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CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr. _____ data _______________
Incheiat între:
1. ____________________________________, cu sediul în _____________
_____________________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. _______/__________/________, C.U.I. _____________________, 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, C.I.F. 39703529, reprezentată de
POPESCU MIHAI DANIEL, în calitate de președinte, numită în continuare
BENEFICIAR.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.

Obiectul

contractului

îl

constituie

sprijinul

financiar

acordat

BENEFICIARULUI de către SPONSOR, pentru minorul ILIOAEA ANDREI
DOMINIC, data nașterii 11.07.2015, CNP: 5150711180011, având următoarele
diagnostice:
a) Conform biletului de iesire din spital, din data de 13.07.2018, eliberat de
Institutul Clinic Fundeni-Sectia Pediatrie III (Nefrologie): Diagnostic principal:
Bolala renala in stadiu final; Diagnostice secundare (DRG): Dependent de dializa
renala; Anemie in cursul altor boli cronice clasificate altundeva; Boala refluxului
gastro-esofagian, fara esofagita; Istoric personal de boli ale aparatului genito-urinar;
Istoric personal de boala digestiva nespecificata; Dificultati si proasta administrare a
alimentatiei; Osteodistrofia renala; Consiliere si supreveghere a regimului alimnentar;
Hiperpotasemie.
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b) Conform scrisorii medicale eliberata de Centrul National Clinic De
Recuperare Neuropsihomotorie Copii Doctor Nicolae Robanescu Bucuresti la data
de 13.08.2019: 1. Intarziere moderata de dezvoltare; 2. Insuficienta renala cronica.
1.2. Sprijinul finaciar se acordă pentru:
- continuarea tratamentelor, terapiilor de recuperare specifice;
- continuarea investigațiilor în țară și/sau străinatate pentru realizarea
interventiilor chirurgicale necesare;
- contravaloarea costurilor de cazare și deplasare în țară și/sau străinatate
pentru beneficiar si apartinatorul acesteia astfel incat sa poata fi continuate
tratamentele / investigațiile / intervențiile chirurgicale;
- contravaloarea costurilor generate de achiziționarea / închirierea oricăror
dispozitive medicale și echipamente necesare recuperării, posturarii sau deplasarii;
- contravaloarea alimentației speciale recomandate de doctori având în vedere
diagnosticele minorei;
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 __________________ lei iar plata se
face prin virament bancar in contul RO42 INGB 0000 9999 0863 1215 (deschis
pentru minorul ILIOAEA ANDREI DOMINIC) in termen de 5 (cinci) zile de la data
semnarii contractului.
IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte
produsele financiare care fac obiectul sponsorizării, conform destinaţiei stipulate în
acesta şi să solicite răspunderea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de
către acesta a obligaţiilor asumate.
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4.2. BENEFICIARUL se obligă să utilizeze produsele financiare / 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 în doua exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

SPONSOR

BENEFICIAR
Asociația Zâmbetul Evei
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