
CONTRACT  DE  SPONSORIZARE

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

   I PARTILE  CONTRACTANTE

______________________________________ persoana juridica romana cu sediul social
situate  in  ______________________________________________________
_____________,  înregistrată  la Registrul  Comerţului  ____________ cu _________ CUI
RO____________,  legal  reprezentată  prin  _____________________________
____________________________ in calitate de Director General, in calitate de Sponsor,
pe de o parte,

şi

SPITALUL  MUNICIPAL  „ANGHEL  SALIGNY”  FETESTI  ,  cu  sediul  în  Fetesti,  Str.
Calarasi  nr. 549,  cod fiscal  4365220,  Cont:  RO88TREZ39221F370100XXXX deschis la
Trezoreria   Municipiului  Fetesti,  reprezentată  prin  Patrichi  Liviu  -  Daniel  – Manager,  în
calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

Denumite în continuare, in mod individual  Partea si colectiv Partile.

In conformitate cu prevederile legislatiei din Romania stipulate in Legea 32/1994 privind
sponsorizare, cu modificările şi  comletările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii  nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  au convenit  să
încheie  prezentul  contract  de  sponsorizare  (denumit  în  continuare  „Contractul”)  cu
respectarea următoarelor clauze:

II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.  2.1.  Sponsorul va sponsorizara Beneficiarul cu urmatoarele produse: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ necesare sustinerii activitatii medicale in tratarea pacientilor infectati cu 
noul tip de virus COVID-19.

Art. 2.2.  Produsele ce fac obiectul sponsorizarii in valoare totala de ________________
lei cu TVA , conform anexei si documentelor atasate la prezentul contract, vor fi puse la
dispozitia Beneficiarului pe baza de Proces verbal de predare-primire.

Art.2.3. Sponsorul va sponsorizara Beneficiarul cu suma de 
__________________________________ necesara sustinerii activitatii medicale in 
tratarea pacientilor infectati cu noul tip de virus COVID-19.

III DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE PARŢILOR

Art.3.1 Sponsorul se obligă să ducă la îndeplinirea prezentului Contract.



Art.  3.2.  Sponsorul  poate  solicita  Beneficiarului  să  prezinte  modalitatea  de  utilizare  a
produselor care fac obiectul sponsorizarii.

Art.3.3. Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea, într-un mod în
care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea
şi liniştea publică.

Art.3.4.  Beneficiarul garantează că atât aceasta, cât şi persoanele care îl reprezintă, au
capacitatea  juridică  de  a  semna  contractul  şi  de  a  primi  prezenta  sponsorizare,  în
conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 

IV DURATA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.4.1.  Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi încetează aplicabilitatea
prin îndeplinirea obligaţiilor asumate de către Părţi sau prin acordul Părţilor. 

Art.4.2. Prezentul contract încetează prin denunţare unilaterală, în termen de 10(zece) zile
calendaristice de la notificarea în scris a uneia dintre părţi către cealaltă, fără ca partea ce
denunţă să fie obligată la plata vreunor daune interese.

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.   5.1. Patile se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea
executarii prezentului Contract cu respectarea prirncipiilor prevazute de legislatia in materie
de protectie ad atelor (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, exactitatii,reiponsabilitatii,
limitarii legate de scopul de stocare) in sensul dispozitiilor prezentului Contract, datele care
fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, functie, adrese de e- mail, numar de
telefon.

Art. 5.2. Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului
Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care partile
convin in mod expres sau exista  o obligatie legala care da dreptul  partii  sa prelucreze
datele.

Art.   5.3. Partile  se  obliga  sa  pastreze  confidentialitatea  datelor  cu  caracter  personal.
Fiecare dintre acestea garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii  va fi
permisa  doar angajatilor responsabiIi de respectiva reIatie contractuala.
 
Art.  5.4. Fiecare dintre parti  se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta
fizica, tehnica siadministrativa astfel incit sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea
inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter
personal. In eventualitatea unui incident privind protectia datelor, fiecare dintre parti trebuie
sa notifice celeilalte acest lucru in termen de 24 de ore.

Art.  5.5. Oricare  dintre  parti  se  obliga  sa nu  comunice  datele  personale  transmise  de
cealalta parte catre orice tert cu urmatoarele exceptii (i) exista temei legal sau (ii) exista
temei contractual si Partea si-a exprimat  acordul.

Art.  5.6. La incetarea relatiei contractualePatile se obliga sa inceteze prelucrarea datelor
cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea
in continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi in instanta si/sau in fata autoritatilor statului



cu  atributii  de  control,  situatii  in  care  Partile  vor  fi  tinute  in  continuare  la  respectarea
confidentiaIitatii.

VI NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

Art.6.1. Orice comunicare, notificare sau avizare adresată de una dintre Părţi către cealaltă
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin cel puţin una dintre următoarele modalitaţi:
(i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin curier, (iv) prin poştă electronică(e-mail) sau (v) prin poştă
cu confirmare de primire, la următoarele adrese:

a) Pentru Sponsor:

La adresa poştală 
______________________________________________________________________

Pentru Beneficiar:

La adresa poştală: Fetesti, Str. Calarasi nr.  549;                                                               
La numărul de fax/tel 0243 361902, 0243 361905

La adresa de e-mail office@spitalfetesti.ro.

VII LITIGII

Art.7.1. Părţile  au  convenit  ca  toate  neînţelegeriile  privind  validitatea  prezentului
contract  sau  rezultate  din  interpretare,  executarea  sau  încetarea  acestuia  să  fie
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentaţii lor.

Art.7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, Părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente din Constanţa.

VIII CLAUZE FINALE

Art.8.1 Părţile vor evidenţia produsele care fac obiectul Contractului în evidenţele lor
contabile, fiecare în parte, în conformitate cu preverderile legale în vigoare, respective
prevederile Codului Fiscal.

Art.8.2. Sponsorul  nu  va  fi  răspunzător  pentru  distrugeri  directe,  indirecte  sau
incidentale cauzate Beneficiarului şi/sau terţilor de produse care fac obiectul prezentului
contract.

Art.8.3.  Sponsorul  nu garantează  că produsele  sunt  potrivite  pentru  vreun alt  scop
decât cele general admise pentru bunurile respective.

Art.8.4.  Modificarea prezentului contract se poate face prin act adiţional încheiat între
Părţi.

Art.8.5. Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea româna.

Art.8.6.  Prezentul  Contract  s-a încheiat  în  conformitate  cu Legea nr.32/1994 privind
sponsorizarea cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8.7.  Reprezentanţii  Părţilor  declară  că  au  toate  împuternicirile  necesare  în
conformitate  cu  legea  româna  şi  cu  actele  constitutive,  de  înfiinţare,  funcţionare  şi



organizare  ale  Părţilor  pentru  semnarea,  reprezentarea  şi  amgajarea  răspunderii
acestora. Semnatarii prezentului contract în numele fiecărei Părţi garantează personal
executarea tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract în cazul în care acesta a
fost semnat fără a avea împuternicirile în conformitate cu legea româna şi cu actele
constitutive de înfiinţare, organizare şi funcţionare ale Părţilor conform celor declarate
mai sus.

Art.8.8.  Părţile semnatare ale prezentului Contract declară că au inţeles şi accept în
mod expres conţinutul  prezentului  Contract  şi  nu se află în  eroare sau de drept  cu
privire la niciuna dintre clauzele Contractului; Părţile declară că accept în mod expres
prevederile punctului 6.2. din Contract .

Prezentul  Contract  s-a  semnat  astăzi,  ______________  (“Data  Semnării”),  într-un
număr de 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, ambele având
aceeaşi putere juridică.

SPONSOR,                                                                                 BENEFICIAR,

Ec. Patrichi Liviu – Daniel
Manager 

Ec.Neagu Adina - Ionela
Director Financiar-contabil

Dr. Salem Zahra
Director Medical



ANEXA LA CONTRACTUL DE SPONSORIZARE NR.______/______________

Descriere bunuri Cantitate Valoare Document Fiscal

TOTAL

SPONSOR,                                                                                 BENEFICIAR,

Ec. Patrichi Liviu – Daniel
Manager 

Ec.Neagu Adina - Ionela
Director Financiar-contabil

Dr. Salem Zahra
Director Medical

                                                                 


