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CONTRACT DE SPONSORIZARE 
nr. 1 din  

Incheiat intre: 

 

___________________________________________, avand sediul social in Bucuresti sector 1 str 

_____________________________ nr _____, ___________________________ inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. ____________________, CUI: ________________, avand cont 

bancar _____________________________ deschis la _____________________, reprezentat 

legal de ________________________, in calitate de Administrator, parte contractanta denumita 

in continuare  SPONSOR. 

si 

FUNDATIA SANADOR, avand sediul in Bucuresti, str. Dr. Dumitru Sergiu, nr. 26-28, et. 5, 

camera 9, sector 1, inregistrata in Registrul Special aflat la grefa Judecatoriei sector 1, Bucuresti, 

cu nr. 7/18.06.2018, CIF 39524051, avand cont bancar RO29BRDE410SV20831924100,  deschis 

la BRD, reprezentata prin Dr. Doris Andronescu in calitate de Presedinte, parte contractanta 

denumita in continuare BENEFICIAR, 

 

SPONSORUL si BENEFICIARUL vor fi denumiti in cele ce urrneaza Parte sau impreuna Parti. 

 

INTRUCAT 

• BENEFICIARUL este o fundatie constituita conform prevederilor legale in vigoare; 

• In considerarea activitatii desfasurate de catre BENEFICIAR, SPONSORUL doreste sa 

acorde acestuia o sponsorizare, potrivit termenilor si conditiilor prevazute in cele ce urmeaza; 

• SPONSORUL sau BENEFICIARUL vor aduce la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-

un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau 

ordinea şi liniştea publică.   

 

PARTILE AU HOTARAT DUPA CUM URMEAZA: 

 

I. OBIECTUL 

l.l. SPONSORUL se angajeaza in mod irevocabil sa sustina scopul si obiectivele 

BENEFICIARULUI, respectiv imbunatatirea calitatii vietii persoanelor prin sustinerea si 

sprijinirea acestora in vederea accesarii de servicii medicale de specialitate, acoperirea costurilor 

aferente serviciilor medicale de care acestea beneficiaza / au beneficiat, realizarea / finantarea 

proiectelor de dezvoltare a sistemului integrat medical si tehnic de asistenta medicala si sanatate. 

1.2. Pentru indeplinirea scopului si a obiectivelor BENEFICIARULUI, SPONSORUL va pune la 

dispozitia acestuia suma de ___________lei. 

1.3. Suma sponsorizata care face obiectul sponsorizarii va putea fi accesata de catre BENEFICIAR 

pentru indeplinirea scopului si a obiectivelor acestuia. 

 

II. DURATA CONTRACTULUI 

2.1. Contractul de sponsorizare se incheie pana la data de ________________, 

2.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional. 

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR 

3.1. SPONSORUL va pastra confidentialitatea datelor inscrise in prezentul contract si in 
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anexele/actele aditionale la acesta, precum si confidentialitatea oricaror alte informatii referitoare 

la BENEFICIAR,  dezvaluite in executarea prezentului contract, informatii legate de activitatea, 

clientii, strategia, politica de vanzari, operatiunile desfasurate, drepturile de proprietate intelectuala 

si orice alte informatii care, daca ar fi cunoscute de catre terte parti, ar putea aduce atingere 

intereselor BENEFICIARULUI. Aceasta clauza este valabila atat in perioda derularii (valabilitatii) 

prezentului contract, cat si 3 ani dupa incetarea acestuia. 

Sponosorul se obliga sa nu utilizeze denumirea, sigla si marcile BENEFICIARULUI fara acordul 

prealabil scris al acestuia. 

3.2. Sponsorizarea se consemneaza in evidenta contabila a SPONSORULUI si a 

BENEFICIARULUI pe baza documentelor care atesta efectuarea acesteia.  

3.3. Nici una dintre prevederile prezentului contract nu poate fi interpretată ca instituind obligaţia 

BENEFICIARULUI de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în favoarea 

SPONSORULUI ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării. 

 

IV. INCETAREA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul poate inceta dupa cum urmeaza: 

a. prin acordul scris al ambelor parti; 

b. la expirarea termenului contractului; 

c. prin denuntare unilaterala de catre BENEFICIAR, sub conditia comunicarii catre SPONSOR a 

unui preaviz cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data la care contractul va inceta; 

d. astfel cum e reglementat in clauza 4.2 de mai jos; sau 

e. in caz de forta majora, astfel cum este prevazut in prezentul contract. 

4.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia vreunui tribunal 

arbitral sau vreunei instante judecatoresti, in baza unei notificari scrise transmise partii in culpa cu 

5 zile inainte de incetarea contractului, in cazul in care una dintre parti: 

a. nu isi executa una dintre obligatiile prevazute in prezentul contract; 

b. in cazul cand realizarea obiectului contractului este evident imposibila; 

c. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in contract fara acordul celeilalte parti. 

4.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

partile contractante. 

4.4 Indiferent de motivul incetarii contractului, obligatiile partilor prevazute la art. 3 din contract 

vor continua sa isi produca efectele si dupa data incetarii contractului. 

4.5 In cazul in care una dintre Parti isi incalca obligatiile stabilite prin prezentul Contract, cealalta 

Parte va putea solicita instantei de judecata repararea prejudiciilor cauzate prin aceasta incalcare, 

incetarea Contractului nefiind singurul remediu al Partii vatamate prin neexecutare. 

 

V. FORTA MAJORA 

5.1 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea 

in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului 

contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata 

de forta majora. 

5.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, 

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

5.3 Daca in termen de 30 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. 
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VI. NOTIFICARI 

6.1 In acceptiunea partilor, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 

indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract. 

6.2 In cazul in care notificarea se face pe cale postala/prin curier, ea va fi transmisa, prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de 

oficiul postal/de curierat primitor pe aceasta confirmare. 

6.3 In cazul in care notificarea se trimite prin e-mail/fax, ea se considera primita in prima zi 

lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

6.4 Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 

VII. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 

7.1 Una dintre parti poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile 

ce i se cuvin prin acest contract, numai daca a obtinut acordul prealabil exprimat in scris al 

celeilalte parti, acord care trebuie comunicat in 5 zile. Lipsa raspunsului nu echivaleaza cu 

consimtirea cesiunii contractului. 

 

VII. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI 

8.1 Prezentul contract poate fi continuat de catre succesorii legali ai semnatarilor numai cu acordul 

expres al celeilalte parti. 

 

IX. LITIGII 

9.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 

din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. 

9.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 

instantelor judecatoresti competente din Romania. 

 

XI. CLAUZE FINALE 

10.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat de catre parti. 

10.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

10.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de catre partea care sufera 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei 

respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

10.4 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale. 

Prezentul contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

SPONSOR                                                                             BENEFICIAR 

_________________________    FUNDATIA SANADOR 

 Prin :_____________      Prin: Dr. Doris Andronescu 

                                                                                                In calitate de Presedinte 


