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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

Nr. ARDCEL.............. /.............................. 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

1.1. ASOCIATIA ROMANA PENTRU DONAREA DE CELULE STEM - ARDCEL, cu sediul in str. 

Alexander Von Humboldt, nr. 5, bl. V23 A, sc. 1, ap. 4, cam.1, Bucuresti, sector 3, cont bancar nr. RO72 

RNCB 0067 1422 8235 0001, deschis la BCR, Agentia Dr. Felix, cod fiscal 33401025, în calitate de 

beneficiar, reprezentata de dl. Andrei-Catalin Gandrobur, presedinte asociatie,  

 si  

   1.2. ..............SRL, societate înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40...............,  CIF RO........., 

cu sediul in .........................., str......, nr......, sector 3, cont bancar RO....... deschis la Banca ....., în calitate 

de sponsor, reprezentata de dl/dna .............................. administrator societate, in calitate de sponsor 

 

 au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

    2.1. Sustinerea prin sponsorizare a activităților Asociatiei Romane pentru Donarea de Celule Stem-

ARDCEL. 

    2.2. In acest scop, sponsorul va pune la dispozitia beneficiarului suma de..... lei.  

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Sponsorizarea este unica si va fi transferata beneficiarului, dupa semnarea contractului, pana la data 

de  ..... 

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

   4.1. Beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, 

a marcii sau a imaginii sponsorului. 

    4.2. 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. 

    4.3. Sponsorul are dreptul sa  urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii beneficiarului. 

    4.4. Beneficiarul are obligatia sa prezinte sponsorului, la solicitarea acestuia, la incheierea duratei 

prezentului contract un raport de activitate si cate un exemplar din materialele publicitare. 
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V. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

5.1. Partile au cunostinta de dispozitiile legislatiei privind GDPR si se obliga sa le respecte intocmai. 

5.2. Partile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate si utilizate pentru 

executarea Contractului se va face doar in conditiile stipulate de Regulamentul GDPR al Uniunii Europene, 

precum si in conformitate cu legislatia romana in domeniu. 

5.3 Fiecare parte are calitatea de operator de date cu caracter personal. 

5.4 Sponsorul declara ca reprezentantii si persoanele de contact au fost informati ca datele lor personale 

vor fi dezvaluite tertilor, in scopul stabilirii, derularii, monitorizarii si tinerii evidentei unor astfet de relatii 

contractuale, daca este cazul. 

5.5 Beneficiarul se obliga sa prelucreze datele personale ale reprezentantiilor si persoanelor de contact 

ale Sponsorului doar in scopul stabilirii, derularii, monitorizarii si tinerii evidentei relatiilor contractuale cu 

Sponsorul. 

 

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

6.1. 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. 

6.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa 

instantelor judecatoresti. 

 

VII. CLAUZE FINALE 

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 

8. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si se incheie la data de ...................... in doua exemplare, 

cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

SPONSOR, 

................................... SRL, 

Adminstrator, 

.................................. 

  

 BENEFICIAR, 

ASOCIATIA ROMANA PENTRU DONAREA  DE 

CELULE STEM - ARDCEL                  

Presedinte 

Andrei – Catalin Gandrobur 

 

   

 

 

 

  

 


