
 



 



 



Toate spoqpprizlrilerdonafiile se primesc de Consitiite Teritoriale, numai prin
Corpul Na,tional al Polifigtilor - Biroul Executiv Central sub semnitura pRE$EDINTELUI
gi a TREZORIERULUI GENERAL sau a inlocuitorilor legali.

Consffile Teritoriale /I)epartamentale pot transmite in mod gratuit tigul de
proprietate asupra unor bunuri mobile corporale, prin donatie, numai prin Biroul
Executiv Central.

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (7) lit. e) din Codul Fiscal, ,,donatiile de orice fel', nu
sunt cheltuieli deductibile de laplataimpozitului pe venit.

1.- Pentru desfisurarea activitifilor, Corpul
formi de bunuri materiale sau mijloace financiare de
fizice.

poate primi sponsorizari qi donalii sub
la diverse persoane juridice sau persoane

2.' Sponsorizarile pot fi primite doar in condifiile incheierii unui contract de
sponsorizare in care se vor specifica obligatoriu: obiectul sponsorizarii, valoarea qi durata
sponsorizarii, precum ,si drepturile ,si obligafiile partilor, conform contractului model, AIIEXA
nr.1.

3.- Contractele de sponsorizare se vizeaza si semneaz[ conform prevederilor deciziei
de CFP. Sponsorizarea nu presupune obtinerea unor avantqe sau inapoierea bun,rilor
respective. Persoanele frzice sau juridice din Rom6nia nu pot efectua activitili de sponsorizare
din 

_surse 
oblinute de la bugetul de stat. Corpul Na,tional al Politigtilor va inregistra sumele,

fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile, in evidenfa contabili,'la venituri in contul 733 -venituri din donafii qi sponsoizdi, din care 15% (la sumele primite in lei) va reprezerfia
cheltuielile proprii la Biroul Executiv Central.

4. ' Plata sumelor destinate sponsorizi_rfi._ poate fi facut[ de sponsor beneficiarului,
in rrumerar.sau prin virament bancar. In c.aVil.pEfilo_:r tr numerar, Corpul'este obligat si "r*ichitanta cod MFP l4-4-!. Pentru sponsoriz5rile in tunuri este necesar sd r" irrito"-"ur"e,ca anexl a contractului .de sponsorizare, un proc,es-verbal de predare-primire al bunwiloirespective. B"ry"ficiarul sponsoridrii, nu arZ _obligalia sd emttd faci:rrd Jiscald i;"tu
1urrclg d9 bayi qrimile cu titlu .de sponsorizare. Pentr-u 'transferul buiuilor oiiiii" ?;;i"iin cadrul acliunilor de sponsorizare ;i, sponsorul nu are obligatia sd emitd fa"t"ia ptZaia.

5.- Contractul de donafie (dar manual), va avea specificat obiectul, durata qivaloarea
acestuia, iar pentru acesta hebuie s[ existe acceptul de dona]ie al conducerii institu,tiei, accqlt
care se ellbereazd'?nbazaunei cereri depuse de beneficiarul final al donaliei se incheie conform
contracfuIui model, AI\EXA nr.2. Deasemenea, pentru dona,tiile in naturi primite din
strainatate se vor respecta prevedertile HBS nr.141N23.03.05.

Pentru bunurile ce depigesc plafonul valoric de 25.000 lei este necesari incheierea
unui inscris autentic sub sanc,tiunea nulitifii, confolp slin 4 al art.1011 NouI cod civil -
Donatia.

6.- Contractele de sponsorizare ;i de dona,tie vor primi numdr de inregistrare la
Secretariatul Corpului.

7.- Din ambele tipuri de acte, dupa caz, un exemplar in original va fi depus la
Comisia Buget Finanfe (anex[ la Dispozitia de incasare/Ordinul de platl sau procesul verbal de
receptie a bunurilor), unde persoana care are ca sarcini evidenfa sponsorizarilor si donatiilor le va
arhiva, separat sponsorizarile gi donafiile in bani qi separat sponsoriz[rile qi donafiile in naturd,
fiecare din cele doua dosare avand in fa{d o lista centralizatoare.

8.- Este interzisi sponsorizarea de cltre Corpul Nafionat al Potif$tilor cdtre alte
entit[fi, institutii, orgaruzalli sau organisme publice sau private, ori membrii ai Corpului.

PRE$EDINTELE COMISIEI DE CENZORI

Comisar qef de "L-
RADU CONSTAI\TIN ALEXAI\DRU



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. /
CORPUL NAŢIONAL AL POLIȚIȘTILOR

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

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

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. Prezentul contract a intervenit între:

a) Sponsorul înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. , cu sediul
social în localitatea , str. , nr. , judeţul, (sectorul) ,
reprezentat prin administrator/asociat/dl.(d-na.) , fiul lui şi ,
născut la data de în localitatea , str. , nr. , bloc ,
scara , ap. , judeţul (sectorul) , (se anexează copii de pe actul constitutiv al societăţii şi de pe
actul de identitate al administratorului);

b) Corpul Naţional al Poliţiştilor, cu sediul în Bucureşti, str. Eforiei, nr. 3, sector 5, cod fiscal 16311321, având
contul nr. RO70BRDE450SV09706424500, deschis la BRD-SMCC Bucuresti, reprezentat prin domnul

- preşedinte şi domnul - trezorier general, în calitate de beneficiar al
sponsorizării, s-a încheiat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare, prin

membru/poliţist, din cadrul .
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract constă în sponsorizarea beneficiarului, de

către , cu echivalentul în lei al sumei de , pentru
cheltuielile necesare/destinația

sponsorizării: .
- următoarele fonduri fixe sau bunuri materiale: la

valoarea lor reală de lei;
- următoarele servicii: la

valoarea lor reală de lei;
Art.3. Obiectul contractului se va realiza până la data de şi va beneficia Consiliul Teritorial

al Corpului, din cadrul ,pentru ,
din care 15% va reprezenta cheltuielile proprii la Biroul Executiv Central.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4. Sponsorul se obligă să vireze echivalentul în lei, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în contul de mai

sus, deschis la BRD-SMCC Bucureşti, cu specificaţia „sponsorizare pentru ”. Sponsorul
beneficiază de toate drepturile şi facilităţile fiscale stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la sponsorizări;

Art.5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea
sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică şi va utiliza atât suma sponsorizată, cât
şi , în scopul arătat în cererea sa.

Art.6. În termen de cel mult 15 zile de la primirea sponsorizării, beneficiarul va oferi sponsorului, cu titlu gratuit, unele
materiale publicitare, dacă este cazul, pentru necesităţile de protocol ale sponsorului.

Art.7. Corpul Naţional al Poliţiştilor se obligă să utilizeze sumele, fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile
numai în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, pentru
operaţiuni non-profit și Normele Proprii privind sponsorizările, în interesul Corpului, ori în diverse Proiecte.

Art.8. Corpul Naţional al Poliţiştilor se obligă să înregistreze sumele, fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile,
în evidenţa contabilă, la venituri în contul 733 – venituri din donaţii şi sponsorizări.

IV. DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Părţile beneficiază de facilităţile prevăzute în Legea nr. 32/1994, cu modificările ulterioare.
Art.10. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sancţionată cu rezilierea contractului, restituirea sumei primite şi

plata de daune, în cuantum egal cu dobânda practicată de banca sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de
15 zile.

Art.11. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. Partea afectată de forţa majoră
are obligaţia să înştiinţeze, în scris, cealaltă parte, în termen de cel mult cinci zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră.

Art.12. Litigiile de orice natură decurgând din executarea prezentului contract, în prima etapă, se vor rezolva pe cale
amiabilă şi, în caz de menţinere a divergenţei, se va face apel la instanţele de drept comun competente.

Art.13. Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare.

CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR SPONSOR
PREŞEDINTE

TREZORIER GENERAL
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ANEXA nr. 2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. /
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

C O N T R A C T D E   D O N A Ț I E (dar manual)
Nr. din

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1.- În temeiul Legii 287/2009, Codul Civil - republicat în Monitorul Oficial nr. 505/15.07.2011, s-a
încheiat prezentul contract de donatie ( dar manual).

Între:
a.- Corpul Naţional al Poliţiştilor, cu sediul în Bucureşti, str. Eforiei, nr. 3, sector 5, cod fiscal 16311321,

având contul nr. RO70BRDE450SV09706424500, deschis la BRD-SMCC Bucureşti, reprezentat prin
domnul_ - preşedinte şi domnul - trezorier general, denumită în
continuare donator, și

b. , cu sediul în str. nr. ,
sector , județul , cod unic de înregistrare fiscală: , cont bancar

deschis la , prin reprezentant
legal , posesor al actului de identitate seria nr. ,
eliberat de ,în calitate de ,
denumită în prezentul contract donatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE DONAŢIE

Art. 2. - Obiectul contractului de donație îl constituie predarea cu titlu gratuit în condiţiile art. 1011, alin. 3
C.Civ., a următoarelor bunuri corporale:

Denumire U.m. Cant. Preţ unitar Valoare TVA

TOTAL

Art. 3. – Donaţia este oferită pentru dotarea .
Art. 4. - Obiectul contractului se va realiza până la data de şi va beneficia Consiliul
Departamental/ Teritorial al Corpului, din cadrul ,
pentru
.

III. VALOAREA DONAŢIEI.
Art.5.- Valoarea totală a bunurilor mobile, ce fac obiectul donaţiei este de lei, inclusiv TVA,

conform ofertei de donaţie nr. din data de , precum și  a documentelor ce fac dovada
dreptului de proprietate asupra bunurilor, remise de donator.
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IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 6. - Donatorul este obligat să furnizeze bunurile materiale, donatarului după semnarea contractului de

către părti, în baza unui proces verbal de predare/ primire, ce va fi încheiat între reprezentanţii desemnaţi ai celor
două părti, document în care vor fi precizate, bunurile ce fac obiectul donației, valoarea, precum și toate caracteristicile
acestora.

Art. 7.- Donatarul se obligă să foloseasca bunurile pentru dotarea specificată mai sus, după necesități, în
folosul membrilor Corpului.

V.  DISPOZIŢII FINALE
Art. 8. - Donaţia este facută în condiţiile art. 1011, alin. 2 teza finală C.Civ., fiind un dar manual, încheiat pe

baza acordului, valabil exprimat al celor două părţi, î nsoţit de tradiţiunea bunului, consemnată în procesul verbal de
remitere.

Art. 9.- Contractul este supus principiului prevăzut de art. 1015 c.civ. fiind încheiat în condițiile art. 1011,
alin. 4 c.civ., prin acordul de voinţă al părţilor, liber exprimat, însoţit de tradiţiunea bunului.

Art. 10. - Legea aplicabilă prezentului contract este Codul Civil, Legea 287/2009, republicată în Monitorul
Oficial 505/15.07.2011.

Art.11.- Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare.

DONATOR: DONATAR:

CORPUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ________________________________________________
PREŞEDINTE

____________________________                                                                 ____________________________

TREZORIER GENERAL

________________________




