Asociaţia Zâmbetul Evei
Craiova, Str. Poporului, nr. 57
www.zambetulevei.ro tel: 0770.973.447

CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. ____ data _________

nr. ____ data _________

Incheiat între:
1. _______________________________, cu sediul în _________________________,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ______________, Cod Unic de
Inregistrare ___________, cont bancar __________________________________, deschis la
___________________, reprezentată de __________________________________ în calitate
de ______________________________, numită în continuare SPONSOR
şi
2. ASOCIAŢIA ZÂMBETUL EVEI,
cu sediul în Craiova, jud. Dolj, Str. Poporului, Nr. 57, înscrisă în Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 16214/215/2018, Cod de
Înregistrare Fiscala (C.I.F.) 39703529, cont bancar RO06 INGB 0000 9999 0821 7382,
deschis la ING BANK, Sucursala Craiova, reprezentată de POPESCU MIHAI DANIEL, în
calitate de Președinte, numită în continuare BENEFICIAR.
S-a convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare, având ca temei Legea nr.
32/1994, cu completările și modificările ulterioare.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul

contractului

îl

constituie

sprijinul

financiar/material

acordat

BENEFICIARULUI de către SPONSOR, constând în produse financiare/materiale pentru
cazul umanitar Popescu Eva Gabriela, data nașterii 15.09.2015, CNP: 6150915160033, având
următoarele diagnostice:
a) Conform biletului de iesire din spital din data 23.07.2018, eliberat de Institutul
Clinic Fundeni – secția Pediatrie III (Nefrologie):
- diagnostic principal: Boală renală în stadiu final
- diagostic secundar: 1. Sindrom hemolitic uremic;
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2. Tulburări de metabolism al fosforului;
3. Dependentă de dializa renală zilnic;
4. Alte hiperparatiroidisme;
5. Osteodistrofia renală;
6. Malnutriția proteino-energetica ușoară;
7. Consiliere și supraveghere a regimului alimentar;
8. Hipertensiune secundară altor afecțiuni renale;
b) conform raportului medical eliberat de Ponderas Academic Hospital la data
29.05.2018: luxație neurologică sold stâng;
c) Conform scrisorii medicale eliberată de Complexul de servicii socio-medicale Maria
Beatrice la data 16.08.2018: tetrapareză spastică, encefalopatie secundară, stare post

sindrom hemolitic uremic, hipertensiune arteriala secundara, insuficiență renală cronică
(dializă peritoneală), hiperparatiroidism secundar, osteodistrofie renală. luxație
neurologică șold stâng, displazie șold drept.
în vederea sustinerii tratamentelor si terapiilor de recuperare neouropsihomotorie
intensiva, pentru continuarea investigatiilor atat in tara cat si in strainatate pentru realizarea
operatiei de transplant renal si operatiei de corectie a luxatiei de sold. Activitatea asociației
este fără scop lucrativ.
II. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract va intra în vigoare la data semnarii lui de către părți şi va înceta la
data de _____________.
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de _________________ şi se materializează prin
(se completează doar dacă constituie sprijin material): ______________________________
___________________________________________________________________________
IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1 SPONSORUL se obligă să predea produsele financiare sau materiale care fac
obiectul sponsorizării în termenele şi condiţiile convenite prin contract;
4.2. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte produsele
financiare sau materiale care fac obiectul sponsorizării, conform destinaţiei stipulate în acesta
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şi să solicite răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a
obligaţiilor asumate.
4.3. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze produsele financiare sau materiale puse
la dispoziţie de Sponsor numai în scopul precizat în prezentul contract;
V. LITIGII
Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor
fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
Orice modificări sau adăugări la prezentul contract se vor putea face numai prin
acordul părţilor şi vor fi cuprinse într-o anexă, parte integrantă a prezentului contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___________________, în doua exemplare
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR

BENEFICIAR
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