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CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Nr........... /.......................... 

 

 

Intre:  

Asociatia “VESPA SCOOTER CLUB ROMANIA” cu sediul social In Str. Plaviei, nr. 34, Sector 1, Bucuresti, 

Romania, inscrisa la judecatoria sectorului 1 nr. 57 din data de 20.03.2013, cod de  Inregistrare fiscala 

315317711, avand contul bancar IBAN nr. RO61 RNCB 0082 1343 5037 0001 deschis la BCR, Agentia, 

reprezentata legal In ceea  ce priveste prezentul contract de catre TURCIN CRISTIAN, In calitate de 

Presedinte, denumita In continuare Beneficiar 

si  

.................................................................................................................. cu sediul in 

...........................................................................................................................,  inregistrata la Registrul 

Comertului cu nr. ........................................, cod unic de  inregistrare .............................., legal 

reprezentata prin ......................................... In calitate de Sponsor 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul prezentului contract Il constituie sponsorizarea activitati curente a Asociatiei “Vespa Scooter 

Club Romania” 

II. VALOAREA CONTRACTULUI  

Valoarea contractului este de ....................... (va rugam sa evaluati In RON sponsorizarea). 

III. DURATA CONTRACTULUI  

Prezentul contract intra In vigoare la data semnarii si este valabil pentru o perioada nedeterminata 
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IV. FORTA MAJORA 

1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau In mod 

necorespunzator a oricareia din obligatiile care Ii incumba In  baza prezentului acord de parteneriat, 

daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data Incheierii  

contractului si ale carei consecinte sunt de neInlaturat sau extrem de costisitoare pentru partea care Il 

invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, temperaturi extrem de 

ridicate sau de scazute, grevele, restrictiile legale si orice alt eveniment care este In  

afara controlului partii care Il invoca.  

2. Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la  cunostinta celeilalte 

parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia masurile care Ii stau la dispozitie In vederea 

limitarii consecintelor respectivului eveniment.  

VI. CLAUZE FINALE  

Toate litigiile care ar putea aparea Intre partile semnatare ale prezentului acord se vor solutiona pe cale 

amiabila. In caz contrar, litigiul va fi dedus spre solutionare instantei competente conform Dreptului 

Procesual Roman.  

Prezentul acord a fost Incheiat astazi, ....................... , In doua (2) exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte contractanta.  

 

 

 

Sponsor           Beneficiar 
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