
 

 

 

 Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2018, 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 2018 si BVC rectificat 2018  

         

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 

(continuarea 

programului initiat in 

2017) 

Educatie, 

invatamant 
Da 20.000 lei 

2 

Asociatia 

Invingatorii 

Sclerozei Multiple 

Solicitare directa 

http://sclerozamul

tipla-

aism.blogspot.co

m/p/ce-este.html 

 

 

 

 

 

7.000 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor privind 

tratamentul medical 

pentru pacient 

diagnosticat cu scleroza 

multipla 

Medical, 

sanatate 
Nu  - 



 2 

3 

Asociatia 

Studentilor 

Fizicieni din cadrul 

Universitatii 

Bucuresti 

Solicitare directa 
https://asfub.word

press.com/ 

 

 

 

 

 

2.000 lei 

Asigurarea partiala a 

costurilor destinate 

organizarii 

evenimentului de tip 

“portile deschise” la 

Facultatea de Fizica 

Educatie, 

invatamant 
Nu -  

4 
Clubul Sportiv 

Dacia Mioveni 
Solicitare directa 

http://csdaciamiov

eni.ro/ 
7.000 lei 

Sustinere partiala a 

costurilor destinate 

achizitionarii de 

echipamente, materiale 

si stagii de pregatire 

pentru sportivele din 

grupa de volei 

Sportiv Nu - 

5 
Clubul Sportiv 

Besta Bucuresti 
Solicitare directa - 

 

 

 

 

 

18.500 lei 

Acoperirea partiala a 

costurilor privind 

pregatirea si participarea 

tanarului tenismen 

Stefan Palosi la 

competitii sportive in 

anul 2018, inclusiv la 

Jocurile Olimpice pentru 

Tineret 2018. 

Sportiv Nu - 



 3 

6 

Scoala Gimnaziala 

Balilesti, judetul 

Arges 

Solicitare directa - 
17 calculatoare 

scoase din uz 

Dotarea scolii cu tehnica 

de calcul functionala, 

scoasa din uzul SNN 

Educatie, 

invatamant 
Nu - 

7 

Comitetul National 

Roman al 

Consiliului 

Mondial al 

Energiei 

Solicitare directa 
http://www.cnr-

cme.ro/ 
25.000 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor privind 

organizarea Forumului 

Regional al Energiei 

pentru Europa Centrala 

si de Est – FOREN 2018 

Alte cheltuieli de 

sponsorizare 
Nu  

8 
Asociatia Tineret si 

Evolutie 
Solicitare directa 

https://atlantykron

.org/onguri/asocia

tia-pentru-tineret-

si-evolutie/ 

Punerea la 

dispozitie a 

unui cablu de 

inalta tensiune 

si asigurare 

transport 

pentru 

participanti 

Suport in organizarea 

editiei 2018 a taberei de 

stiinta pentru tineri 

Atlantykron 

Educatie, 

invatamant 
Nu - 

9 

Asociatia Romana 

pentru Alpinism si 

Explorare 

Solicitare directa 
http://www.alpini

smexplorare.ro/ 
11.607 lei 

Acoperirea partiala a 

costurilor destinate 

escaladarii varfului 

Everest de catre 

alpinistul Vlad Teofil in 

scopul arborarii 

drapelului Romaniei in 

anul Centenarului Marii 

Uniri 

Sportiv Nu - 

10 

Colegiul National 

“Mircea cel 

Batran” Constanta 

Solicitare directa 
http://www.cnmb

ct.ro/ 
11.607 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor privind 

participarea echipei 

romane la competitia 

internationala 

Educatie, 

invatamant 
Da 20.607 lei 



 4 

“International Space 

Settlement Design 

Competition”, organizata 

de NASA 

11 

Forumul Atomic 

Roman - 

ROMATOM 

Solicitare directa 
http://romatom.or

g.ro/ 
86.000 lei 

Asigurarea partiala a 

costurilor de organizare 

a unei campanii 

europene si 

internationale de imagine 

in favoarea energiei 

nucleare si a 

programului nuclear 

romanesc 

Educatie, 

invatamant 
Nu - 

12 

Fundatia Magna 

cum Laude-Reut 

Romania – 

Complexul 

educational 

Lauder-Reut 

Solicitare directa 
http://www.lauder

-reut.eu/ 
18.634 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor aferente dotarii 

complexului costurilor 

aferente dotarii 

complexului educational 

Lauder-Reut. 

Educatie, 

invatamant 
Nu - 

13 

Asociatia de 

Sprijin a Copiilor 

cu Handicap Fizic 

din Romania – 

filiala Arges 

Solicitare directa 

http://www.aschfr

.ro/index.php?s=2

&ss=13&fil=3 

57.000 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor asociatiei 

destinate tratamentului si 

educarii celor peste 170 

de tineri cu handicap 

fizic. 

Educatie, 

invatamant 
Da 74.000 lei 

14 

Fundatia Nationala 

pentru Siinta si 

Arta 

Solicitare directa 
http://www.fnsa.r

o/ 
100.000 lei 

Sustinerea partiala a 

costurilor editarii 

Operelor fundamentale 

ale marilor scriitori 

romani, in editii 

integrale. 

Educatie, 

invatamant 
Nu - 

 

Mentionam faptul ca suma de 354.349 lei s-a incadrat in BVC SNN pentru anul 2018 si BVC 

SNN rectificat.    
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