CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. …… /…………………
Intre,
................................................................................................................................ in calitate de SPONSOR
si,
INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE PRF. DR. C.C. ILIESCU,
cu sediul in Bucuresti, Sos. Fundeni, nr. 258, Sector 2, legal reprezentat de Manager, Dr.Gheorghe
Ceausu, avand Contul curent deschis la Trezoreria Sector 2, Nr. RO46TREZ70220F370100XXXX,
denumit in continuare BENEFICIAR, care desfasoara activitati in domeniul medico-sanitar.
Art.1– Obiectul si scopul contractului
Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ..................….,
platibila in lei , respectiv produse, servicii, dupa caz, in scopul ………..
Prin mentionarea acestui scop, Sponsorul nu urmareste in niciun caz si sub nicio forma sa directioneze
activitatea Beneficiarului si nici sa influenteze in niciun mod luarea deciziilor medicale si/sau
administrative ale Beneficiarului.
Art.2 – Durata contractului
Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii sale si inceteaza la data indeplinirii tuturor
obligatiilor partilor. Rezilierea contractului inainte de termen se poate face numai cu acordul scris al
ambelor parti cu exceptia situatiei cand realizarea obiectului acestuia este evident imposibila.
Art.3– Valoarea contractului
3.1- Valoarea contractului acordata de sponsor beneficiarului este de …….............… TVA inclus.
Plata se va efectua in termen de ….….zile de la semnarea contractului, prin virament bancar în contul
Beneficiarului deschis la TREZORERIA STATUTULUI SECTOR 2.
Art.4 – Obligatiile Partilor
- Sponsorul se obliga sa furnizeze beneficiarului obiectul prezentului contract in timp util ;
- Beneficiarul se obliga sa utilizeze suma, respectiv produsele/serviciile primite ca sponsorizare in scopul
mentionat la art. 1;
- Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta opiniei publice sponsorizarea primita, prin promovarea
numelui, a marcii si a imaginii sponsorului, dar nu sub forma de reclama sau publicitate in scop comercial
in favoarea sponsorului. Promovarea numelui, a marcii si a imaginii sponsorului se va limita la
mentionarea calitatii de sponsor.
- Atat Sponsorul cat si Beneficiarul au obligatia de a declara toate activitatile de sponsorizare Ministerului
Sanatatii si Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare (art. 127 al OUG 2/2014), cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si orice alte cheltuieli suportate pentru medici, asistenti medicali, organizatii profesionale,
organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care au activitati in domeniul sanatatii.

Art.5 – Dispozitii finale
- Prezentul contract se afla sub incidenta legilor din Romania.
- Partile pot modifica de comun acord clauzele contractului prin act aditional, semnat de reprezentantii
legali ai partilor.
- Orice litigiu aparut in legatura cu interpretarea si derularea acestui contract va fi solutionat pe cale
amiabila intre parti, in caz contrar se va apela la instantele de judecata competente.
Prezentul contract a fost incheiat astazi ….................., in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
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