CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr.

/

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
SC
, str.
judet/sector
, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, sub nr.
cod unic de înregistrare
, avand contul nr.
deschis la
, reprezentată de
cu funcţia de
, în calitate de SPONSOR,

, cu sediul social în
,
,
,
,

şi
1.2. ASOCIAȚIA PRO STEM CELL PITEȘTI, cu sediul în str. Poieniţei nr. 7, Bl. 70, Sc. D, Ap. 1, Piteşti, Judeţul Argeş,
înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. 41/RA/2007, cod de înregistrare
fiscală 22150335, având contul nr. RO30RNCB0022088167450001, deschis la BCR Pitesti, reprezentată prin Daniel
Necşulescu, cu funcția de Preşedinte, în calitate de BENEFICIAR,
au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind
sponsorizarea, stipulate în Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum şi cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu
modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), cu respectarea următoarelor clauze:

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.
Prin prezentul contract Sponsorul acordă Beneficiarului suma de
lei pentru sprijinirea
scopului statutar al Beneficiarului.
Plata se va face prin ordin de plată, direct în contul Beneficiarului, RO30RNCB0022088167450001,
2.2.
deschis la BCR Piteşti.
Plata se va face în numerar (cash), la sediul Beneficiarului, care încasează numerarul şi eliberează
2.3.
chitanța aferentă sponsorizării.

III.

DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract de sponsorizare intră în vigoare la data semnării sale de către părţi, care pot conveni de
comun acord durata acestuia.

IV.
OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
4.1.
Obligațiile Beneficiarului
4.1.1. Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost
destinate în prezentul contract, conform art. 2.1.
4.1.2. Beneficiarul se obligă să asigure sponsorului afisarea numelui şi a mărcii acestuia din urmă în cadrul
evenimentelor în care vor fi utilizate sumele primite ca sponsorizare.
4.1.3. Beneficiarul este singurul în masură să stabilească destinaţia concretă a sumelor primite în temeiul
prezentului contract de sponsorizare, bucurându‐se de o libertate deplină în stabilirea priorităţilor.
4.1.4. Beneficiarul declară că întruneşte condițiile prevăzute de Codul Fiscal, astfel cum acesta a fost modificat şi
completat de Legea nr. 30/2019, cu privire la sponsorizare, fiind înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult din
data de 24.04.2019.

4.2.
Obligațiile Sponsorului
4.2.1. Sponsorul se obligă să vireze suma de bani precizată la art. 2.1. în contul Beneficiarului.
4.2.2. Sponsorul are dreptul să figureze pe lista companiilor/instituţiilor implicate în sustinerea activităţiilor
sponsorizatului şi să beneficieze de toate avantajele ce decurg din această calitate.
4.2.3. Sponsorizarea care formează obiectul Contractului nu creează niciun raport de subordonare între Sponsor
şi Beneficiar. Sponsorul nu direcţionează şi nu condiţionează în nici un fel, direct sau indirect, prin intermediul
sponsorizării, activitatea Beneficiarului.

V.
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1.
Părțile au cunostință de dispozițiile Regulamentului GDPR și se obligă să le respecte întocmai.
5.2.
Părțile sunt de acord că 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.
5.3.
Oricând pe parcursul derulării relației contractuale, la solicitarea în scris a Sponsorului, Beneficiarul se obligă
să șteargă sau să anonimizeze datele personale ale reprezentanților și/sau persoanelor de contact din partea
Sponsorului, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul este îndreptățit să stocheze și/sau să prelucreze datele
personale respective fie în baza unei prevederi legale, fie în baza unui interes legitim, fie în cazul în care Beneficiarul
a obținut separat consimțământul persoanei vizate.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1.
Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a
instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părti:
 își incalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr‐o notificare scrisă, de către cealaltă
parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la denunțarea lui;
 alte cauze prevăzute de lege.
6.2.
Prevederile pct. 6.1. nu vor avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
7.1.
Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
7.2.
În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătoresti.
VIII. 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 înlatură orice altă înțelegere verbală dintre acestea,
anterioară și ulterioară încheierii lui.
8.3.
Prezentul contract s‐a încheiat într‐un numar de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi
, data semnării lui.
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BENEFICIAR,

SC

Asociația PRO STEM CELL

Administrator

Daniel Necșulescu
Președinte

