
CONTRACT DE SPONSORIZARE 
 
 
CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Între: 
Art. 1.     , cu sediul în     ,  înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.     având codul fiscal nr  , denumita in continuare sponsor,  
reprezentată legal prin    , în calitate de Administrator 
şi 
Art. 2. Fundaţia RUDOLF STEINER, cu sediul în localitatea Timişoara, str. Salcâmilor nr. 30, sector/judeţ Timiş, 
înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 28 din 12/03/1993, dosar nr. 32/IPJ/1993 a 
Tribunalului Timiş, codul fiscal nr.  3979150  din  21/05/1993, având contul  
       în valută (EUR): RO85 BTRL EURC RT03 1592 3802 şi 
contul în lei (RON): RO38 BTRL RONC RT03 1592 3802,  
deschise  la Banca Transilvania, reprezentată de Mioc Romulus Lucian în funcţia de preşedinte. 
 
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 3 Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea cu suma de     RON de către sponsor a 
fundaţiei RUDOLF STEINER, avand scopul construcție clădire săli de clasă. 
 
CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI 
Art. 4. Prezentul contract se încheie pe termen nelimitat şi intră în vigoare de la data semnării lui. 
 
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
Art. 5. Fundaţia RUDOLF STEINER are obligaţia de a folosi bunurile sau mijloacele financiare ce constituie obiectul 
prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II articolul 3. Fundaţia RUDOLF STEINER are 

obligaţia să aducă la cunoştinţa publicului sponzorizarea prin promovarea numelui/mărcii sponsorului. 
Art. 6. Sponsorul are obligaţia de a transfera bunurile sau  mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizării. 
 
CAP. V. LITIGII 
Art. 7. Litigiile decurgând 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. 
 
CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act 
adiţional. 
Art. 9. Prezentul contract a fost încheiat astăzi     în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
                FUNDAȚIA RUDOLF STEINER  
                Mioc Romulus Lucian 
Administrator        Președinte 


