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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ..............  din   .................. 

 

 

Prezentul contract de sponsorizare (denumit în continuare „Contractul”) a fost încheiat 

în temeiul Legii 32/1994 la data de   .........................  de către și între  

 

................................................................................, cu sediul în ....................................................., 

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. ………...........…….. având codul unic de înregistrare 

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

..................................................., reprezentată de ……............……………................................  în 

calitate de ……………….......................,  în calitate de Sponsor,  

 

Și 

 

ASOCIAȚIA PLEDOARIE PENTRU PERFORMANȚĂ TIMIȘOARA, cu sediul în Bd. C. 

D. Loga, nr. 45, COD FISCAL 23825937, reprezentată prin Sugurel Anca Florina, 

legitimată cu C.I. seria TZ nr. 283326, CNP 2780503250583, în calitate de Beneficiar. 

 

Sponsorul și Beneficiarul vor fi denumiți în continuare în mod individual Partea și 

în mod colectiv Părțile. 

Părțile au decis încheierea prezentului Contract, cu respectarea următoarelor 

prevederi:  

 

Art. 1. Obiectul Contractului. Valoarea contractului 

1.1 Sponsorul  se angajează să sponsorizeze beneficiarul cu suma de .................... lei 

care va fi utilizată pentru achiziția de servicii și bunuri necesare școlii. 

1.2 Suma va fi platită în contul nr. RO44BRDE360SV66879393600 deschis la BRD 

Timișoara, până la data de ............................................................................ 

  

Art. 2. Durata Contractului 

Prezentul contract intră în vigoare la data încheierii lui și este valabil până la îndeplinirea 

obligaţiilor de către ambele Părți. 

 

Art. 3. Obligațiile Sponsorului 

3.1. Sponsorul se obligă să vireze suma ce face obiectul sponsorizării, în condițiile 

prevăzute la art. 1 din prezentul Contract.  

3.2. Sponsorul declară că fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există nici un 

impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului 

Contract. 

3.3. Sponsorul declară că persoana semnatară are capacitatea de a angaja în mod valabil 

persoana juridică pe care o reprezintă.  

 

Art. 4. Obligațiile Beneficiarului 

4.1. Beneficiarul declară și garantează că nu face obiectul nici unei restricții legale cu 

privire la primirea/acceptarea de sponsorizări precum și că atât Beneficiarul cât și persoanele 



 2 

care îl reprezintă au capacitatea juridică de a semna Contractul, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare aplicabile.  

4.2. Beneficiarul se obligă să sprijine Sponsorul și să semneze orice declarații, cereri 

sau orice alte documente necesare pentru ca Sponsorul să beneficieze de facilitățile fiscale 

prevăzute de către legislația aplicabilă pentru sponsorizarea efectuată în temeiul prezentului 

Contract.  

4.3. Beneficiarul se obligă, ca în urma unei solicitări prealabile din partea Sponsorului, 

să îi furnizeze Sponsorului informații în legătură cu activitatea desfășurată ca urmare a 

sponsorizării primite. 

4.4 Beneficiarul declară că fiinţează şi funcţionează în mod legal şi că nu există nici un 

impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea şi executarea prezentului 

Contract. 

 

Art. 5. Protecția datelor cu caracter personal 

 În baza prezentului Contract, fiecare Parte se obligă: 

 

 5.1. Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de cealaltă Parte 

(Datele Personale) cu bună-credință, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt 

prelucrate și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (în special al Regulamentului 

U.E.679/2016 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acrstor datre). 

 5.2 Să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor 

personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 

accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

 

Art. 6. Forța Majoră 

6.1 Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării 

contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează 

de răspundere partea care o invocă. 

6.2 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare/calendaristice de la producerea ei. 

 

Art. 7. Dispoziții finale 

7.1. Orice modificare a prezentului Contract se va face numai cu acordul Părților, prin act 

adițional, care va face parte integrantă din Contract. 

7.2. În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul Contract este declarată nulă, Părțile 

vor negocia cu bună credință înlocuirea ei cu alta care să corespundă cât mai fidel spiritului 

acestui Contract, iar celelalte clauze își vor produce efectele în continuare, Contractul pâstrându-

și valabilitatea. În ipoteza în care o parte a unei clauze este considerată nelegală, nulitatea nu va 

afecta decât acea parte a clauzei, restul dispozițiilor ei rămânând pe deplin aplicabile. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......................., în 2 (două) exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare dintre părți, cu valoare juridică egală. 

 

 

             Beneficiar,                                                                                              Sponsor, 

                                                  


