CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr______/_____________
I. Părţile contractante:
1.__________________________________________________, cu sediul/domiciliul în__________________
_________________________________ , str.____________________________, nr. __________ în calitate de
SPONSOR, pe de o parte
şi
2. ASOCIAŢIA MEDICALĂ ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU, cu sediul in Timişoara, Str. Filaret Barbu,
Nr.15, Ap. 3/1, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. _____ / ______ a Judecătoriei
Timişoara, CUI 30709552, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. SORIN OLARIU- preşedinte, în calitate de
BENEFICIARUL sponsorizarii, pe de alta parte.
Art.1. In temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (modificată si completată), părţile au convenit încheierea
prezentului Contract de Sponsorizare.
Art.2. Obiectul contractului il constituie sponsorizarea de catre SPONSOR prin mijloace financiare în suma de
______________ lei a BENEFICIARULUI sponsorizării, în vederea acoperirii cheltuielilor prevazute la art. 3 scopul contractului.
Art.3. Scopul contractului îl reprezintă folosirea sprijinului financiar cu urmatoarea destinaţie:
 cheltuieli pentru achizitia de materiale necesare pregatirii profesionale (carti, reviste, etc.)
 sustinerea acţiunii/manifestării ________________________________________ organizată de beneficiar.
 sprijinirea financiară, materială şi logistică a serviciilor medicale şi didactice implicate în activitatea Clinicii I
Chirurgie, U.M.F.”Victor Babeş” Timişoara.

Art.4. Preţul contractului reprezintă suma pe care SPONSORUL o va plăti BENEFICIARULUI sponsorizării şi
este de __________ lei.
Art.5. Suma acordată cu titlu de sponsorizare se achită în contul beneficiarului nr.
______________________________________deschis la Banca___________________________, cu menţiunea
“Sponsorizare pentru ___________________________________________________________________”.
Art. 6. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de .....................
Art.7. SPONSORUL se obligă să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI sponsorizării suma stipulată în prezentul
contract.
Art.8. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze sumele primite de la SPONSOR în scopul stipulat in prezentul
contract.
Art.9. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act
adiţional.
Art. 10. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având
aceeaşi forţă probantă.

SPONSOR,
_______________________________

BENEFICIAR,
__________________________

