
 
 
Fundatia Clinica Sf. Constantin 
Brasov, Str. Iuliu Maniu 49  Tel./ fax: : +4 0268 41 68 67 
CIF 27248394,  Nr. Registru Special: 3/01.07.2010 
Cont RO 50 BTRL 0080 1205 S911 41XX – Banca Transilvania  

  
1 

  

                                                                                                                 Nr.      Data  

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

1. PĂRŢI CONTRACTANTE 

1.1. Societatea Comercială     ......................................................, cu sediul în ..................... , 

str. ....., bl. ....., ap. ....., judeţul ......................, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe 

langa Tribunalul ...................... sub nr. .............., avand cod unic de identificare .................., 

cont nr. ....................................................................... deschis la 

.........................................................., telefon………………………  reprezentată legal de către  

..................................................................., în calitate de Sponsor 

si 

1.2. FUNDATIA CLINICA SF. CONSTANTIN BRASOV, cu sediul în Brasov, str. Iuliu 

Maniu nr.49, cod postal 500091, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al 

Judecatoriei Brasov sub nr.3/01.07.2010, avand cod de identificare fiscala nr.27248394, cont 

nr. RO50BTRL00801205S91141XX deschis la Banca Transilvania, prin Presedintele 

Consiliului Director domnul POP ADRIAN, ce desfăşoară activităţi în domeniul asigurarii 

suportului financiar pentru acordarea asistentei medicale, generale sau specializate pentru 

persoanele bolnave, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, sex, orientare politică, în sensul 

normelor şi standardelor interne si internaţionale, care datorita unor motive de natura 

economica, nu au posibilitatea sa-si asigure costurile privind procedurile de diagnostic si/sau 

tratament, respectiv spitalizarea, in vederea recuperarii medicale sau a ameliorarii starii de 

sanatate, în calitate de Beneficiar, 

s-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului îl constituie transferul de către sponsor a dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea unor activităţi fără scop 

lucrativ desfasurate de beneficiar, pentru asigurarea suportului financiar privind acordarea 

asistentei medicale, generale sau specializate pentru persoanele bolnave si/sau spitalizate, , in 

vederea recuperarii medicale sau a ameliorarii starii de sanatate. 

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1.  Durata acestui contract este de 1 an, de la data semnarii lui. Contractul poate fi prelungit 

prin acordul scris al părţilor contractante cu aceeasi perioada. 

4. PLATA ŞI MODALITAŢILE DE PLATĂ 

4.1. Suma pe care sponsorul o va plăti este de ....................................... . 

4.2. Plata se va face în termen de 15 zile de la semnarea Contractului de sponsorizare. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

5.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului suma stipulată în prezentul 

contract. 
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5.2. Beneficiarul se obligă să utilizeze sumele primite de la sponsor numai în scopul asigurarii 

suportului financiar pentru acordarea asistentei medicale, generale sau specializate pentru 

persoanele bolnave si/sau spitalizate, in vederea recuperarii medicale sau a ameliorarii starii de 

sanatate şi să prezinte documente justificative în acest sens, la cererea sponsorului.  

6. ALTE CLAUZE 

6.1. Sponsorul va putea desemna persoană, care va ţine permanent şi eficient legătura cu 

Beneficiarul, pentru urmarirea obiectivelor fixate. 

6.2. Evidenţa financiar-contabilă se ţine în lei, extrasele de cont privind sumele de bani achitate 

de Sponsor fiind puse la dispoziţia acestuia, la cerere, in vederea asigurarii transparentei. 

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

7.1. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor, partea în culpă va plăti daune interese. 

8. FORTA MAJORA 

8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece 

zile) de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de 

Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate 

renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până 

la această dată. 

9. CLAUZA DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI 

9.1. Încălcarea în orice mod de către o parte contractantă a obligaţiilor prevăzute în prezentul 

contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte părţi, atrage după sine răspunderea civilă sau 

penală a părţii respective după caz, conform normelor legale în vigoare. 

10. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI 

10.1. Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi 

obligaţiile ce i se cuvin prin acest contract, numai dacă a obţinut acordul scris al celeilalte părţi, 

care trebuie comunicat în 15 zile. 

Dacă nu se primeşte nici un răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului şi 

aceasta nu poate avea loc. 
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11. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI 

11.1. Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor fără un 

acord expres al celeilalte părţi. 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

12.1. Încetarea contractului poate fi realizată numai cu acordul scris al ambelor părţi, făcând 

excepţie următoarele cazuri: 

a) la expirarea termenului contractului, când părţile au notificat în acest sens; 

b) când este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare; 

c) forţă majoră. 

13. LITIGII 

13.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, 

inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 

13.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la 

încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj 

Comercial Brasov în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală ale acestei Curţi. 

13.3. Hotărârea arbitrala este definitivă şi obligatorie. 

14. DISPOZITII FINALE 

14.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale. 

14.2. Temeiul legal al prezentului Contract de sponsorizare este Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, modificata si completata de O.G. nr. 36/1998 (aprobata si modificata prin Legea 

nr. 185/09 octombrie 1998), O.U.G. nr. 127/1999, Legea nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

32/1994 privind sponsorizarea si de Legea 576/2001. 

Prezentul contract s-a încheiat şi semnat în 2 (doua) exemplare originale de egală valoare 

juridică, la data de  ........................ 

 

               SPONSOR                            BENEFICIAR  

Societatea _______________                     FUNDATIA CLINICA SF. CONSTANTIN                      

                                                                                                    BRASOV 

                        PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR    

                                                       POP ADRIAN  
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