
 

Raportul anual referitor la situatia sponsorizarilor acordate de societate in anul 2021 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (“SNN”) considera importanta implicarea in sustinerea 

activitatilor derulate de asociatii neguvernamentale, non profit sau de institutii eligibile in baza legislatiei 

aplicabile, care au impact benefic asupra unui numar semnificativ de oameni. In conformitate cu declaratia 

de responsabilitate social corporativa a SNN publicata pe site-ul companiei, activitatile sustinute de SNN 

sunt, cu predilectie, cele conexe domeniului energetic, dar si cele legate de participarea activa in cadrul 

unor organizatii care promoveaza energia nucleara, politici publice sustenabile in domeniul economic, 

energetic, de tipul asociatii profesionale sau academice implicate in promovarea culturii si educatiei. Scopul 

implicarii in astfel de activitati cu caracter strategic pentru domeniul energetic, pe langa sustinerea 

dezvoltarii unor initiative locale de importanta nationala, contribuie la promovarea imaginii SNN in calitate 

de companie responsabila si credibila fata de actionari, potentiali investitori si public. De asemenea, 

participarea in cadrul programelor desfasurate de ONG-uri, in virtutea resurselor si a credibilitatii acestora, 

asigura beneficii pentru SNN atat in mod direct prin cresterea acceptantei energiei nucleare si a proiectelor 

nucleare ale companiei, cat si in mod indirect, prin asigurarea unui climat favorabil pentru energia nucleara. 

In conformitate cu directiile strategice adoptate de conducerea companiei, SNN si-a extins programul de 

activitati de binefacere pentru a putea raspunde solicitarilor punctuale primite de la diferite organizatii care 

corespund obiectivelor si intereselor SNN, cu proiecte cu impact major si de durata in zone sociale care 

necesita investitii si care ofera potential de creare si mentinere a unei imagini pozitive pentru SNN. 

In baza Ordinului 704/2014 si a Hotaraii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 

8/6.10.2014, a fost aprobata elaborarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport anual privind 

situatia sponsorizarilor acordate de societate si publicarea, pe pagina de internet a societatii, pana cel tarziu 

la sfarsitul lunii ianuarie a raportului intocmit pentru anul anterior. 

Nuclearelectrica considera deosebit de importanta implicarea in sustinerea activitatilor derulate de asociatii 

non-guvernamentale, non-profit sau de institutii publice, care au impact benefic asupra unui numar 

semnificativ de persoane. Astfel, investirea unei cote a profitului anual al SNN in actiuni de CSR si 

sponsorizari constituie o parte integranta a strategiei de dezvoltare a companiei in perioada 2015-2025. 

Prin actiunile sale, SNN isi propune sa raspunda la problemele reale ale comunitatii, sa aduca o contributie 

la schimbarea in bine de care societatea romaneasca are nevoie, sa creasca noi generatii de tineri si sa le 

ofere un viitor mai sustenabil. SNN isi asuma faptul ca activitățile economice necesită, din ce în ce mai 

mult, un fundament etic care pozitioneaza omul, mediul și considerentele sociale în centrul activității 

economice si mapeaza constant interesele si preocuparile stakeholderilor pentru a identifica ariile pe care 

le poate imbunatati. SNN, parte a vietii publice din Romania, contribuie cu resurse proprii la imbunatatirea 

calitatii vietii din comunitatile vizate de proiectele de CSR si de sponsorizarile acordate de companie. 

Implicarea SNN in societate este necesara pentru a contribui la dezvoltarea unei societati romanesti durabile 

si performante. Proiectele de CSR si sponsorizarile vizeaza cele mai urgente nevoi ale comunitatilor si 

mediului inconjurator, pentru a participa activ la imbunatatirea conditiilor de trai prin angajamentul SNN 

de a sustine parteneriate strategice cu societatea civila.  

In anul 2021, SNN a investit suma estimata de 9,38 milioane de lei in actiuni de implicare in 

comunitate, a derulat 30 de proiecte si a impactat un numar de peste 3,3 milioane de romani. 



Prin intreaga sa activitate de CSR, SNN urmareste sa sustina un model de business sustenabil, cu 

management responsabil si politici globale adaptate problemelor locale si sa demareze schimbarea reala 

dezirabila in societatea romaneasca. SNN analizeaza si deruleaza anual un plan de actiuni planificate si 

targetate de CSR si sponsorizari, concentrat pe mai multe probleme sociale identificate. Responsabilitatea 

sociala, indiferent de natura implementarii acesteia, este parte integranta a viziunii si strategiei companiei, 

iar SNN continua sa sustina atat comunitatea locala, cat si initiativele care conduc la inovatie si dezvoltare 

continua, in special pe cele ale tinerilor. 

Principalele directii de orientare a actiunilor de CSR si sponsorizari pentru anul 2021, in conformitate cu 

specificul activitatii SNN si avand scopul de a promova dezvoltarea si de a aduce plus valoare in 

comunitatile in care activeaza compania, au vizat actiuni in urmatoarele domenii si subdomenii de interes:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In conformitate cu directiile strategice adoptate de 

conducerea companiei, in anul 2021, SNN si-a extins 

programul de activitati de implicare in comunitate pentru 

a putea raspunde solicitarilor punctuale primite de la 

diferite organizatii care corespund obiectivelor si 

intereselor SNN, cu proiecte cu impact major si de durata 

in zone sociale care necesita investitii. In urma primirii 

de solicitari de sponsorizare de la asociatii non-

guvernamentale si institutionale si analizei acestora, 

SNN a sprijinit 30 de proiecte, cu un buget total investit 

de 9,38 milioane de lei, impactand peste 3,3 milioane de 

romani. 

 

 

Cele 30 de proiecte sustinute de SNN se incadreaza in urmatorele categorii: 

• Educational: 16 proiecte, buget investit: 4.245.470,15 lei, reprezentand 46% din totalul bugetului 

investit in 2021 

• Medical: 4 proiecte, buget investit: 3.485.499,27 lei, reprezentand 38% din totalul bugetului 

investit in 2021 

• Mediu: 4 proiecte, buget investit: 845.450 lei 
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• Cultural: 2 proiecte, buget investit: 99.208 

• Social: 1 proiect, buget investit: 246.040 lei 

• Alte sponsorizari: 3 proiecte, buget investit: 335.177 lei. 

 

 

In zona Cernavoda, SNN a investit aproximativ 5,44 milioane de lei, prin 12 proiecte, in timp ce pentru 

regiunea Pitesti-Mioveni a fost directionata suma estimata de 2,09 milioane de lei, prin 4 proiecte.  
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Anexa 1 

 

 Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2021, 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 2021  

         

Nr. 

Crt. 

Numele 

beneficiarului 

Cum s-a 

cunoscut 

cazul? 

Site-ul/ 

pagina de 

Facebook a 

beneficiarul

ui 

Valoarea 

sponsori

zării (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 

Asociatia 

Centrul de 

Excelenta 

Ialomita 

Solicitare 

directa 

https://cje.isj

ialomita.ro/ 

20.000 

 

 

Sustinerea cheltuielilor 

necesare pentru organizarea 

Concursului,,Universul 

științelor” Ediția I, 5 Iunie 

2021 

educational 

 
Nu - 

2 

Asociatia 

Aspire for 

Education 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.aspireacade

my.ro/ 

123.125 

lei  

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru organizarea 

programelor de vara Aspire 

2021 

 

educational 

 
Nu  - 

3 

Asociatia The 

Mentoring 

Project 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

mentoringpr

oject.ro/ 

49.208 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru realizarea și 

lansarea celui de-al 6-lea 

volum colaborativ „România 

sustenabilă”, din Seria Caiete 

Documentare Club România.  

 

cultural 

 
Da 95.379 



4 
ROMATOM 

 

Solicitare 

directa 

https://romat

om.org.ro/ 

49.490 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru participarea 

ROMATOM la evenimentul 

nuclear major al anului World 

Nuclear Exibition – WNE 

2021 si acoperirea costurilor 

necesare pentru standul 

Romatom in cadrul 

evenimentului 

 

alte proiecte 

 
Da 162.519 

5 

Asociatia 

Inspiraction 

 

Solicitare 

directa 

https://inspir

action.ro/ 

60.000 

lei 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul 

online „Crestem digital si 

vocational” avand scopul de a 

creste capacitatea elevilor 

Scolii Gimnaziale nr. 1 

Cernavoda de a-si alege un 

profil de liceu in acord cu 

personalitatea, talentele, 

valorile, abilitatile si interesele 

lor.  

 

educational 

 
Nu - 

6 

Spitalul 

Orasenesc 

Mioveni 

 

Solicitare 

directa 

http://spital

mioveni.ro/ 

1.722.28

0 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru dotarea cu 

aparatura medicala a Spitalului 

Orasenesc Mioveni, conform 

Anexei 1 la prezentul contract 

 

medical 

 
Nu - 



7 

Asociatia 

Community 

Links 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.facebook.co

m/asociatiac

ommunityli

nks/ 

112.472 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul 

„Regele Mihai – lungul drum 

spre casa”, cu scopul 

promovarii adevarului istoric 

si a figurilor care au jucat un 

rol important in istorie, in 

randul publicului tanar, 

formarii unor modele 

inspirationale pentru tinerii 

romani, deschiderii apetitului 

studentilor si elevilor pentru 

istoria celui de-al doilea razboi 

mondial si pentru Casa Regala, 

incurajarii tinerilor pasionati 

de istorie si nu numai sa se 

dezvolte si sa isi continue 

cariera pe care si-au ales-o.  

 

alte proiecte 

 
Nu - 

8 
ROMATOM 

 

Solicitare 

directa 

https://romat

om.org.ro/ 

173.215 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru campania de 

informare asupra beneficiilor 

energiei nucleare „A 

TOMmorrow”.  

 

alte proiecte 

 
Da 162.519 



9 

Liceul 

Tehnologic 

Anghel 

Saligny 

 

Solicitare 

directa 

https://ltasce

rnavoda.ro/ 

200.000 

 

Sustinerea, prin sponsorizare, 

a costurilor necesare pentru 

realizarea proiectului „Ne 

mandrim cu scoala noastra” de 

infiintare a unui laborator de 

stiinte in cadrul liceului. 

Existenta unui astfel de 

laborator va contribui la 

aprofundarea gradului de 

cunoastere a elevilor in aceste 

domenii, sprijinind 

posibilitatile de obtinere a unor 

rezultate foarte bune in aceste 

stiinte si cresterea gradului de 

reusita a elevilor in admiterea 

in invatamantul superior 

tehnic. 

educational Da 43.850 

10 

Primaria 

Cernavoda 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

primaria-

cernavoda.r

o 

292.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru achizitionarea 

si montajul ansamblurilor de 

joaca pentru copii la Gradinita 

nr.5 Cernavoda, pentru 

inlocuirea vechilor 

echipamente de joaca 

(degradate si invechite) cu 

unele noi, realizate conform 

standardelor in vigoare privind 

securitatea jucariilor. 

 

Social, 

educational 
Da 1.101.868 



11 

Primaria 

Cernavoda 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

primaria-

cernavoda.r

o 

950.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru reabilitarea 

salii de sport Club Axiopolis 

Cernavoda, modernizarea 

terenurilor de sport si 

imprejmuirii, prin inlocuirea 

acoperisului salii de sport si 

inlocuirea suprafetelor de joc 

de pe terenurile de sport 

 

Social, 

educational 
Da 1.101.868 

12 

Primaria 

Cernavoda 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

primaria-

cernavoda.r

o 

528.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru achizitionarea 

si montajul ansamblurilor de 

joaca pentru copii la Gradinita 

nr. 4 Cernavoda, pentru 

inlocuirea vechilor 

echipamente de joaca 

(degradate si invechite) cu 

unele noi, realizate conform 

standardelor in vigoare privind 

securitatea jucariilor. 

 

Social, 

educational 
Da 1.101.868 

13 

Primaria 

Cernavoda 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

primaria-

cernavoda.r

o 

 

1.200.00

0 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru consolidarea 

corpului C al Liceului 

Axiopolis Cernavoda, cu 

scopul stoparii degradarii 

cladirii si oferirii de conditii 

adecvate de studiu elevilor.  

 

Social, 

educational 
Da 1.101.868 



14 

Spitalul 

Orasenesc 

Cernavoda 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.spitalul-

cernavoda.r

o/ 

1.630.20

5  

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru infiintarea 

unui compartiment de 

balneofizioterapie la Spitalul 

Orasenesc Cernavoda astfel 

incat pacientii sa beneficieze 

de servicii de recuperare post 

operatorie, tratarea afectiunilor 

reumatice sau osoase, 

probleme ale coloanei 

vertebrale. Se vor achizitiona 

echipamente pentru 

urmatoarele specialitati: 

electroterapie, terapie cu 

ultrasunete si laser, 

magnetoterapie, baie 

galvanica, crioterapie si 

kinetoterapie.  

 

medical Da 1.495.000 

15 

Fundatia 

Leaders 

 

Solicitare 

directa 

https://leade

rs.ro/ 

9.274,15  

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul „Ora 

de cariera”.  

 

educational 

 
Da 33.578 



16 

Asociatia 

Bookland 

 

Solicitare 

directa 

https://book-

land.ro/ 

50.000 

lei 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru organizarea 

Conferintelor Online 

BookLand Evolution 

 

educational 

 
Da 100.000 

17 

Fundatia 

United Way 

Romania 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.unitedway.r

o/ 

246.040 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru organizarea 

unui proiect de integrare socio-

profesionala pentru tineri, care 

are ca scop transformarea 

beneficiarilor din indivizi 

vulnerabili, dependenti de 

asistenta sociala, in membri 

activi ai comunitatii, 

independenti financiar.  

 

educational si 

social 

 

Nu - 

18 

LICEUL 

TEORETIC 

ION BARBU 

PITESTI 

 

Solicitare 

directa 

http://www.l

tib.ro/ 

117.600 

 

 

 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru dotarea salilor 

de clasa din cadrul Liceului 

Teoretic Ion Barbu Pitesti, cu 

mobilier scolar de calitate 

pentru stimularea invatarii prin 

oferirea de conditii superioare 

de studiu elevilor din liceu 

 

educational 

 
Nu - 



19 

Asociația Mai 

Mult Verde 

 

Solicitare 

directa 

https://maim

ultverde.ro/ 

50.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul 

Padurea Urbana de 

imbunătățire a calității 

mediului în zona Giurgiu prin 

amenajarea a 1 ha de spațiu 

verde și plantarea a 10.000 de 

arbori și arbuști din diverse 

specii mature.  

 

mediu 

 
Da 95.458 

20 

ȘCOALA 

GIMNAZIAL

Ă „MIRCEA 

CEL 

BĂTRÂN” 

Pitesti 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.scoalamirce

acelbatran-

pitesti.ro/ 

180.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul 

„Educatia de calitate in mediul 

online” de implementare a 

mijloacelor necesare 

desfasurarii activitatilor online 

si stimularii invataturii prin 

oferirea de conditii superioare 

de studiu elevilor scolii 

 

educational 

 
Nu - 

21 

ASOCIATIA 

NARADA 

 

Solicitare 

directa 

https://narad

a.ro/ 

345.000 

 

Sustinerea partiala a  costurilor 

necesare pentru dezvoltarea 

platformei Hartaedu.ro 

(„Platforma”), o platforma 

voce prin care scolile din 

Romania inregistrate in 

Platforma isi vor face 

cunoscute nevoile de 

functionare (infrastructura 

precara, lipsa tehnologie, 

tehnologie invechita) si 

realizarea unui Fond de 

Urgenta pentru a rezolva rapid 

educational 

 
Nu - 



cele mai urgente alerte 

educationale.  

 

22 

ASOCIAȚIA 

ECOASSIST  

 

Solicitare 

directa 

https://www

.plantamfapt

ebune.ro/ 

330.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru Inițiativa 

naționala de împădurire pe 

bază de voluntariat „Plantăm 

fapte bune în România” de 

plantare a, ingrijire a și 

creștere a pădurilor pe 9 ha de 

terenuri publice neproductive, 

în 5 județe 

 

mediu 

 
Nu - 

23 

Asociația 

YouStars 

Events 

 

Solicitare 

directa 

https://youst

ars.ro/asocia

tie/ 

77.000 

 

Sustinerea partiala a costurilor 

necesare pentru achizitionarea 

de produse, conform Anexei 1, 

in vederea crearii unei camere 

senzoriale pentru Centrul de 

Logopedie LittleKids din 

Pitesti, situat in str. Intrarea 

Marasesti, Nr. 6, Pitesti 

(„Centrul”), cu scopul folosirii 

in mod gratuit de catre copiii 

cu nevoi speciale (deficiente 

de vorbire, probleme de 

comportament, probleme 

medicale de motricitate fina) 

din cadrul Centrului 

 

medical  

 
Nu - 

24 

ORGANIZAȚ

IA 

UMANITAR

Ă 

CONCORDIA 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.concordia.o

rg.ro/ 

14.845 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru sprijinul 

copiilor defavorizati de la 

Scoala Primara Concordia  

 

educational 

 
Nu - 



25 

ASOCIATIA 

VIITORPLUS 

– 

ASOCIAȚIA 

PENTRU 

DEZVOLTA

RE 

DURABILĂ 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.viitorplus.r

o/ 

455.450 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare combaterea 

deficitului forestier din sudul 

tarii prin cresterea fondului 

forestier din judetul Constanta 

sau in judetele alaturate prin 

actiuni de impadurire 

 

mediu 

 
Nu - 

26 

Asociatia Apa 

inseamna viata  

 

Solicitare 

directa 

https://www

.facebook.co

m/apainsea

mnaviata/ 

56.014.2

7 

 

Sustinerea, prin sponsorizare, 

a costurilor necesare pentru 

pentru Proiectul „49 km inot la 

49 de ani” de achizitionare a 

unui ascensor semi-mobil 

pentru persoanele cu 

dizabilitati pentru a le asigura 

un acces mai facil in bazinul 

de inot 

 

medical 

 
Nu - 

27 

Asociatia 

Ambsador 

Mihnea 

Constantinesc

u 

 

Solicitare 

directa 

https://twitte

r.com/ambas

adormihnea 

50.000 

 

Sustinerea, prin sponsorizare, 

a costurilor necesare pentru  

pentru editarea si tiparirea 

trilogiei „Mihnea 

Constantinescu – Emblematic 

Romania” pentru fixarea in 

istorie a importantei activitatii 

ambasadorului Mihnea 

Constantinescu pentru istoria 

post-decembrista a Romaniei 

 

cultural, 

educational 

 

Nu - 

28 

Scoala 

gimnaziala 

speciala Pufan 

Galati 

 

Solicitare 

directa 

http://www.

scoala-

speciala.ro/ 

98.982 

 

Sustinerea, prin sponsorizare, 

a costurilor necesare pentru 

pentru proiectul „As vrea sa 

stiu si eu” de dotare a Scolii 

Gimnaziale Speciale 

educational 

 
Nu - 



„Constantin Pufan” cu 10 table 

interactive 

 

29 

Asociatia 

Viitorul 

Orasului Tau 

Constanta 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.facebook.co

m/viitorulor

asuluitau/ 

10.000 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare pentru proiectul „E 

usor de invatat intr-un mediu 

oxigenat” de plantare de 

material dendrologic in unitati 

de invatamant din judetul 

Constanta.  

 

mediu Da 19040 

30 

Primaria 

Comunei 

Saligny 

 

Solicitare 

directa 

https://www

.primariasali

gny.ro/ 

56.644 

 

Sustinerea partiala, prin 

sponsorizare, a costurilor 

necesare achizitionarea unui 

pachet de table 

interactive+videoproiector+su

port videoproiector+table 

magnetice pentru  

Scoala Gimnaziala nr.1 

Saligny, pentru sustinerea 

digitalizarii invatamantului si a 

scolii online. 

educational Da 106546 

 

 

 

 


