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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 

............................................., cu sediul în ........................, str. ......................., Bl. ..................., 
cod poștal ...................., având cod fiscal: ......................, cu număr de înregistrare: 

............................., reprezentată de …………………......................................... denumită în 

continuare Sponsor,  
și 

Fundația Medicală Universitară ,,Dunărea de Jos" din Galați, cu sediul în Galaţi, Strada 

Universității, Nr 1/strada Al. I. Cuza nr. 35, cod fiscal 16924326, cod IBAN 

RO56RNCB0141032842620001 deschis la BCR, reprezentată prin domnul prof. univ. dr. 

Aurel NECHITA – PREŞEDINTE, în calitate de  Beneficiar. 

Având în vedere: 

 Beneficiarul declară și garantează că poate fi beneficiar al unor acte de sponsorizare; 

 Beneficiarul are nevoie de susținere financiară pentru realizarea proiectelor sale și 

desfășurarea activităților sale specifice; 

 Intenția comună a părților semnatare de a executa cu bună credință obligațiile pe 

care și le vor asuma prin prezentul contract de sponsorizare; 

 Prezentul contract de sponsorizare reprezintă voința reală a părților semnatare de a 

contracta și de a-și asuma obligațiile care cad în sarcina lor, în temeiul articolului 

1270 Cod civil și a  Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și a Legii nr. 204/2001 

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, modificată și completată 

ulterior,  

 evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de 

răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și 

declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 

11.03.2020, 

 rolul activ al Fundației Medicale Universitară ,,Dunărea de Jos" din Galați în 

efortul de adaptare și de contribuție directă la nevoile societății, care vizează 

interesul public general; 

 

Art. 1. Obiectul Contractului 

 1.1. S.C ............................. se angajează să sponsorizeze în mod irevocabil Fundaţia 

Medicală Universitară ,,Dunărea de Jos" din Galați cu suma de................RON până la data de 

.................,  care va fi utilizată pentru achiziționarea unui aparat mobil de ventilație, ori a 

altor dotări tehnice necesare în tratarea cazurilor cauzate de noul coronavirus SARS-

CoV-2, ce vor fi oferite spre utilizare cu titlu gratuit unităților spitalicești din Municipiul 

Galaţi. După terminarea situației de criza, achiziția va ajunge în dotarea Facultății de 

Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galaţi. 

 1.2. Sumele/Bunurile materiale aferente sponsorizării vor fi consemnată în evidența 

sponsorului și beneficiarului, pe baza documentelor care atestă efectuarea plății. 

Art. 2. Durata Contractului 

 2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil 

până la data lichidării operațiunilor de sponsorizare în limita sumelor prevăzute în contract, 
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precum și îndeplinirea obligațiilor de către ambele Părți, încetând de drept la data de 

.................... 2020. 

Art. 3. Obligațiile Părților 

3.1. Obligațiile Sponsorului 

Sponsorul se obligă: 

(1) să vireze suma ce face obiectul sponsorizării până la termenul menționat la art. 1 în 

contul IBAN RO56RNCB0141032842620001 deschis la Banca Comercială Română, 

cu mențiunea COVID-19. 

(2) să nu direcționeze, în mod direct sau indirect activitatea beneficiarului; 

(3) să furnizeze Beneficiarului materialele necesare realizării reclamei Sponsorului (afișe 

publicitare, sigle, embleme, logo-uri, etc.); 

 

3.2. Obligațiile Beneficiarului 

Beneficiarul se obligă: 

(1) să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea acordată prin promovarea și afișarea 

inscripțiilor Sponsorului, într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, acțiunea 

sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea publică; 

(2) să folosească suma obținută prin prezentul contract numai pentru realizarea 

activităților prevăzute în prezentul contract; 

 

Art.4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

 4.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția unui 

tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre Părți: 

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la articolul 3 din prezentul 

contract; 

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de 

lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; 

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără 

acordul celeilalte părți; 

- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o 

notificare scrisă, de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va duce 

la rezoluțiunea/ rezilierea prezentului contract. 

 4.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte Părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-si 

producă efectele. 

 4.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiile deja 

scadente între părțile contractante. 

 4.4. Prevederile articolului precedent nu înlătură răspunderea Părții care în mod 

culpabil a acuzat încetarea contractului. 
 

Art. 7. Forța Majoră 

 Orice împrejurare independentă de voința Părților, intervenită după data semnării 

contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și 

exonerează de răspundere Partea care o invocă. 

 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare/calendaristice de la producerea ei. 
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 Art. 8. Dispoziții finale 

 8.1. Orice modificare a prezentului Contract se va face numai cu acordul Părților, prin 

act adițional, care va face parte integrantă din Contract. 

 8.2.Schimbarea adresei sediului social sau a numărului de telefon/fax nu este 

opozabilă celeilalte părți decât dacă a fost notificată în scris în termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data acestei schimbări celeilalte Părți. În cadrul prezentului Contract, pluralul 

poate include singularul și invers. 

 8.3. Părțile declară și garantează că:  

 a) ființează și funcționează în mod legal și că nu există nici un impediment de 

natură juridică sau de orice fel pentru încheierea și executarea prezentului Contract;  

 b) semnatarii prezentului Contract au toate autorizațiile și/sau împuternicirile 

necesare în conformitate cu legea română și actele constitutive ale societăților pe care le 

reprezintă pentru semnarea prezentului Contract;  

 c) persoanele semnatare au capacitatea de a angaja în mod valabil persoana 

juridică pe care o reprezintă.  

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi.................., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar 

pentru fiecare dintre Părți. 

SPONSOR BENEFICIAR 

......................................................................... Fundația Medicală Universitară  

,,Dunărea de Jos” din Galați 
ADMINISTRATOR, PREŞEDINTE, 

 Prof. univ. dr. Aurel NECHITA 

  

 

 

 

 

 


