Contract de sponsorizare
nr......../.....................2021
Încheiat astazi_______________________ între:
_________________________________________________
sediul
în
________________________________________________,
înregistrată la Registrului Comerțului, sub nr. _________________________, Cod Unic de Înregistrare
___________________________, titulară a contului ____________________________________________________, deschis la
__________________________________ reprezentată prin ____________________________________, in calitate de SPONSOR,
si
Fundația „Apreciază Viața!” cu sediul în Bucuresti, str. Scărlatescu, nr. 7, sector 1, CIF 33977142, IBAN:
RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001, deschis la BCR sector 1, reprezentată de dl. Adrian Vascu - Președinte,
în calitate de BENEFICIAR,
au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, având la bază prevederile Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele condiții:
CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Sponsorul este de acord sa ofere Beneficiarului, cu titlu de sponsorizare, o suma in bani, in scopul
actiunilor desfasurate de Fundația “Apreciază Viața!” în demersul acesteia de a desfăşura activităţi
filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi familiilor
lor și a foștilor membri ai asociației, în principal de a acorda ajutor umanitar acestora, în situaţia în care se
află în dificultate din cauza stării de sănatate –boală, vârstă înaintată, dizabilităţi - sau a insuficienţei
temporare a resurselor financiare necesare traiului.
CAPITOLUL 2. VALOAREA ȘI PLATA CONTRACTULUI
2.1. Valoarea contractului este de ________________ lei.
2.2. Suma va fi plătită, prin virament, în contul Beneficiarului, RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001, deschis
la BCR sector 1, în termen de 10 zile de la semnarea contractului.
CAPITOLUL 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul este valabil de la data semnării sale de către ambele părți și încetează la îndeplinirea în
totalitate a obligațiilor contractuale ale Părților.
CAPITOLUL 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Sponsorul se obligă să achite integral suma agreată prin acest contract, la termenele și în condițiile
stabilite.
4.2. Beneficiarul se obligă să folosească suma acordată de către Sponsor numai în scopul pentru care a fost
destinată (pct. 1.1).
4.3. Sponsorul ori Beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod
care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea si liniştea
publică.
4.4. Sponsorul ori Beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

CAPITOLUL 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Beneficiar,
Beneficiarul se obligă să restituie suma ce face obiectul sponsorizării, în termen de 10 zile lucrătoare de la
notificarea primită din partea Sponsorului, cu excepția situațiilor de forță majoră.
5.2. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în scris în termen de 5 zile de la
producerea evenimentului.
CAPITOLUL 6. CESIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Nici una din părțile prezentului contract nu va cesiona drepturile și obligațiile sale rezultate din acest
contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți.
CAPITOLUL 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a
instanței judecătorești:
a. la îndeplinirea în totalitate a obligațiilor contractuale ale părților
b. prin acordul părților;
c. rezilierea în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, după cum urmează:
7.1.1. În cazul în care Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile care îi revin prin acest contract, Sponsorul
este îndreptățit să declare rezilierea contractului de plin drept și sa ceara restituirea sumei de bani
prevăzută la Capitolul 2 din prezentul contract, dar cu o notificare prealabilă de 48 de ore.
7.1.2. În cazul în care Sponsorul nu-și îndeplinește obligațiile care îi revin prin acest contract, Beneficiarul
este îndreptățit să declare rezilierea contractului de plin drept, dar cu o notificare prealabilă de 48 de ore.
CAPITOLUL 8. DISPOZITII FINALE
8.1. La semnarea prezentului contract, reprezentanţii părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea datelor
lor cu caracter personal de către cealaltă parte şi îşi exprimă consimţământul în mod liber, expres şi
neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea prezentului contract şi pentru îndeplinirea
obligaţiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date,
respectiv ale Legii nr. 190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului.
8.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, sub
forma unui act adițional, modificarea unilaterală a contractului fiind lovită de nulitate.
8.3. Orice litigii izvorâte din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul
în care părțile nu se înțeleg, competente în soluționarea litigiului sunt instanțele judecătorești de drept
comun, de la domiciliul Beneficiarului.
Prezentul contract contine 2 pagini și a fost încheiat și semnat astăzi, ______________________, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Sponsor
Reprezentant legal

Beneficiar
Fundația „Apreciază Viața!”
Președinte
Adrian Vascu

