CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV
Exemplarul nr. ____

CONTRACT DE SPONSORIZARE
MIJLOACE FINANCIARE
NR.__________ DIN ___________

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. _______________________________________________, cu sediul în localitatea
________________, str.___________________________ nr._____, bl._____, sc.____, ap._____,
jud.____________,
tel.________________,
fax____________________,
e-mail
____________________________CUI/CNP _________________________, având contul nr.
_________________________________________ deschis la banca __________________________,
reprezentată de _______________________, în calitate de _______________________ – denumită
în continuare Sponsor,
şi
2. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRAŞOV, cu sediul în Braşov, Str. Mihai
Viteazu nr. 9, cod poștal 500174, tel: 0268 422490, fax: 0268 421137, e-mail: sponsorizari@sbibv.ro,
având cod unic de identificare 4384273, cont de sponsorizări: RO69TREZ13121F370100XXXX
deschis la Trezoreria Braşov, reprezentat prin dr. Godri Dora Ana în calitate de manager interimar,
denumit în continuare Beneficiar,
Denumite în continuare, în mod individual Partea și colectiv Părțile
În conformitate cu prevederile legislației din România stipulate în Legea 32/1994 privind
sponsorizarea, cu modificările şi completările 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
II.1 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea unei activităţi în domeniile: medico-sanitar,
umanitar, de asistenţă şi servicii sociale, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, al protecţiei
drepturilor omului, de protecţia mediului, social şi comunitar, ce va fi desfăşurată de către Beneficiar 1.
II.2 Prin prezentul contract, pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către
beneficiar, se transferă dreptul de proprietate de la sponsor la beneficiar asupra următoarelor mijloace
financiare:
1._________________________________________________________________LEI
(se va înscrie cuantumul sumei care face obiectul sponsorizării, în cifre și litere )

II.3. Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codului penal referitoare la falsul în declarații,
sponsorul declară că mijloacele financiare care fac obiectul sponsorizării sunt deținute în mod legal, sunt
obținute prin mijloace legale și nu au fost obținute din surse de la buget.
III. DURATA CONTRACTULUI
III.1 Sponsorul se obligă să plătească Beneficiarului suma de _______________ lei, până la data de
__________ prin virament bancar în contul RO69TREZ13121F370100XXXX deschis la Trezoreria
Braşov sau prin depunerea în numerar la casieria spitalului.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DIN CONTRACT
IV.1 Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

1

Se vor anula prin tăiere cu o linie domeniile care nu sunt aplicabile activităţii ce se sponsorizează.
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IV.2 (1) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un
mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi
liniştea publică.
(2) Beneficiarul va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin postarea pe site-ul spitalului a
sponsorizării cu indicarea datelor de identificare ale sponsorului și a obiectului sponsorizării, cu excepția
cazului în care sponsorul nu este de acord să i se facă publice datele de identificare.
Se bifează de către de sponsor dacă nu este de acord cu publicitatea sponsorizării:
NU SUNT de acord cu publicarea datelor de identificare ale sponsorului. Consimt ca
publicarea să se facă sub forma anonimatului.

(3) Aducerea la cunoștința publicului a sponsorizării, pe durata stării de urgență se va face cu respectarea
normelor și măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19, nefiind permis accesul
sponsorului în incinta spitalului în scopul publicității sponsorizării.
IV.3 Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la
cunoştinţă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.
IV.4 În cadrul activităţii de sponsorizare se interzice ca sponsorul sau beneficiarul să efectueze reclamă
sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor
persoane.
IV.5 Sponsorul beneficiază de facilităţile prevăzute în Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările şi completările ulterioare.
IV.6 Nici una dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi interpretată ca instituind obligaţia
Beneficiarului de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în favoarea Sponsorului ori a
unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării.
IV.7 Beneficiarul se obligă să folosească sumele acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost
destinate.
V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
V.1 Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului
Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecție a datelor (principiile
legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scopul de stocare) în
sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume,
prenume, funcție, adrese de e-mail, număr de telefon.
V.2 Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract.
Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres
sau există o obligație legală care dă dreptul părții să prelucreze datele.
V.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea
garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permisă doar angajaților responsabili
de respectiva relație contractuală.
V.4 Fiecare dintre părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și
administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul
neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. În eventualitatea unui
incident privind protecția datelor, fiecare dintre părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen
de 24 de ore.
V.5 Oricare dintre părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă parte către orice
terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) exista temei contractual și Partea și-a exprimat
acordul.
V.6 La încetarea relației contractuale Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii)
exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în fața autorităților statului cu atribuții de control, situații în
care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.
VI. DISPOZIȚII FINALE
VI.1. Reprezentanţii Părţilor declară că au toate împuternicirile necesare în conformitate cu legea
română şi cu actele constitutive, de înfiinţare, funcţionare şi organizare ale Părţilor pentru semnarea,
reprezentarea şi angajarea răspunderii acestora. Semnatarii prezentului contract în numele fiecărei Părţi
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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 română şi cu actele constitutive de
înfiinţare, organizare şi funcţionare ale Părţilor conform celor declarate mai sus.
VI.2 Prezentul contract reprezintă în întregime înţelegerea părţilor şi anulează toate înţelegerile
anterioare, inclusiv toate aranjamentele şi modificările în legătură cu obiectul prezentului contract.
VI.3 Părţile semnatare ale prezentului Contract declară că au înţeles şi acceptat în mod expres conţinutul
prezentului Contract şi declară că nu se află în eroare de fapt sau de drept cu privire la niciuna dintre
clauzele Contractului.
VI.4 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi încetează aplicabilitatea prin îndeplinirea
obligaţiilor asumate de către Părţi sau prin acordul Părţilor.
VI.5 Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
VI.6. 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.
VI.7 Orice modificare a prezentului contract este valabilă doar dacă este realizată în scris şi semnată de
ambele părţi.
VI.8 Părţile convin ca orice neînţelegere privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În
cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente din municipiul Braşov.
VI.9 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 modalităţi: (i) personal, (ii) prin
fax, (iii) prin curier, (iv) prin poştă electronică (e-mail) sau (v) prin poştă cu confirmare de primire, la
adresele și datele de contact indicate în contract, la capitolul I Părțile contractante.
VI.10 Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ___________, la sediul Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase Brașov, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

SPONSOR
___________________________________

SPITALUL CLINIC DE BOLI
INFECȚIOASE BRAȘOV
Manager interimar,
dr. Godri Dora Ana

___________________________________
Director medical interimar,
Dr. Moldovan Andreea Ana-Maria
___________________________________
Director financiar contabil interimar,
Ec. Olaru Oana Gabriela
___________________________________
Avizat,
C.j. – .................................................
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