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CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat azi între Asociația nonprofit "CLAUDIUS GALLENUS", C.I.F. 17205566, atribuit de M.F.P. la data

NR. /

de 07.02.2005, cu sediul în Târgu - Mureș, strada Gherghe Marinescu nr. 1. 
Cont lei: Banca Comercială Română (BCR) sucursala județiană Mureș, 

COD IBAN: RO27RNCB0188034952710001
reprezentată prin Domnul , denumită în continuare BENEFICIAR
și
reprezentată prin Domnul

Părțile au convenit asupra următoarelor, cu respectarea Legii 32 / 1994 privind sponsorizarea, modificată prin
OG nr. 36 / 1998, prin OUG nr. 127 / 1999 și prin Legea nr. 204 / 2001:

, denumită în continuare SPONSOR.

În valoare de :

Art. 1. OBIECTUL SPONSORIZĂRII.
SPONSORUL oferă BENEFICIARULUI

Art. 2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI.
2.1. Să aducă la cunoștința publicului, presei, sponsorizarea prin promovarea numelui sau a mărcii ori a 

imaginii SPONSORULUI.

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți sub forma unui act

2.2. Să asigure folosirea bunurilor obținute prin sponsorizare, în conformitate cu destinația lor stabilită prin
contract.
Art. 3. DISPOZIȚII FINALE.

sponsorizare.

adițional.
Actele care stau la baza prezentului contract sunt anexate acestuia.
Sponsorul își rezervă dreptul de a verifica la fața locului dacă angajamentele contractuale sunt respectate, iar 

dacă vor constata deficiențe, se va încheia un act de constatare în baza căruia se reconsideră contractul de 

Prezentul contract este valabil 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, din care unul rămâne la Clinica Chirurgicală nr. 1, Spital 
Clinic Județian Mureș - asociația nonprofit "CLAUDIUS GALLENUS", iar celălalt la sponsorul:

DIN PARTEA SPONSOR,

de la data încheierii.

DIN PARTEA, 
CLINICA CHIRURGIE 1 TG. MUREȘ
Asociația "CLAUDIUS GALLENUS"
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