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Contract de sponsorizare 

Nr................... din data de .................. 

 

 

    

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. S.C. .........................................................................................  

cu sediul social în localitatea ........................., nr. ………………….., judeţul ………………., C.I.F. RO 

……………….., C.U.I. RO …………………………., având cont ……………………………… deschis 

la Banca ……………………………….., reprezentată prin Admnistrator ………………………  , în 

calitate de sponsor 

şi 

1.2. SPITALUL ORASENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE, cu sediul in Sângeorgiu de Pădure, Pța. 

Rhedey, nr. 9, cod fiscal 4323314, cont RO31TREZ48221F370100XXXX deschis la Trezoreria Sovata, 

reprezentat legal prin Manager, Ec. Kovacs Denisa Aneta si Director fin contabil, Ec. Mate Izabella, în 

calitate de beneficiar 

 

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. În acest scop, sponsorul va pune la dispoziţia beneficiarului suma de ______________                   lei; 

2.2. Suma va fi utilizată  pentru activitatea curenta a beneficiarului; 

  

III. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

3.1. Sponsorul/beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea 

numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. 

3.2. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care 

să nu lezeze, direct şi indirect, activitatea  sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de 31.12.2023. 

4.2. La încheierea duratei contractului, părţile pot conveni, prin act adiţional, prelungirea acesteia. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau 

a instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

a) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către 

cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la denunţarea lui; 

b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) 

înainte de începerea execuţiei prezentului contract; 

c) cesionează depturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 

d) alte cauze prevăzute de lege. 

5.2. Prevederile pct. 5.1 nu vor avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante. 

 

VI. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 

mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 

dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 

definită de lege. 

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
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6.3. Dacă în termen de 48 de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi 

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 

primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care 

a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti. 

 

IX. CLAUZE FINALE 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 

9.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

9.3. Prezentul contract s-a încheiat azi ........................., într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

                  Sponsor,                                                                 Beneficiar, 

SC. ...........................                                                               Spitalul Orășenesc 

  Sângeorgiu de Pădure 

 

Administrator,                                                                 Manager, 

..........................................                                                           Ec. Kovacs Denisa Aneta 

 

 

 

 

 

Director financiar-contabil, 

Ec. Mate Izabella 
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