CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. ………. din data de ……………………

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ____________________________ S.R.L., cu sediul social in localitatea _________________, str.
___________________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector
___________________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
______________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut
fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________, e-mail:
________________, reprezentata prin ________________, cu functia de ______________, in calitate de
SPONSOR
si
1.2. ASOCIATIA ROMANA DE EDUCATIE IN ALERGII , persoana juridica romana ,cu sediul in
Bucuresti, Bd.Mircea Eliade, nr. 18, Sector 1, inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor sub nr.
111/03.10.2018, in baza Incheierii nr. 111 din 03.10.2018 dispusa de Judecatoria Sector 1 Bucuresti in
dosarul nr.24529/299/2018, Cod de inregistrare fiscala 39984041, avand contul nr.
RO92BTRLRONCRT0464899601, deschis la Banca Transilvaniei, sucursala Domenii, telefon 0745 080 808
, e-mail: contact@educatie-alergii.ro , reprezentata prin presedinte – Nicolae Claudia Adriana denumita in
continuare BENEFICIAR
au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti
privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994, ale Noului Cod Civil, precum şi cu prevederile Legii nr.
227/2015 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare), cu respectarea urmatoarelor clauze:

1. DOCUMENTE DE REFERINTA
● Prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994 (modificata,
completata si aprobata prin Ordonanţa Guvernului Nr. 36/1998, respectiv prin Legea nr.
204/2001),
● Prevederile Legii 571/2003 cu modificarile la zi
● Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 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;
● Legea 190/2018 privind măsuri de punere ȋn aplicare a Regulamentului

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de catre Sponsor a sumei de ____________ lei cu titlul
de sponsorizare, in scopul susținerii activitatii asociatiei in favoarea persoanelor care sufera de boli alergice.
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2.2. Suma ce face obiectul prezentului contract va fi oferita in numerar sau prin transfer bancar, in contul
RO92BTRLRONCRT0464899601, deschis la Banca Transilvaniei, sucursala Domenii pe numele Beneficiarului.
2.3. Suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare va fi pusa la dispozitia Beneficiarului pana la
data de____________.
3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
3.1. Beneficiarul are obligatia sa utilizeze suma acordata de sponsor exclusiv in scopul mentionat la art. 2.1. al
prezentului contract.
3.2. Beneficiarul are dreptul de a aduce la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii
sau a imaginii Sponsorului.
3.3. Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct
si indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
3.4. Beneficiarul declara ca intruneste conditiile prevazute de Codul Fiscal, astfel cum a fost acesta modificat si
completat de Legea 30/2019, cu privire la sponsorizare, fiind inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult
incepand cu data de 09.04.2019
4. OBLIGATIILE SPONSORULUI
4.1. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii Beneficiarului.
4.2. Sponsorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului suma de bani ce face obiectul prezentului contract la
termenul mentionat in contract.
5. OBLIGATII COMUNE
5.1. Partile se obliga sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract intra in vigoare odata cu semnarea sa de catre Parti si va fi valabil pana la ducerea la
indeplinire a obiectului sau.
7. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Oricare parte poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin
acest contract, doar cu acordul scris al celeilalte parti.
8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate
de a considera contractul de drept reziliat.
8.2. Prezentul contract inceteaza prin indeplinirea obiectului sau.
8.3. Contractul inceteaza si in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia
din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia
catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.
8.4. Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute
anterior incetarii lui.
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9. FORTA MAJORA
9.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a
obligatiilor asumate prin prezentul contract.
9.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil,
aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.
9.3. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, prezentand in acest sens si un aviz
eliberat de institutiile competente, in termen de 1 zi de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.4. Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

10. COMUNICARI
10.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
10.2. In intelesul prezentului contract, adresa pentru scopul transmiterii oricarei comunicari este considerata a fi:
a) pentru Sponsor:
- in atentia d-lui/d-nei
- adresa: _______________
- nr. telefon: _________________
- e-mail: ________________
b) pentru Beneficiar:
- in atentia d-nei Claudia Adriana Nicolae
- adresa: Bd Mircea Eliade, nr 18, sect 1, Bucuresti
- nr. telefon: 0745 080 808
- e-mail: contact@educatie-alergii.ro
10.3. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
10.4. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.

12. CLAUZE PRIVITOARE LA GDPR

INTRUCAT, cu ocazia ȋncheierii şi derularii prezentului contract, precum şi ȋn legatură cu orice alte
raporturi precontractuale, contractuale sau postcontractuale s-ar putea stabili ȋntre Părţi, vor fi
prelucrate si date cu caracter personal, clasificate ca fiind Informaţii Confidenţiale (astfel cum acest
termen este cuprins ȋn definiţia de mai jos);
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INTRUCAT Partile se obligă să protejeze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale primite conform
termenilor şi condiţiilor stabilite de prezentul Contract;
Părţile convin după cum urmează:
Definiţii
● “Informaţiile Confidenţiale” ȋnseamnă orice Informaţii aparţinând Partilor inclusiv, dar nu
limitat la, existenţa şi continutul Raporturilor ȋntre Părţi şi ale acestui Contract, precum şi orice
date şi Informaţii financiare, de business sau tehnice, numele angajaţilor, clienţilor sau
furnizorilor, care pot fi dezvăluite , sau la care au acces sau de care Partile află cu ocazia
derulării Raporturilor ȋntre Părţi, indiferent dacă sunt ȋn forma scrisă, verbală sau electronică
sau ȋn orice altă formă sau suport tangibil/-ă sau intangibil/-ă şi indiferent dacă poartă sau nu
menţiunea expresă "Informaţii Confidenţiale" sau "informatii proprietate exclusivă”.
● Informaţiile Confidenţiale nu includ Informaţiile despre care Partile pot face dovada, amiabil
sau ȋn instanţă, că:
a. le deţineau, fără obligaţia de a păstra confidenţialitatea, ȋnainte de a-i fi fost;
b. au fost obţinute legal sau create ȋn mod independent, ȋn alte circumstanţe decât ȋn cadrul
Raporturilor ȋntre Părţi sau al prezentului Contract;
c. la data dezvăluirii erau deja publice.
● Informaţiile Confidenţiale nu vor fi considerate publice ȋn sensul art. 1.2 lit. c de mai sus numai
pentru că o parte din acestea este ȋnglobata ȋntr-o informaţie generală cu caracter public, sau
numai pentru că anumite caracteristici, componente sau combinaţii ale Informaţiilor
Confidenţiale sunt sau devin de notorietate publică.
● „Datele cu caracter personal ” înseamnă Datele cu caracter personal prelucrate de oricare
dintre Parti, sau de Persoanele secundare împuternicite de acestea, în decursul derularii
Contractului; „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană
fizică, identificată sau identificabilă, sau termenul va avea sensul stabilit prin Legislația
aplicabilă privind protecția și confidenţialitatea datelor. O persoană identificabilă este o
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un factor de
identificare cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator
online sau unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale;
● „Legislația privind protecția și confidenţialitatea datelor” înseamnă toate legile și
reglementările din prezent şi din viitor, din jurisdicțiile relevante, cu privire la prelucrarea,
securitatea, protecția și păstrarea Datelor cu caracter personal și a confidențialității, toate
legile sau reglementările naționale de punere ȋn aplicare, sau Regulamentul general privind
protecția datelor;
● „GDPR” înseamnă Regulamentul 2016/679 (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
● „a prelucra”, „prelucrează”, „prelucrare” sau „prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de
operațiuni executate asupra Datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace
automatizate sau nu, inclusiv, fără limitare, accesarea, colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, păstrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod,
alinierea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea şi distrugerea Datelor cu caracter
personal și toate definițiile echivalente din Legislația aplicabilă privind protecția și
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confidenţialitatea datelor, în măsura în care definițiile respective sunt mai extinse decât
această definiție;
Obligatiile Partilor in calitate de Operatori de date cu caracter personal
Partile vor respecta următoarele:
● Partile vor prelucra Datele cu caracter personal aferente prezentului Contract numai în
conformitate cu prevederile GDPR si ale Legii 190/2018
● Partile se obligă să pastreze confidenţialitatea Informaţiilor la care au acces.
● Prepuşii, agenţii sau contractorii Partilor pot primi Informaţii Confidenţiale numai ȋn masura ȋn
care acest lucru este absolut necesar pentru derularea Raporturilor ȋntre Părţi şi numai cu
conditia ca acestia să-şi asume expres obligatii de respectare a confidentialitatii similare cu
cele prevazute de prezentul Contract;
● Partile vor menţine Informaţiile Confidenţiale tangibile ȋntr-o locaţie sigură, folosind ȋn acest
scop cele mai adecvate măsuri organizatorice şi tehnice menite să previna accesul neautorizat,
distrugerea sau pierderea acestora.
● Partile vor trata Informaţiile Confidenţiale cu maximă atenţie şi discretie, si, ȋn toate cazurile,
vor acţiona cu minimum aceeaşi atenţie cu care orice alta persoana ar acţiona ȋn circumstanţe
similare pentru a-şi proteja propriile Informaţii Confidenţiale sau Informaţii de natura similara
aparţinand unui terţ.
● In cazul ȋn care constată dezvăluirea neautorizată, pierderea sau folosirea abuzivă a
Informaţiilor Confidenţiale pe care le-au primit, Partea care constata starea de fapt se obligă să
inştiinteze prompt cealalta Parte despre aceasta.
Divulgare ȋn virtutea legii
Dacă Partile sunt obligate prin lege sau hotărâre judecătorească să dezvăluie Informaţii Confidenţiale,
acestea se obligă să divulge strict acele porţiuni din Informaţiile Confidenţiale necesar a fi dezvăluite
conform legii sau hotărârii judecatoresti şi să depună toate diligenţele pentru ca Informaţiile
Confidenţiale astfel divulgate să fie tratate ȋn conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Durata
Obligaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal din prezentul Contract care revin
Partilor rămân valabile pe ȋntreaga durată a prezentului Contract precum şi timp de 5 (cinci) ani de la
data ȋncetării acestuia sau de la data ȋncetării Raporturilor ȋntre Părţi, oricare dintre aceste două
momente survine mai târziu.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional, incheiat in
forma scrisa.
13.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
13.3. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod
diferit.
13.4. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
13.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
13.6. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa
partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui.
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Partile au inteles sa incheie astazi, ______________ prezentul Contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

Părţile implicate vor beneficia de toate facilităţile acordate conform Legii sponsorizării nr. 32/1994.

BENEFICIAR,
ASOCIATIA ROMANA DE EDUCATIE IN ALERGII
NICOLAE CLAUDIA ADRIANA

SPONSOR
____________________
_______________________
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