
 
 

                    

 
Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2016, 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 2016 
 

         

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 Societatea 
Muzicala Solicitare directa http://www.socie

tateamuzicala.ro/ 

 
 
 
 
 

9.000 lei 

Sustinerea partial a 
costurilor de organizare 
a Concursului National 

de Critica si Interpretare 
Muzicala “Mihail Jora” 
din data de 16.05.2016 

Educatie, 
invatamant Nu  - 



 

 2 

2 
Asociatia Romana 
Energia Nucleara 

(AREN) 
Solicitare directa http://aren.ro/ 

 
 
 
 
 

11.250 lei 

Sustinerea partial a 
costurilor de organizare 
a cursului de pregatire 

“Overview and Key 
Topics in the World 

Nuclear Industry Today”, 
din perioada 14-18 

noiembrie 2016, 
Universitatea 

Politehnica Bucuresti 

Educatie, 
invatamant Da  17.665,6 lei 

3 Asociatia Puzzle 
Romania Solicitare directa https://www.puzz

leromania.ro/ 

 
 
 
 
 

9.000 lei 

Sustinerea partial a 
costurilor de terapie 

pentru copiii bolnavi de 
autism aflati in grija 

Asociatiei 

Medical, 
sanatate Nu -  

4 Asociatia CSR 
Mindset Solicitare directa http://www.csrmi

ndset.ro/ 

 
 
 
 
 

9.000 lei 

Acoperirea partial a 
costurilor privind 

asigurarea tratamentului 
medical pentru Theodor 

Constantinescu 

Medical, 
sanatate Nu  



 

 3 

5 

Asociatia de parinti 
din cadrul Liceului 
Teoretic “Anghel 

Saligny” din 
Cernavoda 

Solicitare directa - 11.250 lei 

Sustinerea partial a 
costurilor privind 

amenajarea si dotarea 
laboratorului de fizica si 

chimie din cadrul 
Liceului Teoretic “Anghel 
Saligny” din Cernavoda 

Educatie, 
invatamant Nu - 

6 Fundatia “O sansa 
pentru viata” Solicitare directa http://www.pentr

uviata.com/ 10.000 lei 

Sustinerea partial a 
costurilor privind 

activitatile umanitare 
desfasurate de Fundatie 

Alte cheltuieli de 
sponsorizare Nu  

7 Asociatia Culturala 
“Flower Power” Solicitare directa 

http://www.as-
cult-

flowerpower.info/ 
3.500 lei 

Acoperirea partial a 
costurilor privind 

organizarea taberei de 
teatru si film Actorkids, 
din perioada 11-17 iulie 

2016, la Campina 

Educatie, 
invatamant Nu - 

         
         
 

Mentionam faptul ca suma de 63.000 lei s-a incadrat in BVC SNN pentru anul 2016. 
     

 
 
 
 
 
 

    


