
                      

 
 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. __________ din data de ___________________ 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. SC_________________________________SRL, cu sediul in 
_______________________________________________, înregistrată la Registrul 
Comerţului ________, sub nr. _________________, avand CIF/CUI ____________, 
cont bancar ____________________________________, deschis la 
__________________, reprezentată de _________________________________, cu 
functia de calitate de __________________________, denumită în continuare 
Sponsor pe de o parte, 
 
si 
 

1.2. Fundaţia Pentru Copii Sansa la Viitor, cu sediul în București, sector 2, str. Grigore 
Ionescu, Nr. 20, Mansarda, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa 
Civilă Nr. 3 din 27/07/2017, codul fiscal Nr. 38374762, având contul nr. RO 16 
RZBR 0000 0600 2111 2931, deschis la RAIFFEISEN BANK – AG. SINCAI, 
email : office@sansalaviitor.com, tel : 0372.008.008, reprezentată de Constantinescu 
Daniel - Presedinte, denumită în continuare Beneficiar, pe de alta parte, 
 

in conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea stipulate în 
Legea nr. 32/1994 precum şi cu prevederile Codul Fiscal în vigoare, au convenit sa incheie 
prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze : 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină Fundatia Pentru Copii Sansa 
la Viitor in vederea sprijinirii activitatilor intreprinse de catre acesta, in scopul 
indeplinirii prevederilor statutare. 

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., Sponsorul pune la dispoziţia Beneficiarului: 
a) Suma de (cifre şi litere) ……................................................................................ lei. 
b) Bunuri ce constau in produse, conform anexa 1 la prezentul contract, în valoare de: 
……………………….... lei. 

2.3. Suma/Bunurile în valoare de ..................................... lei se pun la dispoziţia 
beneficiarului în vederea susținerii scopului declarat al Fundatiei Pentru Copii 
Sansa la Viitor. 



                      

 
2.4. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia 

beneficiarului astfel: …………………………………………………………. 
 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa, iar sponsorizarea va fi pusă 
la dispoziţia beneficiarului până la data de ………..……………….  
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţiile Beneficiarului 

4.1.1. Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată/bunurile primite în 
scopul menţionat la cap. “Obiectul contractului”. 

4.1.2. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin 
promovarea numelui Sponsorul, a mărcii sau imaginii sale prin afișarea logo-ului pe 
site-ul și pagina sa de facebook. 

4.1.3. Beneficiarul se angajează să facă public numele Sponsorului, într-un mod care să nu 
lezeze direct sau indirect pe acesta, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau 
ordinea şi liniştea publică. 

4.1.4.  În scopul prevăzut la pct. 4.1.2. Sponsorul va furniza beneficiarului următoarele 
materiale publicitare: logo. 

4.1.5. Sponsorul/Beneficiarul nu pot efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, 
concomitentă sau ulterioară în favoarea sa fara aprobarea in prealabil a mesajelor, 
materialelor si canalelor de comunicare. 

4.1.6. Beneficiarul va prezenta Sponsorului un raport de activitate şi/sau documente 
justificative referitoare la activitatea sponsorizată, în termen de 30 de zile de la 
utilizarea sumei ce fac obiectul sponsorizării. 

4.2. Obligaţiile Sponsorului 

4.2.1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziţia Beneficiarului bunurile/sumele de bani 
conform prevederilor art 3.1. din prezentul contract. 

4.2.2. Sponsorul se obligă să / nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii 
Beneficiarului. 

4.2.3. Sponsorului se angajează să facă public numele Beneficiarul, într-un mod care să nu 
lezeze direct sau indirect pe acesta, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau 
ordinea şi liniştea publică. 
 
 



                      

 
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
• la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract ; 
• forţă majoră ; 
• în cazul în care una dintre părţi: 

Ø nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 2, din prezentul 
contract; 

Ø este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de 
lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract ; 

Ø cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul 
celeilalte părţi; 

Ø îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare 
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 
rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.sau în termen de 15 zile de la data primirii 
notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod 
necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 
celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi 
producă efectele. 

5.3.  Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante. 

VI. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut 
după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care 
o invocă în condiţiile legii. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 
(zile), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 

6.3.  Dacă în termen de 3 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca 
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  

VII. NOTIFICĂRI 

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în 
partea introductivă a prezentului contract. 



                      

 
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la 
data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin canalele electronice de comunicare, ea se consideră 
primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 
precedente. 

VIII. LITIGII 

8.1. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila, iar cele ce nu pot fi rezolvate pe 
cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare organelor competente din România. 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

9.1. Părţile vor desemna câte o persoană, dl/dna………………………….……… din 
partea Sponsorului şi dl Daniel Constantinescu din partea Beneficiarului, care vor 
ţine legătura în vederea realizării obiectivelor fixate de comun acord. 

9.2. Prezentul contract poate fi modificat în perioada lui de valabilitate doar cu acordul 
ambelor părţi, prin act adiţional care devine parte integrantă a prezentului. 

9.3. În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele 
prevăzute în contract, Sponsorul poate rezilia unilateral contractul cu o notificare 
prealabilă de 15 zile, situatie in care Beneficiarul se obligă să restituie integral 
obiectul sponsorizării. 

9.4. Dacă una dintre părţi solicită rezilierea contractului în alte condiţii decât cele 
prevăzute la Cap. V, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 15 zile 
înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile 
contractuale sunt obligatorii pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 
15 zile. 

9.5. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui  

9.6. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 
vreun prejudiciu a dreptului dea cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 
obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renuntat la dreptul său.  

9.7. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 



                      

 
X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea 
executării prezentului contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în 
materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, 
responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). Datele care fac obiectul 
prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de 
telefon.            

10.2. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului 
contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care 
Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să 
prelucreze datele. 

10.3. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare 
dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis 
doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală. 

10.4. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, 
tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea 
inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu 
caracter personal. În eventualitatea unui incident privind prelucrarea datelor, fiecare 
dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 ore. 

10.5. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă 
Parte către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei 
contractual și Partea și-a exprimat acordul. 

10.6. La încetarea relației contractuale, Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune 
prelucrarea în continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața 
autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în 
continuare la respectarea confidențialității. 

                                                                                                                                                                       

            SPONSOR,     BENEFICIAR, 

S.C. ………………………………. S.R.L.  Fundatia Pentru Copii Sansa la Viitor 

        Daniel Constatinescu 

                 Presedinte 

 


