
Fundația Mihai Neșu- Centrul de recuperare pentru copii cu
dizabilități neuromotorii Sfântul Nectarie, CIF 32896090

CONTRACT DE SPONSORIZARE

                NR. ....../....................

A. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 

FUNDAȚIA MIHAI NESU FOUNDATION, cu sediul social în Loc. Oradea, Jud. Bihor, Str.
George Emil Palade, Nr. 55, înregistrată la Registrului Asociaţiilor şi Fundaţiilor Bihor, sub nr.
1/N/04.03.2014,  cod  fiscal:  32896090,  cont  bancar  nr.  RO63BTRLRONCRT0246793101,
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, reprezentată prin D-na Maria Iulia Băcăran, în
calitate de Director executiv, având statutul de BENEFICIAR 

 şi 

..........................................................,  cu  sediul  în..................,  nr  ..................,  judetul..............,
înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. ............., având cod fiscal ..................., reprezentată
prin ....................................................,  în calitate de SPONSOR. 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI: . 

Art.  1.  Obiectul  contractului  îl  constiutie  oferirea  de  către  SPONSOR  a  sumei
de  ........................RON,  sumă  ce  va  fi  folosită  în  vederea  susținerii  activității
BENEFICIARULUI, respectiv într-ajutorarea copiilor cu dizabilități neuromotorii prin susținerea
Centrului de Recuperare Sfântul Nectarie din Oradea.

C. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Art. 2.  SPONSORUL se obligă să pună la dispoziția beneficiarului suma prevăzută la art. 1. al
prezentului  contract,  prin  transfer  bancar  în  contul  BENEFICIARULUI  nr.
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RO63BTRLRONCRT0246793101 (RON), deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, ]n
termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract . 

Art. 3. BENEFICIARUL va face cunoscut numele sponsorului, la cererea expresă a acestuia,
într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată și bunele moravuri și va
utiliza suma sponsorizată în scopul arătat în prezentul contract. 

D. DURATA CONTRACTULUI

Art.  4.  Prezentul  contract  intră  în  vigoare  la  data  semnării  sale  şi  este  valabil  până  la  data
de ........................, cu posibilitatea prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părți. 

E. CONFLICTE ȘI LITIGII

Art. 5.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanții lor.

Art. 5.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă,  părțile se vor
adresa instanțelor judecătorești competente. 

F. CLAUZE FINALE

Art. 6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.

Art.  6.2.  Prezentul  contract  reprezintă  voința  părților  și  înlătură  orice  altă  înțelegere  verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 6.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
parte contractantă. 

Încheiat astăzi ..............................

BENEFICIAR SPONSOR

FUNDAȚIA MIHAI NESU FOUNDATION                        ...............................................

Reprezentant legal Maria- Iulia Băcăran                             ....................................................
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