
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr ……./ ……………….

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

……………………………. cu sediul în ……………………………., având CIF
……………………………., J……………………………., cont IBAN
……………………………., deschis la ………………………………………., în calitate de
Sponsor,

și

Asociația GO-AHEAD cu sediul în Jud. Ilfov, Tunari, Str. Ștefan cel Mare nr. 46, telefon 0724 728
131/ 0 747 269 737, email: office@go-ahead.ro, C.U.I. 38075655, nr. și data înscrierii în registrul
special: 52/26.06.2017 având cont curent de decontare nr. RO69INGB0000999907498836 deschis
la ING BANK, București, reprezentată prin Alexandra Daniela Bălșeanu - Președinte, adresa de
corespondență Str. Clucerului nr. 44, etaj 1, sector 1, București, in calitate de Beneficiar

au convenit, în temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 994/1994 privind aprobarea
Instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994, să încheie prezentul contract.

Art. 2. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează să pună la dispoziția Beneficiarului, suma de ……………. lei, în
vederea organizării de activități de dezvoltare personală cu membrii personalului didactic și tinerii
din liceele tehnologice din România, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului
contract.
2.2. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul bancar
RO69INGB0000999907498836, deschis la ING BANK.
2.3. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează efectele
după plata întregii sume.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Obligațiile Sponsorului:
a) Sa plătească Beneficiarului suma ce constituie obiectul sponsorizării la termenul menționat în
Contract;
b) Să respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

3.2. Obligațiile Beneficiarului
a) Beneficiarul se obligă să utilizeze suma acordată cu titlu de sponsorizare exclusiv în scopul
menționat la pct. 2.1.

Art. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract încetează în următoarele condiții:
a) la expirarea termenului, la data prestării scopului.
4.2. În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile prevăzute de
prezentul contract, partea care și-a îndeplinit obligațiile va notifica celeilalte părți intenția sa de a
rezilia contractul în cazul în care neexecutarea obligației nu este remediată în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii de către partea în culpă a respectivei notificări prealabile. În cazul în
care partea în culpă nu își va îndeplini obligația în termenul prevăzut anterior, contractul va fi
rezolvit de drept. Cuantumul eventualelor daune nu va putea depăși suma acordată cu titlu de
sponsorizare.



Art. 5. FORȚA MAJORĂ
Nici una 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.

Art. 6. NOTIFICĂRI
6.1. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi
transmisă prin poștă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract sau prin email, cu confirmare.

Art. 7. LITIGII
7.1. În cazul în neînțelegerile dintre părți nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, ele vor fi
supuse soluționării de către instanțele judecătorești competente.

Art. 8. CLAUZE FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
8.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. SPONSORUL, cât și reprezentantul legal al acestuia, după caz, declară și sunt de acord în mod
expres și neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Beneficiar, în conformitate
cu prezentul contract și legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, inclusiv cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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. În sensul prezentului Contract, date
cu caracter personal înseamnă numele, prenumele, sexul, adresa, adresa de e-mail, detalii care
urmează a fi utilizate în scopul executării prezentului contract. SPONSORUL, cat și reprezentantul
legal al acestuia, sunt de acord ca Beneficiarul sa divulge datele lor cu caracter personal către
partenerii contractuali ai Beneficiarului, în conformitate cu legislația aplicabilă, în scopul executării
activităților ce fac obiectul sponsorizării.
9.2. În conformitate cu prevederile Regulamentului menționat, SPONSORUL, cât și reprezentantul
legal al acestuia, au dreptul de a fi informați cu privire la datele cu caracter personal pe care
Beneficiarul le deține și de a avea acces la acestea, de a obține ștergerea sau restricționarea utilizării
acestora dacă și în măsura în care au fost îndeplinite condițiile prevăzute în Regulament.

Adresa pentru comunicări a Beneficiarului este: office@go-ahead.ro
Încheiat astăzi, ..................., într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

     SPONSOR,                        BENEFICIAR,
……………………………. Asociația GO-AHEAD
Administrator, Președinte,

Alexandra-Daniela Bălșeanu


