
 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE 

NR.  ………./………………. 

 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

.........................................................................................., cu domiciliul in 

................................................., str ...................................., nr..................... judet ................., CUI 

......................., judetul ............................... cont ....................................................., reprezentata  

prin dl./dna ........................................................- .........................,  in calitate de DONATOR 

si 

Spitalul muncipal de Urgenta “Elena Beldiman” cu domiciliul in Barlad, str. Republicii,  

nr. 300, CUI 4446481, judetul VASLUI, cont IBAN RO98TREZ65721F370100XXXX, reprezentat 

prin dl/dna ................................................... – Manager si ec. Daniela DIACONU-  Director 

Financiar Contabil , în calitate de BENEFICIAR,  

au convenit sa incheie  prezentul contract de sponsorizare, in conformitate cu prevederile Legii 

Nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea 

urmatoarelor clauze: 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Sponsorul acorda Beneficiarului o sponsorizare in valoare totala de ........................... lei pentru 

sustinerea activitatii Spitalului municipal de Urgenta “ Elena Beldiman” Barlad 

3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

Beneficiarul se obligă să utilizeze suma de bani  primita numai în scopul în care  s-a facut 

sponsorizarea. 



Beneficiarul se oblige sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu 

lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea 

publica. 

Beneficiarul se oblige sa utilizeze produsele achizitionate numai in scopul pentru care au fost 

achizitionate, si sa le utilizeze conform instructiunilor producatorului si instruirii effectuate 

asupra personalului care utilizeaza produsele. 

Sa nu permita utilizarea aparatelor decat personalului instruit in acest sens. 

Sa efectueze toate operatiunile necesare pentru mentinerea produselor in buna stare de 

functionare: mentenanta zilnica, lunara, semestriala, anuala. 

4. LEGEA APLICABILA SI LITIGII 

Prezentului contract i se aplica legea romana. 

Eventualele neintelegeri aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contar litigiul 

se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

Orice cerere sau notificare decurgand din prezentul contract va fi realizata in scris si va putea fi 

remisa personalp ori trimisa prin fax sau scrisoare recomandata si va fi considerate primita in 

cazul faxului la 2 zile lucratoare de la transmitere, iar in cazul scrisorii recomandate la 5 zile 

lucratoare de la expediere. 

      Prezentul contract s-a încheiat astăzi ................., în două exemplare, câte unul pentru       

      fiecare parte, ambele avand aceeasi valabilitate. 

 

        SPONSOR,                           BENEFICIAR, 

        ................................................  Spitalul Municipal de Urgente “ Elena Beldiman” 

        PRESEDINTE,                 Manager .................................................  

      Director Financiar Contabil.............................. 


