CONTRACT DE SPONSORIZARE
Acest Contract de sponsorizare (“Contractul”) a fost încheiat astăzi, [ ] („Data Semnării”), de
către şi între:
a.

ASOCIAŢIA IMUNOPEDIA, cu sediul în Bucureşti, Strada Lt. Aurel Botea nr. 4, Bucureşti,
avand CIF 36087866, înregistrată în Registrul Asociaților şi Fundațiilor prin admiterea
cererii în dosarul nr. 5002/301/95/01.04.2016, reprezentată de preşedinte‐membru
fondator Dr. Alexis‐Virgil COCHINO, în calitate de beneficiar („Beneficiarul”), şi

b.

[ ], societate comercială română/ persoană fizică/ etc., având sediul în [ ], având număr
de înregistrare în Registrul Comerțului [ ] şi cod unic de înregistrare [ ], reprezentată de
[ ], denumită în continuare „Sponsorul” Părţile marcate cu galben reprezintă element
lipsă ce ar trebui completare sau ales unul dintro enumerare.

(denumite în continuare individual „Partea” şi împreună „Părţile”),
AVÂND ÎN VEDERE:
A.

În temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare,

B.

Scopul şi obiectivele asumate de Beneficiar din perspectiva conştientizării pacienților şi a
furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice cu privire la bolile imunologice şi la
semnele clinice şi de laborator ale acestora, sau la management primar al acestora astfel
încât diagnosticul să se poată stabili rapid,

C.

Rolul Beneficiarul în sprijinirea pacienților ce suferă de boli imunologice, prin furnizarea
de medicamente, dispozitive medicale sau alimente speciale,

PRIN URMARE, Părţile au convenit următoarele:

1.

Obiectul Contractului

1.1.

Prezentul contract are ca obiect sprijinirea de către Sponsor a întregii activități a Beneficiarului
ce urmăreşte dezvoltarea conştiinței publice şi a cunoştințelor lumii medicale cu privire la bolile
imunologice pediatrice, desfăşurată în conformitate cu prevederile legale şi statutare.

1.2.

În vederea atingerii obiectivelor Beneficiarului, acesta are dreptul de a utiliza bunurile/
serviciile puse la dispoziție de către Sponsor pentru orice etapă a activității sale, inclusiv, dar
fără a se limita la: susținerea pacienților pediatrici cu boli imunologice prin transmiterea
medicamentelor şi dispozitivelor medicale necesare tratamentului acestora, susținerea
entităților care au în grijă pacienți pediatrici cu boli imunologice, promovarea unei cunoaşteri
aprofundate a bolilor imunologice pediatrice în rândul pacienților dar şi a profesioniştilor
sănătății sau angajarea sau contractarea persoanelor specializate în vederea desfăşurării acestor
activități

2.

Obligaţiile Sponsorului

2.1.

Sponsorul se obligă să sprijine acțiunile prevăzute la art. 1 cu suma de [ ], care va fi virată în
contul IBAN nr. RO91RNCB0078150325030001 deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala
Stefan cel Mare, Bucuresti, în termen de [ ] zile de la data semnării Contractului. Dacă suma este
stabilită în EUR, plata se va face la cursul BNR din data efectuării acesteia.

2.2.

Sponsorul va pune la dispoziția Beneficiarului, dacă va considera necesar, materiale publicitare
sau logo‐ul său în vederea integrării acestora în cuprinsul actelor Beneficiarului sau al paginii
web a acestuia.

2.3.

Sponsorul se va abține de la orice activitate/ act/ fapt/ demers/ discurs şi în general orice faptă
proprie carea ar putea aduce atingere realizării obiectivelor Beneficiarului sau modului în care
se realizează actul medical de către angajații, fondatorii sau colaboratorii Beneficiarului. Pentru
evitarea oricărui dubiu, Sponsorul nu are dreptul de a interveni în activitatea Beneficiarului
altfel decât prin mecanismele prezentului Contract.

2.4.

Sponsorul are dreptul sa aduca la cunostinta publica sponsorizarea, cu conditia ca forma si
continutul comunicatelor si sa fie agreate de comun acord.

3.

Durata Contractului

3.1.

Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziția Beneficiarului până la data de [ ].
SAU

3.2.

Sponsorizarea este zilnică/ săptămânală/ lunară/ trimestrială/ semestrială/ anuală şi se
acordă Beneficiarului începând cu [ ] şi până la data de [ ].

3.3.

În situația de la 3.2, Contractul poate inceta prin denuntarea unilaterala cu un preaviz de 30 zile
de către oricare dintre Părți.

4.

Obligaţiile Beneficiarului

4.1.

Să pună la dispoziția persoanelor interesate materialele de prezentare/ informare transmise de
către Sponsor.

4.2.

Să expună bannere sau roll‐up‐uri ale Sponsorului (dacă sunt furnizate de către Sponsor) în
sălile în care se desfașoară evenimentele pe care le va organiza, de‐a lungul duratei Contractului,

4.3.

Să menționeze Sponsorul în comunicatele de presă legate de evenimentele pe care le
organizează de‐a lungul duratei Contractului, cu aprobarea prealabila scrisa a Sponsorului;

4.4.

Să analizeze oportunitatea de a afişa şi menține logo‐ul/ sigla Sponsorului pe pagina de web a
Beneficiarului precum şi pe rețetele emise în activitatea zilnică de către medicii colaborator sau
angajați ai Beneficiarului.

4.5.

Beneficiarul are dreptul de a refuza executarea oricărei obligații indicate mai sus dacă aceasta nu
estre compatibilă cu actul medical şi cu obligațiile aferente acestuia, sau cu obiectivele şi
scopurile legale şi statutare ale Beneficiarului.

5.

Răspunderea contractuală

5.1.

În cazul în care Beneficiarul nu utilizează sumele/ bunurile primite de la Sponsor şi/sau nu
realizează acțiunile pentru a cărei organizare a beneficiat de sponsorizare conform prevederilor
prezentului Contract, va restitui suma/bunurile primite.

5.2.

Sponsorul va răspunde dacă utilizează datele Beneficiarului sau ale angajaților sau
colaboratorilor acestuia, fără acordul prealabil al acestuia.

6.

Diverse

6.1.

Orice modificare a prezentului Contract se face numai cu acordul ambelor părți, exprimat prin
act adițional.

6.2.

Contractul se interpretează în conformitate cu şi va fi guvernat de prevederile legilor române.

6.3.

Orice litigiu apărut în legătură cu interpretarea şi derularea acestui contract va fi soluționat pe
cale amiabilă între părți într‐un termen rezonabil. Dacă litigiul nu poate fi soluționat în mod
amiabil oricare dintre părți va putea apela la instanțele de judecată competente.

2

6.4.

Fiecare Parte îşi exprimă acordul liber de a încheia prezentul Contract, cu intenția de a fi
angajată de prevederile acestuia şi cu intenția de a beneficia, de bună voie şi în cunoştință de
cauză, de toate drepturile aferente şi de a‐şi asuma toate obligațiile prevăzute în Contract, pe
care fiecare Parte le consideră echitabile.

6.5.

Rezoluțiunea unilaterală a prezentului Contract în conformitate cu art. 1552 C.civ este exclusă.
Acest Contract a fost încheiat în 2 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, în Bucureşti,
la data de..........................................................
ASOCIAŢIA IMUNOPEDIA

[ ]

Prin Dr. AlexisVirgil COCHINO
_____________________

Prin [ ]
___________________________
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