
C O N T R A C T   D E   S P O N S O R I Z A R E 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art.1. ................................................................., în calitate de SPONSOR, având sediul social 
în loc. ......................................, județul ..........................., strada .........................................., 
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......., ap. ........, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 
.................................., având CUI nr. .................................., reprezentat de 
.................................................................... în calitate de ............................................., email 
............................................................, tel. .............................................., cont bancar nr. 
................................................................... deschis la banca .................................................... 

și 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.  Obiectul prezentului contract constă în acordarea unui sprijin financiar de 
............................................ RON  care se va acorda până cel târziu 25.12.2022, prin virament 
bancar în contul beneficiarului nr. RO90BRDE130SV07017121300 deschis la 
banca BRD GHERLA 
(2). Sponsorizarea se acordă pentru susținerea activităților prevăzute în obiectul de activitate 
a BENEFICIARULUI. 

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Prezentul contract este valabil de la încheierea lui și până la 25.12.2022 .

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.4.  SPONSORUL se obligă să vireze suma sau să predea bunurile/serviciile reprezentând
sponsorizarea pâna la termenul/termenele stabilit(e) prin prezentul contract .
Art.5.   BENEFICIARUL se obligă  să utilizeze sprijinul financiar/ material ce constituie obiectul
prezentului contract numai conform destinației stabilite prin prezentul contract.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.6. Prezentul contract poate înceta înainte de termen numai cu acordul comun al părților
sau denunțare unilaterală de către una din părți, cu obligația notificării prealabile cu cel puțin
5 zile a celeilalte părți.

VI. LITIGII
Art.7. Litigiile decurgând din executarea prezentului contract, care nu au putut fi soluționate
pe cale amiabilă, vor fi supuse soluționării pe calea arbitrajului la Curtea de Arbitraj de pe
lângă Camera de Comerț și Industrie Covasna.

VII. ALTE CLAUZE
Art.8. Orice modificare la prezentul contract se va face prin încheierea unui act adițional.

Prezentul contract conține 1 pagină și s-a încheiat astăzi .............................. la 
.............................................. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

  SPONSOR,  BENEFICIAR, 

FUNDATIA CULTURALA TEKA în calitate de BENEFICIAR, având sediul social în loc. 
GHERLA, județul CLUJ, strada MIHAI VITEAZU, nr. 39, având CUI nr. 7309675, 
reprezentat de BALAZS-BECSI ATTILA în calitate de PRESEDINTE, email 
TEKA@TEKA.RO, tel. 0723575099, cont bancar nr. RO90BRDE130SV07017121300 
deschis la banca BRD GHERLA




