
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …...... / …..................

Între
Societatea Comercială 
……………………………………………………………………………………………., cu sediul în 
………………………………………………………………………………………………………………,
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ………………….., cod fiscal nr. ………………, cod 
IBAN: ………………………………………………………, deschis la 
………………………………………………….., reprezentată legal prin ………………………….
……………… - ……………………….……………..,  în calitate de Sponsor, 

şi

ASOCIAȚIA EDUCAŢIE PENTRU EUROPA cu sediul în Cluj Napoca, str. Eftimie Murgu, nr. 
18/6, Jud. Cluj, înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult la data de 20.12.2019, 
înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă Nr. 3275/25.08.2005, 30-
1/51000, având contul nr. RO 64BTRLO1301205860683XX, deschis la BANCA 
TRANSILVANIA Cluj-Napoca, CIF 17950137, reprezentată legal prin președinte Sidonia Nunuța
GRAMA, în calitate de BENEFICIAR,

au convenit asupra următorului acord:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constă în sponsorizarea proiectelor jurnalistice în interes public, 
derulate de Beneficiar.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Asociația Educație pentru Europa se obligă:

- să utilizeze sponsorizarea exclusiv pentru desfăşurarea activităţii ce formează scopul 
prezentului contract, cu obiectivul de dezvoltare și promovare a jurnalismului în România, 
prin promovarea proiectelor editoriale de interes public.

Sponsorul se obligă:

Să ofere suma de ………… (……………..…..……………………..…..) lei.

3. CLAUZE FINALE
Durata contractului este de 1 (un) an și va intra in vigoare începând cu data semnării acestuia.
Prezentul contract se poate prelungi automat, pentru perioade succesive de câte 1 (un) an, 
dacă niciuna dintre părți nu solicită, în scris, rezilierea acestuia cu cel puțin 30 de zile înainte de 
data de expirare.



Părţile implicate în acord vor beneficia de toate facilităţile menționate în Legea sponsorizării nr. 
32/1994.

Asociația Educație pentru Europa respectă toate prevederile Regulamentului General pentru 
Protecția Datelor (GDPR). 

Datele personale ale sponsorilor (nume, prenume, adresă, telefon, adresa de e-mail) sunt 
informații confidențiale, pe care Asociația Educație pentru Europa le tratează cu responsabilitate
maximă, prin politicile de protecție a datelor și prin implementarea acestor obligații de 
respectare a confidențialității la nivelul asociației.  

Sponsorul poate solicita în orice moment accesul la datele personale pe care Asociația 
Educație pentru Europa le are colectate și le deține despre el, printr-un e-mail trimis către 
contabilitate@transilvaniabusiness.ro, urmând ca asociația să îi pună la dispoziție informațiile 
solicitate.
Normele legale în România precizează păstrarea datelor personale menționate în documentele 
financiare. Potrivit legii, datele personale din înscrisurile financiare (facturi, chitanțe, extrase de 
cont etc.) se păstrează până la 10 ani de la data emiterii lor. De aceea, chiar dacă prevederile 
GDPR sunt aplicabile în toate statele Uniunii Europene, GDPR nu poate prevala în fața 
prevederilor legale naționale, astfel că datele din documentele financiare nu pot fi șterse, chiar 
dacă există o cerere în acest sens din partea Sponsorului. În situația în care ștergerea 
informațiilor nu contravine niciunei legi în vigoare, datele personale ale sponsorului vor fi 
eliminate din baza de date, la cerere, în maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării. 

Prezentul contract a fost întocmit astăzi, …………………, la sediul Beneficiarului, în două (2) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SPONSOR BENEFICIAR

…………………………………………… Asociația Educație pentru 
Europa

…………………………………… Sidonia Nunuța GRAMA,

……………………………… Președinte
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