Contract de sponsorizare
nr.
/
Incheiat intre:
_______________________________________________________________________________________________________________
cu sediul in ____________________________________, str. ________________________________________. nr___________,
bl. ______________, sc._______, ap ___, inregistrata la Oficiul registrului Comertului cu nr.
____________________, Cod Unic de Inregistrare ________________________________________, reprezentată de
__________________________________________________, în calitate de SPONSOR.
si
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Asociația) cu
sediul în Bucuresti, str. Scărlatescu, nr. 7, sector 1, CUI 29508210, IBAN: RO78 RNCB 0072 1255
4277 0001, deschis la BCR sector 1, tel/fax 021 315 65 64 / 021 311.13.40, reprezentată de dna
Dana Ababei - Președinte, în calitate de BENEFICIAR
denumite in mod colectiv „Partile” si in mod individual „Partea”,
au convenit incheierea prezentului contract de sponsorizare (denumit in continuare
„contractul”), având la bază prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările
şi completările ulterioare, in urmatoarele conditii:
CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Sustinerea activității filantropice pe care ANEVAR o organizeaza impreuna cu Fundatia Apreciaza
Viata in data de 31 mai 2019 în folosul membrilor ANEVAR și a familiilor lor și a foștilor membri
ai Asociației.
CAPITOLUL 2. VALOAREA SI PLATA CONTRACTULUI
2.1. Valoarea contractului este de:_____________ EURO, echivalent in lei.
2.2. Suma va fi platita, în lei la cursul BNR din ziua plății, prin virament, in contul Beneficiarului,
RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la BCR sector 1, pana la data de 24 mai 2019.
CAPITOLUL 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul este valabil de la data semnarii sale de catre ambele parti si inceteaza la
indeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale ale Partilor.
CAPITOLUL 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Sponsorul are beneficiile prevazute in Anexă corespunzatoare sumei de la pct 2.1.
4.2. Sponsorul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin nominalizarea
evenimentului sponsorizat, a beneficiarului sponsorizarii si a obiectului contractului. Aducerea
sponsorizarii la cunostinta publicului se va realiza intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau

indirect, activitatea sponsorizată, firma si/sau marca Beneficiarului, bunele moravuri sau ordinea
si liniştea publică.
4.3. Beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. Aducerea sponsorizarii la cunostinta publicului se
va realiza intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, firma si/sau
marca Sponsorului, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publică.
4.4. Beneficiarul se obliga sa foloseasca suma acordata de catre Sponsor numai in scopul pentru
care a fost destinata si sa informeze Sponsorul cu privire la modul in care aceasta a fost utilizata,
Sponsorul avand dreptul sa verifice modul de utilizare a sponsorizarii in realizarea obiectului
contractului.
4.5. Beneficiarul se obliga sa pastreze fata de terti confidentialitatea prevederilor prezentului
contract, altele decat actiunea de sponsorizare in sine, numele sponsorului, precum si marca sau
imaginea acestuia.
4.6. Sponsorul se obligă sa achite integral suma agreata prin acest contract, la termenele si in
conditiile stabilite.
CAPITOLUL 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de catre
Beneficiar, Beneficiarul se obliga sa restituie suma ce face obiectul sponsorizarii, in termen de 10
zile lucratoare de la notificarea primita din partea Sponsorului, cu exceptia situatiilor de forta
majora.
5.2. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in scris in termen de 5 zile de la
producerea evenimentului. In cazul aparitiei unui caz de forta majora, evenimentul se amana
pentru o data ulterioara, pe care partile o vor stabili de comun acord.
CAPITOLUL 6. CESIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Nici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate
din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.
CAPITOLUL 7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul inceteaza 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 partilor;
c. rezilierea in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale, dupa cum urmeaza:
7.1.1. In cazul in care Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile care ii revin prin acest contract,
Sponsorul este indreptatit sa declare rezilierea contractului de plin drept si restituirea sumei de
bani prevazuta la Capitolul 2 din prezentul contract, dar cu o notificare prealabila de 48 de ore.
7.1.2. In cazul in care Sponsorul nu-si indeplineste obligatiile care ii revin prin acest contract,
Beneficiarul este indreptatit sa declare rezilierea contractului de plin drept, dar cu o notificare
prealabila 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 parti,
sub forma unui act aditional, modificarea unilaterala a contractului fiind lovita de nulitate.
8.3. Orice litigii izvorite din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar
in cazul in care partile nu se inteleg, competente in solutionarea litigiului sint instantele
judecatoresti de drept comun, de la domiciliul Beneficiarului.
Prezentul contract contine 3 pagini si a fost incheiat si semnat astazi, .............................., in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
Sponsor

Beneficiar

__________________

ANEVAR

__________________

Presedinte

__________________

Dana Ababei

Anexa
Beneficiile sponsorului aferente sponsorizarii de 1500 EURO


Participarea la Balul evaluatorilor, eveniment organizat în data de 31 mai 2019, având
rezervata:
o masă de 10 locuri,
Beneficii suplimentare






Amplasarea unui roll-up în spațiul de desfășurare a evenimentului
Prezentarea siglei pe spiderul dedicat evenimentului
Includerea siglei companiei pe banner-ul electronic ce va fi proiectat în sală
Menționarea partenerului în spațiul oficial de social media (Facebook, LinkedIn, Twitter) al
Asociației, odată cu promovarea online a evenimentului
Diploma care atesta calitatea se Sustinator al Fundatiei Apreciaza Viata
Beneficiile sponsorului aferente sponsorizarii de 1200 EURO



Participarea la Balul evaluatorilor, eveniment organizat în data de 31 mai 2019, având
rezervata:
o masă de 8 locuri,
Beneficii suplimentare






Amplasarea unui roll-up în spațiul de desfășurare a evenimentului
Prezentarea siglei pe spiderul dedicat evenimentului
Includerea siglei companiei pe banner-ul electronic ce va fi proiectat în sală
Menționarea partenerului în spațiul oficial de social media (Facebook, LinkedIn, Twitter) al
Asociației, odată cu promovarea online a evenimentului
Diploma care atesta calitatea se Sustinator al Fundatiei Apreciaza Viata
Beneficiile sponsorului aferente sponsorizarii de 800 EURO



Participarea la Balul evaluatorilor, eveniment organizat în data de 31 mai 2019, având
rezervate:
cinci locuri la o masă de 10 locuri

Beneficii suplimentare






Amplasarea unui roll-up în spațiul de desfășurare a evenimentului
Prezentarea siglei pe spiderul dedicat evenimentului
Includerea siglei companiei pe banner-ul electronic ce va fi proiectat în sală
Menționarea partenerului în spațiul oficial de social media (Facebook, LinkedIn, Twitter) al
Asociației, odată cu promovarea online a evenimentului
Diploma care atesta calitatea se Sustinator al Fundatiei Apreciaza Viata

