
CONTRACT DE DONAŢIE/SPONSORIZARE 

Nr. de înregistrare donator: ______din ____/_____/______________ 
Nr. de înregistrare beneficiar: ______din ____/_____/______________ 

Astăzi, ____/_____/___________, în baza Legii 32 din 19 mai 1994, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu 
respectarea prevederilor Legii 571 din 22 decembrie 2003, cu completările şi modificările ulterioare, 

I. PĂRŢILE 
(a) ___________________________________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea 

______________________________________, str. ___________________________________________________, nr. 

___________, bloc _________, sc. _____, ap. _______, județul _______________________________________, având 

CNP/înmatriculat în ________________________ cu nr. ______________________, având CIF/CUI 

________________________, reprezentată prin ______________________________________, cu funcția de 

_____________________________________________, având calitatea de donator/sponsor, pe de-o parte, şi 

(b) Asociaţia „Societatea de caritate Blythswood, Filiala Banat,” cu sediul în Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 132, 
judeţul Timiş, înregistrată în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial prin Sentinţa civilă nr. 116 din 
3 octombrie 2001, a Tribunalului Timiş, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale cu certificatul de 
acreditare seria AF, nr. 000981, desfășurând activități cu caracter social în cadrul Centrului de zi pentru copii de 
clasele I-IV din familii în dificultate din Jimbolia, str. Ioan Slavici, nr. 132, județul Timiș, în cadrul Centrului de zi 
pentru copii de clasele V-VIII din familii defavorizate din Jimbolia, str. Mărășești, nr. 56/A, județul Timiș, și în cadrul 
Serviciilor de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice care nu se pot gospodări și întreține singure, având codul 
fiscal nr. 14227101 şi contul nr. RO15BTRL03601205I60544XX (RON), respectiv RO87BTRL03604205I60544XX 
(EUR), deschis la Banca Transilvania, agenţia Jimbolia, reprezentată de Popa Adrian, cu funcţia de director 
executiv, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de donaţie/
sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

(a) Donatorul/sponsorul, prin reprezentantul său, întrunind toate condiţiile legii privind exercitarea dreptului de a 
dona sau sponsoriza o activitate nonpatrimonială, donează beneficiarului suma de 
__________________________ (adică _____________________________________) pentru cheltuielile operaționale 
ale asociației, legate de acordarea serviciilor sociale acreditate mai sus menționate.  

(b) Beneficiarul, prin reprezentantul său, întrunind toate condiţiile legii privind exercitarea dreptului de a primi 
donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice, declară că primeşte cu recunoştinţă donaţia/
sponsorizarea făcută de donator/sponsor, anume suma de __________________________ (adică 
_____________________________________) pentru cheltuielile operaționale ale asociației, legate de acordarea 
serviciilor sociale acreditate mai sus menționate. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

(a) Contractul este limitat la un singur act de donaţie/sponsorizare, conform voinţei liber exprimate de donator/
sponsor în prezentul document, dar nu exclude posibilitatea ca între donator/sponsor şi beneficiar să intervină 
contracte similare în viitor. 

(b) Donatorul/sponsorul nu eşalonează plata sumei menţionate în contract şi nu se obligă în nici un fel să repete 
acest act de donaţie/sponsorizare la intervale regulate de timp. 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(a) Donatorul/sponsorul se angajează să vireze în contul beneficiarului nr. RO15BTRL03601205I60544XX, deschis la 
Banca Transilvania, agenţia Jimbolia, sau în numerar (cu chitanță), suma de __________________________ 
(adică _____________________________________) în termen de 2 zile calendaristice de la data semnării 
contractului. Viramentul bancar va face referire la contractul de faţă. 

(b) Beneficiarul va înregistra suma primită în contabilitatea asociaţiei şi va cheltui banii exclusiv şi neschimbabil 
pentru scopul declarat. Beneficiarul va face de asemenea cunoscut numele donatorului/sponsorului, cu diverse 



ocazii, prin mijloace media sau publicaţii proprii, fără să lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, 
bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

V. DISPOZIŢII FINALE 

(a) Nerespectarea de către beneficiar a clauzelor contractuale atrage după sine rezilierea unilaterală a contractului, 
cu preaviz de 15 zile, şi se sancţionează cu resituirea integrală a sumei sponsorizate precum şi plata unei daune 
în cuantum egal cu dobânda practicată de banca donatorului/sponsorului. 

(b) Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu 
cerinţa notificării scrise prealabile în 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

(c) Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar 
dacă acest lucru este imposibil, litigiul va fi soluţionat de instanţa în a cărei rază teritorială beneficiarul îşi 
desfăşoară activitatea. 

(d) Prezentul contract a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Donator/sponsor,	 Beneficiar, 

_____________________________________	 Societatea de caritate Blythswood 

_____________________________________	 Filiala Banat 

_____________________________________	 Popa Adrian 

_____________________________________	 Director executiv


