteaza 

automat la data de 31.12.2021 sau la data indeplinirii tuturor obligatiilor 

contractuale. 

 

C. VALOARE CONTRACTULUI 

 

3. In scopul prevazut  la art 1, SPONSORUL pune la dispozitia BENEFICIARULUI, 

cu titlu de sponsorizare suma de 1700 Ron pana la data de 31.03.2021. 

4. Plata se va face prin ordin de plata. 

 

D. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

5.  Obligatiile Beneficiarului 

 

5.1. Beneficiarul este singurul in drept sa decida asupra repartizarii sponsorizarii, cu 

respectarea prevederilor art.1 din prezentul contract. 

5.2. Beneficiarul detine dreptul exclusiv de a stabili modul de desfasurare a 

activitatilor sale; 

5.3. Beneficiarul are obligatia de a respecta legislatia romana, astfel incat sa nu lezeze 

direct sau indirect imaginea Sponsorului. 

 



6. Obligatiile Sponsorului 

 

6.1. Sa puna la dispozitia Beneficiarului suma ce face obiectul prezentului contract, la 

termenele stabilite prin Contract; 

6.2. Cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres altfel in prezentul Contract, 

sa nu solicite niciun serviciu, de nicio valoare, si nici sa nu conditioneze in niciun 

fel sponsorizarea; 

6.3. Sa nu intervina in niciun fel in activitatea desfasurata de catre Beneficiar. 

 

E. FORTA MAJORA 

 

7. In caz de forta majora, partile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a 

obligatiilor contractuale. Invocarea "fortei majore" se face in scris in termen de 

sapte zile de la data inceperii evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept 

"forta majora.” 

 

G. LITIGII 

 

8. Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi remise spre 

solutionare organelor competente din Municipiul Bucuresti, Romania. 

 

H.  PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

      9.1  Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le    

respecte întocmai.  

     9.2.  Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și 

utilizate pentru executarea Contractului se va face doar în condițiile stipulate de 

Regulamentul GDPR al Uniunii Europene, precum și în conformitate cu legislația română 

în domeniu. 

     9.3. Divulgarea sau transferul datelor personale către terți este permis fără aprobări 

prealabile în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale ale 

Beneficiarului. 

 

I. DISPOZITII FINALE 

 

10. Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul 

ambelor parti. Orice modificare in acest sens se va consemna intr-un act aditional 

care devine parte integranta a contractului. 

 

11. Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este 

respectat de catre Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, 

Beneficiarul poate rezilia unilateral acest contract. 

 

12. Daca Beneficiarul foloseste obiectul sponsorizarii in alte scopuri decat cele 

prevazute in acest Contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract. In 

acest caz Beneficiarul se obliga sa restituie integral sumele ce au facut obiectul 

sponsorizarii in maxim 10 (zece) zile lucratoare. 

 



13. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale cu valoare juridica 

egala, cate unul pentru fiecare parte.     

       BENEFICIAR    SPONSOR 

Asociatia Centrul de Arta Alunis              Xxxxx 

   Administrator                                                  Administrator 

     Iulia Gabriela Iordan                                


