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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr. ………. din …………… 

 
 
 

Între 
 
 
ASOCIAŢIA PENTRU FORMARE, cu sediul în Bucureşti, Bd. Gheorghe Şincai nr. 9A, bl.3A, sc.A, et.5, 
ap.13-1, sector 4, și punct de lucru și adresă de corespondență: Casa Experimentelor, Calea Vitan 
nr. 242, sector 3, București; cod de inregistrare fiscala (C.I.F.) 28224873, înregistrată în baza sentinţei 
civile nr. 120 din data 24.08.2010, pronunţată de Judecătoria Sector 4 Bucureşti, în dosarul nr. 
16191/4/2010,  inscrisa în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale 
(Declarația 164) cu nr. 4146111/24.07.2020, cont IBAN: RO19BTRLRONCRT0281691001 deschis la 
Banca TRANSILVANIA Agenţia Tineretului, reprezentată de Președinte: dna. Gabriela Ionescu, în 
calitate de BENEFICIAR 
 
şi 
 

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

cod de inregistrare fiscala/CUI: ......................................, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: 

…………….………………………, cont IBAN: ................................................................, deschis la 

........................................., reprezentata de ................................................., în calitate de SPONSOR 
 
Au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în temeiul prevederilor legii nr 32/1994 privind 
sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către Sponsor a sumei de ................... Lei, sumă ce va fi 
folosită pentru susținerea educației nonformale prin experimentare în domeniul științei. 
 
II. OBLIGATIILE PARTILOR  
 
2.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma menționată la punctul I. 1. al 
prezentului contract, prin transfer bancar în contul RO19BTRLRONCRT0281691001 deschis la Banca 
TRANSILVANIA Agenţia Tineretului până la data de 31.12.2020. 
 
2.2. Beneficiarul va utiliza suma primită ca sponsorizare în scopul menționat la  Obiectul contractului. 
 
2.3. Sponsorul / Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea 
numelui sponsorului. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 
 
Durata contractului este de la semnarea sa până la date de 31,12.2020 Sponsorizarea va fi pusă la 
dispoziţia beneficiarului până la data de 31.12.2020   
 
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 
Încetarea contractului este determinată de următoarele cauze: 

- expirarea perioadei convenite, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acesteia; 
- forţa majoră invocată şi dovedită în condiţiile legii 
 
V. FORTA MAJORA 
 
Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor 
asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa 
partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa 
execute total sau partial obligatiile asumate. 
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Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 
5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii 
posibile a fortei majore, se va prezenta in maxim 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. 
 
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia in maxim 15 (cincisprezece) zile de la incetare. 
Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunta la 
executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere 
despagubiri la cealalta parte, dar ele au indatorirea  de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. 
 
 
VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
6.1. Părțile se oblige să prelucreze datele cu caracter personal obținute în timpul executării contractului 
cu resprectarea legislației în materie de protecția datelor (GDPR). În sensul prezentului contract, datele 
care pot face obiectul prelucrării se referă la: nume, funcție, număr de telefon, adresă de email. 
 
6.2. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta 
fiind baza legală a prelucrării; orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord 
separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți.    
 
6.3. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre părți 
garantând că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de 
prezenta relație contractuală. 
 
 
VII. LITIGII 
 
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele 
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. 
 
Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare 
organelor competente din Romania. 
 
VIII. CLAUZE FINALE 
 
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
 
Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din contract reprezintă voinţa 
părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  
 
Prezentul contract s-a incheiat si semnat in 2 (doua) exemplare originale de egala valoare juridica câte 
unul pentru fiecare parte, la data de ................................. 
 
 
 

SPONSOR                                                                                                        BENEFICIAR 

.............................................                                                                       ASOCIAŢIA PENTRU FORMARE 

............................        PREŞEDINTE 

............................        Gabriela IONESCU 

 


