
 
 

                    
Anexa 1 

 
Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2017, elaborata in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 

8/6.10.2014 si Ordinul numarul 704/2014, cu respectarea legislatiei in vigoare si incadrarea in BVC pentru anul 2017 
 

         

Nr. 
Crt. 

Numele 
beneficiarului 

Cum s-a 
cunoscut 

cazul? 

Site-ul/ pagina 
de Facebook a 
beneficiarului 

Valoarea 
sponsorizării 

(în RON) 

Obiectul 
sponsorizării 

Domeniul 
sponsorizării 

Au existat 
sponsorizări 

precedente ale 
companiei, în 

ultimii trei ani, 
faţă de acest 

benefiar?  

Dacă da, listaţi 
valoarea totală a 

acestora (în 
RON). 

1 
Centrul de 

Evaluare si Analize 
Educationale 

Solicitare directa http://ceae.ro/ 

 
 
 
 
 

10.000 lei 

Sustinerea partiala a 
costurilor de 

implementare a 
proiectului “Fizica 
Altfel”, program 

educational adresat 
elevilor si profesorilor de 

fizica din Romania 

Educatie, 
invatamant Nu  - 



 2 

2 
Asociatia 

“Speranta pentru 
Nicolas” 

Solicitare directa 

http://sprijinpentr
unicolas.com/asoc

iatia-speranta-
pentru-

nicolas.html 

 
 
 
 
 

2.500 lei 

Sustinerea partiala a 
costurilor privind 

tratamentul medical 
pentru Nicolas Ilie 
Constantin, copil 
diagnosticat cu 

tetrapareza spastica si 
retard neuro-psiho-motor 

Medical, 
sanatate Nu  - 

3 

Asociatia „Centrul 
de Evaluare, 
Profilaxie si 
Recuperare a 
Copiilor cu 
Dizabilitati” 

Solicitare directa 

http://www.la-
psiholog.ro/centru

l-de-evaluare-
profilaxie-si-
recuperare-a-
copiilor-cu-
dizabilitati 

 
 
 
 
 

2.500 lei 

Asigurarea partiala a 
costurilor destinate 

tratamentului medical 
pentru Raluca Gabriela 

Condoliu, copil 
diagnosticat cu autism 

Medical, 
sanatate Nu -  

4 Fundatia CARMIL Solicitare directa - 5.000 lei 

Sustinere partiala costuri 
organizare activitati 

artistice si concursuri cu 
premii pentru copii pe 
parcursul anului 2017 

Educatie, 
invatamant Nu - 
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4 Asociatia 
“Lumina” Solicitare directa http://asociatialum

ina.ro/ 

 
 
 
 
 

2.500 lei 

Acoperirea partiala a 
costurilor privind 

asigurarea tratamentului 
medical pentru Vasile 
Jigau, pacient operat 
pentru montare stent 

Medical, 
sanatate Nu - 

5 Asociatia Culturala 
Kepler 325B Solicitare directa http://apollo111.r

o/  9.000 lei 

Sustinerea partiala a 
cheltuielilor de productie 
a spectacolelor de teatru 
montate de tinerii artisti 

romani, membrii ai 
Asociatiei 

Educatie, 
invatamant Nu - 

6 Asociatia Investors 
Club Bucuresti Solicitare directa https://www.inves

torsclub.ro/ 10.000 lei 

Sustinerea partiala a 
costurilor privind 

organizarea a campaniei-
concurs de crestere a 

nivelului de informare si 
participare la piata de 
capital din Romania 
derulata in perioada 

2017-2019 

Educatie, 
invatamant Nu  

7 
Colegiul National 

“Mircea cel 
Batran” Constanta 

Solicitare directa http://www.cnmb
ct.ro/ 9.000 lei 

Acoperirea partiala a 
costurilor privind 
deplasarea echipei 

Romaniei la competitia 
“International Space 
Settlement Design 

Competition” organizata 
de NASA 

Educatie, 
invatamant Nu - 

http://apollo111.ro/
http://apollo111.ro/


 4 

8 Centrul pentru 
Studii Complexe Solicitare directa http://complexity.

ro/ 5.000 lei 

Acoperirea partial a 
costurilor destiante 

organizarii Academiei 
Atlantykron  in perioada 
28.07.2017 – 06.08.2017 

– tabara educative in 
domeniul stiintelor 

Alte cheltuieli de 
sponsorizare Nu - 

9 

Asociatia de 
Sprijin a Copiilor 
Handicapati Fizic 
Romania, filiala 

Arges 

Solicitare directa 
http://www.aschfr
.ro/index.php?s=2

&ss=13&fil=3 
17.000 lei 

Asigurarea achizitionarii 
de cadouri de Craciun 
pentru cei 170 de copii 
aflati in grija Asociatiei 

Medical,  
sanatate Nu - 

10 

Asociatia “Positiv 
Plus” – Asociatie 

de Binefacere 
Solicitare directa http://www.positi

vplus.ro/ 15.000 lei 

Asigurarea partiala a 
costurilor de 

achizitionare mobilier si 
dotare centrul de 

tratament pentru copii si 
adultii diagnosticati cu 

HIV/SIDA din 
Cernavoda 

Medical, 
sanatate Nu - 

11 Asociatia Hubs Solicitare directa http://hubs.educati
on/echipa-hubs/ n/a 

Punerea la dispozitie a 
unor active casate si 

scoase din uz de tipul 
calculatoare, laptop-uri 

si imprimante pentru a fi 
utilizate in activitatea 

asociatiei 

- Nu - 

12 Asociatia Centrul 
Roman al Energiei Solicitare directa http://www.crener

g.org/ 18.355,60 lei 

Sustinerea partiala a 
costurilor de organizare 
a Targului si Conferintei 
“Center fir Dialogue and 
Cooperation on Energy 
Projects CDCEP 16+1” 

Alte cheltuieli de 
sponsorizare Nu - 

 
Mentionam faptul ca suma de 105.855,6 lei s-a incadrat in BVC SNN pentru anul 2017. 

     
 
 
 

    


