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Situatia sponsorizarilor acordate in anul 2015, 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 2015 
 

         

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 

Asociatia pentru 
ajutorarea copiilor 

cu autism din 
Romania "Horia 

Motoi" 

Solicitare directa 
http://centrul-

horiamotoi.ro/despre_
noi/ 

 
 
 
 
 

27.500 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor de 

tratament pentru 
copiii care sufera 

de autism, achizitia 
de echipamente 

suport interactive 
necesare si dotarea 

centrului 

Sanatate Nu  - 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.nuclearelectrica.ro/
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2 
Clubul Sportiv 

Intersport 
Miercurea Ciuc 

Solicitare directa http://eduardnovak.ro/ 

 
 
 
 
 

22.183 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor legte 
de participarea 

sportivului 
paralimpic Eduard 
Novak la Jocurile 
Paralimpice 2016 

Educatie, 
invatamant, social 

si sportiv 
Nu  - 

3 

Consiliul National 
al Intreprinderilor 

Private Mici si 
Mijlocii din 
Romania 

(CNIPMMR) 

Solicitare directa http://cnipmmr.ro/ 

 
 
 
 
 

3.000 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor de 

traducere si 
tiparire a Cartei 

Albe a IMM-urilor 
in limbi straine 

destinata 
investitorilor 

externi 

Alte cheltuieli de 
sponsorizare Nu -  

4 
Asociatia Romana 
Energia Nucleara 

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

 
 
 
 
 

4.415,6 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor de 
organizare a 

Simpozionului 
International 

pentru Energie 
Nucleara - SIEN  

2015 

Alte cheltuieli de 
sponsorizare Da 44.715,6 
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5 

Asociatia Coaching 
Life 4 

Transformation 
("Centrul de zi 
pentru copii cu 

autism din 
Bucuresti "Lumea 

Spiridusilor" 

Solicitare directa http://www.lumea-
spiridusilor.ro/ 9.000 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor de 

inchiriere a unui 
nou centru de 
tratament si 
asigurarea 

procedurilor 
terapeutice pentru 

copiii cu autism 

Sanatate Nu - 

6 Asociatia Indiana Solicitare directa http://www.asociatiain
diana.org/  

5.400 lei 

Sustinerea 
costurilor 

programului de 
ajutorare si 

dezvoltare a unui 
copil dintr-o familie 

defavorizata 
pentru 12 luni 

Educatie, 
invatamant, social 

si sportiv 
Da 

10.800  lei 
(programul a 

inceput in 2014 si 
este continuat in 

2015 

7 

Asociatia pentru 
Interventie 

Terapeutica in 
Autism (AITA) 

Solicitare directa http://www.autism-
aita.ro/ 6.950 lei 

Sustinerea partiala 
a costurilor 

asigurarii terapiei 
pentru copii  

Sanatate Nu - 

         
         
 

Mentionam faptul ca suma de 78448.6 lei s-a incadrat in BVC SNN pentru anul 2015. 
    

http://www.asociatiaindiana.org/
http://www.asociatiaindiana.org/

