Anexa 1
Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2019, 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 2019

Nr.
Crt.

1

Numele
beneficiarului

Asociatia Round
Table for Ethnic
Relations

Cum s-a
cunoscut
cazul?

Solicitare directa

Site-ul/ pagina
de Facebook a
beneficiarului

https://ethnicrelati
ons.ro/ro/

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

47.249 lei

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente ale
companiei, în
ultimii trei ani,
faţă de acest
benefiar?

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
aferente organizarii
evenimentelor dedicate
imbunatatirii relatiilor
interetnice din Romania,
pe parcursul anului 2019

Educatie,
invatamant

Nu

Dacă da, listaţi
valoarea totală a
acestora (în
RON).

-

2.

3.

4.

Asociatia
Bookland

Asociatia Soapta
Florilor

Asociatia Rasnov
Society

Solicitare directa

Solicitare directa

Solicitare directa

https://bookland.ro/

-

http://www.ffir.ro/

100.000 lei

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
de organizare a
programelor
educationale organizate
de Asociatia BookLand
in anul 2019 in Romania
si, in special, in Pitesti in
data de 26.09.2019 si in
Constanta in data de
24.10.2019

Educatie,
invatamant

Nu

-

47.249 lei

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
de organizare a unei
campanii de educare si
protectie a femeilor
victime ale violentei
domestice in zona rurala
care va avea loc in
perioada iulie –
decembrie 2019.

Educatie,
invatamant

Nu

-

33.240,9

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
de organizare a celei dea XI-a editii a
Festivalului de Film si
Istorii de la Rasnov
(FFIR) care va avea loc
in perioada 1928.07.2019.

Educatie,
invatamant

Nu

-

2

5.

Asociatia Sfanta
Irina

Solicitare directa

http://www.sfanta
irina.ro/

33.074,29

6.

Fundatia pentru
Tineret si Evolutie

Solicitare directa

https://atlantykron
.org/

10.000 lei

7.

Asociatia Fauritorii

Solicitare directa

http://www.conte
mporanii.org/acas
a

23.368,8 lei

3

Sustinerea partial a
costurilor de dotare a
clinicii de recuperare
oncologica Nera din
Slatina

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
de organizare a taberei
de vara Atlantykron
2019, in perioada 2-11
august 2019, la
Capidava, precum si
punerea la dispozitie a
unui cablu electric de
alimentare de tensiune
medie si a unui autobuz
cu sofer in datele de 2
august 2019 si 11 august
2019 pe ruta Cernavoda
– Capidava - Cernavoda
Sustinerea prin
sponsorizare, a costurilor
aferente Proiectului
Cultural Contemporanii
care consta in
organizarea unei serii de
evenimente culturale la
Bucuresti in paralel cu
desfasurarea Festivalului
„George Enerscu”, numit
Open Studios Bucharest
(„Ateliere deschise
Bucuresti”) in week-end-

Medical, sanatate

Nu

-

Educatie,
invatamant

Da

Punerea la
dispozitie a
unui cablu de
inalta tensiune
si asigurare
transport
pentru
participanti

Educatie,
invatamant

Nu

-

urile lunii septembrie
2019.

8.

9.

Asociatia The
Mentoring Project

Asociatia Blondie

Solicitare directa

Solicitare directa

http://www.theme
ntoringproject.org
/

https://asociatiablondie.ro/

47.305 lei

Sustinerea partiala, prin
sponsorizare, a costurilor
aferente publicarii si
lansarii volumului
„Energia. Concepte si
Instrumente
Operationale” care va
include un articol cu
privire la energia
nucleara redactat de
Nuclearelectrica.

Educatie,
invatamant

Nu

-

503.524 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a costurilor
aferente organizarii
Caravanei Blondie
dedicata femeilor
insarcinate din zonele
rurale ale Judetului
Constanta, inclusiv in
zona Cernavoda.
Campania s-a adresat
unui numar de 500 de
femei insarcinate din
zona rurala si va consta
in: (i) coordonarea cu
autoritatile locale si 6
maternitati din Bucuresti

Medical, sanatate

Nu

-

4

si judetul Constanta in
vederea crearii unei baze
de date comune a
femeilor gravide din
zonele rurale ale
Judetului Constanta,
inclusiv in zona
Cernavoda, in scopul
monitorizarii sarcinilor;
(ii) achizitia de materiale
medicale (2 ecrografe
mobile, 2 laboratoare de
analize rapide, 1
cardiotocograph-uri si
consumabile necesare in
ecografie); dotarea a 4
masini cu echipe
speciale care se vor
deplasa in zona rurala;
crearea unui numar
verde pentru femeile
gravide pentru primirea
de informatii si solicitare
in situatii de urgenta.
Totodata, in cadrul
campaniei s-au derulat
sesiuni de informare a
peste 1000 de femei din
mediul rural in vederea
cresterii sigurantei
sarcinilor si a sanatatii
nou nascutilor.

5

10

Asociatia de
Sprijin a
Copiilor
Handicapați
Fizic RomâniaFiliala Argeș

11

ASOCIATIA
„ALATURI DE
ALEXIA
ANDREEA”

12

Asociatia
Lumina

Solicitare
directa

Solicitare
directa

Solicitare
directa

https://www.fa
cebook.com/A
SCHFRArges1
/

https://www.fa
cebook.com/al
aturidealexia/

http://asociatial
umina.ro/

25.200 lei

47.729 lei

75.000 lei

6

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
serbarii de Craciun
organizate de copiii
si tinerii din cadrul
asociatiei si
achizitionarea de
cadouri pentru
fiecare participant.

Umanitar,
social

Da

116.200 lei

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru asigurarea
unor interventii
chirurgicale pentru
bolnavi de cancer.

Medical,
sanatate

Nu

-

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru imbunătăţirea
calităţii vieţii şi
creşterea gradului de
acces la servicii de
îngrijiri paliative
pentru copii
diagnosticati cu boli
incurabile sau
limitatoare de viata.

Medical,
sanatate

Nu

-

13

ASOCIATIA
PROTHA
PANCIU

Solicitare
directa

https://www.fa
cebook.com/tr
upadeteatru.pr
otha?__tn__=
%2Cd*F*FR&eid=ARBg
9mOnIupw6Re
d_hdue5RRLH
JuW4CETDq4q3SPKMO
6K6f2jfhejdD
BEmku7rmHT
IjnSTtGxZ35x
AQ&tn-str=*F

14

Asociaţia
Clubul Sportiv
Campionii
Fotbal Club
Argeş

Solicitare
directa

https://fotbalcl
ubarges.ro/

20.000 lei

47.729 lei

7

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru organizarea
proiectului
„Festivalul de Teatru
Tanar-Ora de teatru”
de promovare a
educatiei nonformale prin teatru
Cultura
(punerea in scena a
spectacolelor de
teatru, in limbile
romana si franceza,
si participarea la
evenimente
nationale si
internationale).
Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru achizitionarea
echipamentelor
necesare
monitorizarii
Medical, sportiv
pregatirii fizice a
jucatorilor din cadrul
Asociatiei
Clubul
Sportiv Campionii
Fotbal Club Arges.

Nu

-

Nu

-

15

Fundaţia Hope
and Homes for
Children
Romania

Solicitare
directa

https://www.ho
peandhomes.ro
/

20.000 lei

16

Asociatia Mai
Mult Verde,

Solicitare
directa

http://maimultv
erde.ro/

95.458 lei

8

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru continuarea
programelor
nationale desfasurate
de beneficiar in
vederea reformei
sistemului de
protectie a copilului
(inchiderea
institutiilor de tip
vechi, prevenirea
abandonului
familial, prevenirea
separarii copilului de
familie, reintegrarea
in familie, insertia
socio-profesionala)
Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru organizarea a
doua actiuni de
mediu, respectiv:
impadurirea unui
hectar de teren cu
cca 5.000 de puieti
(in judetele
Constanta sau Arges,
ca efort de
reintregire a
padurilor taiate
anual) si combaterea
poluarii cu plastic a

Umanitar,
social

Nu

-

Protectia
mediului

Nu

-

apelor Dunarii in
zona orasului
Cernavoda (ca parte
a proiectului „Cu
apele curate”).

17

Asociatia New
Odyssey

Solicitare
directa

http://newodys
sey.ro/

14.316 lei

9

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru organizarea
unei petreceri de
Craciun pentru
copiii cu tulburari
din spectrul
autismului din
centrul New
Odyssey
(cumpararea
cadourilor pentru cei
18 copii si pentru
terapeutii din centru
si achizitionarea
unei table interactive
care va fi folosita la
grupurile de
socializare
organizate de centru)

Umanitar,
social

Nu

-

18

Spitalul Clinic
Coltea

Solicitare
directa

https://www.co
ltea.ro/

2.000.000
lei

19

Asociatia
„A.B.C.D.” –
Asociația în
Beneficiul
Copiilor cu
Dizabilități

Solicitare
directa

https://www.as
ociatiaabcd.ro/

30.000 lei

ASOCIATIA
GENERALA A
INGINERILOR
DIN
ROMANIA

Solicitare
directa

http://www.agi
r.ro/

20.000 lei

20

10

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru dotarea cu
aparatura a blocului
operator din Spitalul
Clinic Coltea si
achizitionarea
echipamentelor
necesare prevazute
in anexa 1 la
prezentul contract.
Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru realizarea
proiectului „O sansa
la normalitateinterventie
terapeutica si sprijin
educational pentru
copiii cu
dizabilitati”.
Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru realizarea si
publicarea
volumului „Sursele
energetice ale
sistemului energiei
electrice si energiei
termice din
Romania”, ca parte a
proiectului editorial
„Istoria energeticii

Medical,
sanatate

Nu

-

Medical, social

Nu

-

Nu

-

Cultural

romanesti”.

21

Organizaţia
SALVAŢI
COPIII

Solicitare
directa

https://www.sa
lvaticopiii.ro/

94.996 lei

11

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru organizarea
Festivalului Brazilor
de Craciun editia
2019. Evenimentul a
fost destinat
strângerii de fonduri
pentru reintegrarea
în sistemul
educaţional a
copiilor care
muncesc şi
continuarea
programelor de
prevenire a
abandonului şcolar.

Social,
umanitar,
invatamant

Nu

-

22

23

FUNDATIA
REUT

Asociatia
Parohia Sf.
Dumitru IazuNou

Solicitare
directa

Solicitare
directa

https://www.la
uder-reut.eu/

https://iazunou.
mmb.ro/

23.749 lei

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru organizarea
Galei Prieteniei
Magna Cum Laude
(Laude-Reut), editia
a XVIII-a. Fondurile
colectate in cadrul
galei sunt destinate
construirii salii de
sport din cadrul
complexului
educational si
asigurarii unei burse
de studiu unui elev
cu posibilitati
materiale reduse.

Cultural,
umanitar

Nu

-

5.000 lei

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru continuarea
proiectelor caritabile
din Parohia Sfantul
Dumitru Iazu-Nou,
jud. Iasi.

Social, umanitar

Nu

-

12

24

25

26

Primaria
Cernavoda

Primaria
Cernavoda

Primaria
Cernavoda

Solicitare
directa

http://www.pri
mariacernavoda.ro/D
efault.aspx?ma
chetaID=4&pa
ginaID=2&det
aliuID=861&la
ng=ro

Solicitare
directa

http://www.pri
mariacernavoda.ro/D
efault.aspx?ma
chetaID=4&pa
ginaID=2&det
aliuID=861&la
ng=ro

Solicitare
directa

http://www.pri
mariacernavoda.ro/D
efault.aspx?ma
chetaID=4&pa
ginaID=2&det
aliuID=861&la
ng=ro

236.630 lei

Imbunatatirea
conditiilor de
confort urban prin
modernizarea
strazilor din orasul
Cernavoda.

Social

Nu

-

615.238 lei

Sustinerea costurilor
necesare pentru
modernizarea locului
de joaca si a
spatiului de relaxare
dotat cu fantana
publica situate la km
0 Cernavoda.

Social

Nu

-

250.000 lei

Acordarea unei
sponsorizari catre
Orasul Cernavoda
pentru inchirierea,
amenajarea, punerea
si mentinerea in
functiune a unui
patinoar in perioada
01.12.201915.01.2020. Accesul
pe patinoar se va
face in mod gratuit.

Social

Nu

-

13

27

28

Reprezentanta
UNICEF in
Romania

ASOCIAŢIA
CULTURALĂ
„VASILE
PÂRVAN”

Solicitare
directa

Solicitare
directa

https://www.un
icef.org/romani
a/

https://www.fa
cebook.com/pg
/Asocia%C5%
A3iaCultural%C4%
83-VasileP%C3%A2rva
n214274425752
668/reviews/

100.000 lei

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru continuarea
implementarii
pachetului minim de
servicii AURORA
pentru copii
vulnerabili, cu risc
de saracie.

Social, umanitar

Nu

-

12.000 lei

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
realizarii a trei
proiecte
educationale si
culturale. Cele trei
proiecte sunt
urmatoarele:
publicarea a sase
carti cu creatii
literare scrise de
copii talentati, dar
provenind din medii
cu posibilitati
materiale reduse,
restaurarea tabloului
ce contine portretul
lui Costache Sturza
si organizarea celei
de-a V-a editii a
Simpozionului
National Istoria si
Traditia Satului

Cultural

Nu

-

14

Romanesc, avand
doua sectiuni de
dezbateri stiintifice
si o sectiune practica
privind traditiile
romanesti.

29

30

Asociatia
COACHING
LIFE COACH
4
TRANSFORM
ATION

Confederatia
Nationala
pentru
Antreprenoriat
Feminin
CONAF

Solicitare
directa

Solicitare
directa

https://www.cl
c4t.org/

https://conaf.ro
/en/

236.364,9
lei

Sustinerea partiala,
prin sponsorizare, a
costurilor aferente
infiintarii centrului
de zi pentru copii cu
tulburari din spectrul
autismului in orasul
Voluntari-Proiectul
Blue Life.

Social,
umanitar,
medical

Nu

-

141.915 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
organizarii
evenimentelor
CONAF din cadrul
campaniei „Pactul
pentru munca” in
perioada septembrie
2019 – septembrie
2020. Campania va
consta in
organizarea unei

Social

Nu

-

15

31

Colegiul
Național Mircea
Cel Bătrân

Program CSR

https://www.cn
mbct.ro/

50.824 lei

16

serii de conferinte la
nivel national in
Cluj, Iasi, Bucuresti,
Brasov, Sibiu,
Timisoara, Piatra
Neamt si Constanta
la care vor participa
autoritatile si mediul
de afaceri local si a
unui Summit la
Bucuresti in
septembrie 2020 in
care vor fi prezentate
propuneri de
modificare a
legislatiei fortei de
munca in ceea ce
priveste incurajarea
antreprenoriatului si
a retinerii fortei de
munca in tara.
Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratorului
de fizica din cadrul
Colegiului National
“Mircea cel Batran”
din Constanta si
achizitionarii
echipamentelor
necesare.

Invatamant,
educatie

Nu

-

32

33

34

Liceul ,,Anghel
Saligny”
Cernavoda

Liceul
Tehnologic
,,Axiopolis”
Cernavoda

Liceul
Tehnologic
Dragomir
Hurmuzescu

Program CSR

Program CSR

Program CSR

https://ltascern
avoda.ro/preze
ntarea-scolii

https://ltaxiopo
lis.wordpress.c
om/

https://www.dr
agomirhurmuz
escu.ro/

43.850 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
infiintarii unui
laborator de robotica
in cadrul liceului
“Anghel Saligny”
Cernavoda.

Invatamant,
educatie

Da

55.100 LEI

160.000 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul Liceului
Tehnologic
„Axiopolis”

Invatamant,
educatie

Nu

-

980.856 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul Liceului
Tehnologic
Dragomir
Hurmuzescu din
Medigidia.

Invatamant,
educatie

Nu

-

17

35

36

37

Liceul
Energetic
Constanta

Liceul
Tehnologic
”Nicolae
Titulescu”

LICEUL
TEHNOLOGIC
DE
INDUSTRIE
ALIMENTAR
A

Program CSR

Program CSR

Program CSR

http://www.cte
nergetic.ro/

https://www.fa
cebook.com/C
olegiulTehnic
NicolaeTitules
cu.MEDGIDI
A/

https://www.fa
cebook.com/Li
ceulTehnologic
DeIndustrieAli
mentaraFetesti/

484.642 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de electronicaautomatizari din
cadrul Liceului
Energetic din
Constanta.

Invatamant,
educatie

Nu

-

79.349 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul Liceul
Tehnologic Nicolae
Titulescu din
Medgidia.

Invatamant,
educatie

Nu

-

34.012 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul Liceului
Tehnologic de
Industrie Alimentara
din Fetesti.

Invatamant,
educatie

Nu

-

18

38

39

40

Liceul Teoretic
„Nicolae
Balcescu”
Medgidia

Liceul Teoretic
“Ovidius”

LICEUL
TEORETIC
CAROL I

Program CSR

https://www.fa
cebook.com/L
TNBMedgidia/

Program CSR

https://www.fa
cebook.com/Li
ceul-TeoreticOvidius215526345142
856/

Program CSR

https://www.fa
cebook.com/pa
ges/LiceulTeoretic-CarolI/65330327145
4430

132.500 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratorului
de fizica din cadrul
Liceul Teoretic
„Nicolae Balcescu”
Medgidia.

Invatamant,
educatie

Nu

-

49.054 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul Liceul
Teoretic “Ovidius”.

Invatamant,
educatie

Nu

-

139.403 lei

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul
LICEULUI
TEORETIC CAROL
I.

Invatamant,
educatie

Nu

-

19

41

42

. Universitatea
Ovidius din
Constanta

SCOALA
GIMNAZIALA
Nr. 189

Program CSR

https://www.fa
cebook.com/U
nivOvidiusCon
stanta/

858.218 lei

Solicitare
directa

https://www.fa
cebook.com/%
C5%9EcoalaGimnazial%C4
%83-Nr-189Bucure%C8%9
9ti996553330478
565/

24.000 lei

20

Sustinerea prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii laboratoarelor
de fizica si chimie
din cadrul
Universitatii Ovidius
din ConstantaFacultatea de Stiinte
Aplicate si
Inginerie/Departame
ntul de Chimie si
Inginerie Chimica.
Sustinerea costurilor
aferente
achizitionarii de
materiale didactice
si organizarii unui
eveniment scolar in
cadrul scolii.
Evenimentul scolar
consta intr-un
festival de muzica
organizat cu elevi
talentati in domeniul
artelor, avand drept
impact cresterea
stimei de sine,
culturalizarea prin
muzica si
culturalizarea
locuitorilor din
vecinatatea scolii.

Invatamant,
educatie

Nu

-

Invatamant,
educatie

Nu

-

43

44

SPITALUL
ORASENESC
CERNAVODA

World Nuclear
University

Program CSR

Solicitare
directa

http://www.spi
talulcernavoda.ro/

https://www.w
orld-nuclearuniversity.org/

995.000 lei

Sustinerea, prin
sponsorizare, a
costurilor aferente
dotarii cu
echipamente
medicale a Spitalului
Orasenesc
Cernavoda.

Medical,
sanatate

Nu

-

13.874,53
lei

Sustinerea prin
sponsorizare a
organizarii la
Bucuresti, la Hotel
Intercontinental, a
programului de
pregatire
profesionala in
domeniul nuclear
Summer Institute din
cadrul World
Nuclear University
in perioada 23 iunie
– 13 iulie 2019 prin
punerea la dispozitie
a sumei de
13.874,53 lei in
scopul achizitionarii
si inscriptionarii a
120 de jachete
pentru participantii
la program.

Invatamant,
educatie

Nu

-

21

45.

Spitalul clinic
de urgenta
pentru copii
M.S. Curie

Solicitare
directa

https://www.m
scurie.ro/meni
u_content.php?
meniu_nr=2&
mod=back&la
nguage=ro&id
_meniu_back=
56

1.840.000

22

Sustinerea partiala a
costurilor necesare
pentru extinderea
Sectiei Actuale de
Terapie Intensiva
Nou Nascuti din
Spitalul Clinic de
Urgenta pentru
Copii M.S. Curie

Medical,
sanatate

Nu

-

