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Nr.____/________

F-MMIQM - V.1.a.

CONTRACT DE SPONSORIZARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

I.

1.1. S.C. ............................................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social în (localitatea) ........................................., str. ....................................................
nr.

.............,

bloc

.............,

scara

............,

etaj

........,

apartament

nr.

.......,

județ/sector ............................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., având
contul IBAN cu nr. ..................................................................................................., deschis
la ............................................................................................................................, reprezentată
de ............................................................, având funcția de .....................................................,
în calitate de sponsor, pe de o parte, și
1.2. ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORADEA, sucursala Protopopiatului Ortodox Român Oradea,
cu sediul în (localitatea) Oradea, str. Roman Ciorogariu 10, Oradea, județul Bihor, codul fiscal
nr. 25661911, având contul IBAN cu nr.: RO70BTRLRONCRT0548578502, deschis la Banca
Transilvania, sucursala Oradea, fiind reprezentată de Pr.Laurențiu Lazăr, cu funcția de
președinte, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract
de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
II.
2.1.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Sponsorul susține beneficiarul pentru achiziționarea unui ventilator pulmonar în
valoare de 20000 euro, pentru a fi donat secției ATI din Oradea responsabilă cu
tratarea cazurilor grave de COVID-19.

2.2.

In scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de
(in cifre si litere) ...................... lei …………………………………………………….

2.3. Suma amintită mai sus se pune la dispoziția beneficiarului în scopul susținerii obiectului de
contract.
2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti (se taie varianta nedorită):
2.4.1. în contul beneficiarului amintit mai sus
sau
2.4.2. în numerar cu eliberarea de chitanța de către beneficiar, care va depune
suma în contul de proiect.
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III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Sponsorul se obligă să achite suma promisă prin semnarea prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga să utilizeze sumele primite strict în scopul implementării proiectului
sponsorizat;
3.3. Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea
numelui, mărcii sau imaginii sponsorului pe pagina web și alte materiale promoționale editate
de asociație, cu respectarea condițiilor date de sponsor.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea se acorda în perioada ....2020.....
V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unui tribunal
arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
a) nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. III, din prezentul contract;
b) este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșata procedura de lichidare
(faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
c) cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părți.
VI. LITIGII
8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă
de reprezentanții lor.
8.2. În cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa
instanțelor judecătorești competente.
VII. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său,
reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioara încheierii lui.
9.3. Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de 2 exemplare.
SPONSOR,

BENEFICIAR,
Laurențiu Lazăr
președinte

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

Asociația Filantropia Oradea
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