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Notă de fundamentare 

către Adunarea Generală a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 

 

I. Titlul notei: Prezentarea către Adunarea Generală a Acționarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA spre informare, a 

sponsorizărilor efectuate conform Actului Constitutiv al societății actualizat la data de 22.12.2020 și relocare sume 

din sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar - Arseni 

 

II. Tip nota 

 

Aprobare  

Avizare  

Informare X 

 

III. Hotararea propusa:  

 Informare cu privire la efectuarea următoarelor sponsorizări efectuate, avizate de către Directoratul 
Hidroelectrica și aprobate de Consiliul de Supraveghere, conform Actului Constitutiv al societății actualizat 
la data de 22.12.2020: 
- Sponsorizarea Liceului Tehnologic Sebeș, cu suma de 12.000 lei; 
-  Instituția de stat pentru învațământ superior Universitatea din Craiova, cu suma de 500.000 lei; 
-  Asociația de Chirurgie a Cotului și a Umărului din România, cu suma de 400.000 lei 

 

 Informare cu privire la relocarea sumelor de: 827.550 lei de la poziția reabilitare saloane pacienți,  
100.000 lei de la poziția modernizare acces spital și 100.000 lei de la poziția dotare cu electroencefalograf 
pentru achiziționarea de materiale sanitare, echipamente de protecție și dezinfectanți din sumele ce 
reprezintă sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgentă "Bagdasar - Arseni" conform Hotararii nr. 27 din 
20.12.2019 și Hotararii nr. 3/19.03.2020 ale Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. 
 

IV. Temeiul legal: 

1. Actul constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. actualizat la data de 22.12.2020  

2. Legea sponsorizarilor nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

V.Continut: Supunem spre informarea Adunarii Generale a Actionarilor efectuarea sponsorizarilor de mai jos: 

1.LICEUL TEHNOLOGIC SEBES cu suma de 12.000 lei  
Liceul Tehnologic Sebes solicita suma de 12.000 lei, suma necesara pentru informatizarea Centrului de documentare 
si informare si a bibliotecii liceului, având în vedere contextul actual privind desfasurarea activitatii didactice in 
mediul online. Acest proces de digitalizare ar permite documentarea alternativa, lectura la distanta de acasa, 
prezentarea unei lectii sau activitati alternative online pentru elevi. Proiectul permite de asemenea accesul la 
biblioteca digitala a elevilor de liceu prin cabinetele de informatica sau de acasa.  
Suma de 12.000 lei permite achiziționarea produsului tineread.mini în valoare de aproximativ 6000 de lei, a unui 

server și a două laptopuri necesare functionarii sistemului informatic in valoare de cca. 6000 de lei. 
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2. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cu suma de 500.000 lei 

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională 
a Agenţiei Române de Asigurare a în 2015 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat". 
Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în 
primele 10 universităţi din România, este o universitate compozită, incluzând 12 facultăţi, 1 departament academic 
autonom, precum şi o extensie: Centrul universitar Drobeta Turnu Severin. 
Infrastructura universităţii este impresionantă: o clădire centrală, 5 campusuri, 15 cămine studenţeşti, aprox. 300 de 
săli de curs şi de seminar, 255 de laboratoare, 1 bibliotecă centrală şi 10 biblioteci departamentale, o editură 
academică - Universitaria, un post de televiziune TeleU, 1 club universitar etc. 
În cadrul universității își desfășoară activitatea 806 membri personal didactic, 460 membri personal didactic auxiliar 
şi 380 membri personal administrativ şi tehnic, care oferă servicii celor aprox. 18.000 de studenţi și comunităţii. 
Universitatea din Craiova oferă programe de studii la nivel de Licenţă, Master şi Studii Doctorale în domeniile: 
Agricultură şi silvicultură, Ştiinţe exacte, Ştiinţe juridice, Ştiinţe sociale şi Ştiinţe politice, Ştiinţe economice, Filologie, 
Arte, Educaţie fizică şi sport, Ştiinţe inginereşti şi Teologie, vizând latura teoretică şi practic-aplicativă, precum și 
servicii variate studenţilor: cazare în cămine modernizate, cantine, biblioteci ultramoderne, facilităţi sportive şi 
culturale, burse de performanţă şi de studiu, mobilităţi internaţionale de studii şi de plasament, consultanţă în 
vederea dezvoltării parcursurilor individualizate etc. 
 
Universitatea pune accentul pe excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională, susţine cercetări 
complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare. Activitatea de cercetare 
ştiinţifică are în vedere priorităţile europene în domeniul activităţilor de dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, 
cu accent prioritar pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, protecţia mediului şi energia verde, transport şi ştiinţe 
aerospaţiale, alimentaţie, agricultură şi biotehnologii, nanotehnologii şi materiale cu proprietăţi speciale. 
Universitatea din Craiova dispune de o infrastructură de cercetare solidă: INCESA (Infrastructura de cercetare în 
ştiinţe aplicate), Centrul pentru inovare şi transfer tehnologic, Parcul IT; 46 de centre de cercetare, 3 institute de 
cercetare, 255 de laboratoare și 4 stațiuni de cercetare-dezvoltare. 
Universitatea manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea educaţiei furnizate, 
performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii și derulează parteneriate strategice şi operaţionale 
cu reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural (IMM-uri, companii multinaţionale, bănci, instituţii publice, 
muzee, teatre etc), menite să asigure pregătirea practică solidă a studenţilor. 
 
În cadrul Facultății de Agronomie din universitate se desfășoară un amplu proces de studiu și cercetare în domeniul 
irigațiilor și amenajării teritoriului. Pentru derularea activităților de cercetare, practice și de formare a studenților, 
Universitatea din Craiova ne-a cerut sprijinul privind realizarea unei dotări corespunzătoare cu echipamente și utilaje 
specifice acestui domeniu. Prin realizarea acestor investiții studenții și cercetătorii din cadrul Facultății de 
Agronomie vor putea participa activ la toate activitățile specifice, astfel încât studenții să dobândească experiența 
practică necesară pentru integrarea pe piața muncii.  
 
Universitatea din Craiova ne-a mai cerut sprijinul și pentru proiectul ”Studio mobil AV”, ceea ce presupune dotarea 
cu echipamente necesare pentru susținerea online a prelegerilor și evenimentelor științifice, susținând și activitatea 
pe termen lung a universității.  
Obiectivele proiectului constau în asigurarea de tehnologie de ultimă oră de care să beneficieze cadrele didactice și 
studenții universității, pentru optimizarea rezultatelor învățării, poziționarea Universității din Craiova ca pol de 
cercetare și comunicare în spațiul comunitar și extracomunitar, atragerea unui număr cât mai mare de studenți, 
inclusiv la nivel internațional și o vizibilitate sporită.  
Beneficiarii proiectului sunt: cadre didactice, studenți, personal administrativ, universități partenere, instituții 
publice și private, alți colaboratori.  
În urma implementării acestui proiect se vor optimiza atât activități didactice (participarea la cursuri, prelegeri, 
cursuri de perfecționare, sesiuni științifice online), cât și activități de comunicare a rezultatelor cercetărilor științifice 
și de colaborare la nivel național și internațional.  
 
Suma solicitată ca sponsorizare de la Hidroelectrica este în valoare de 500.000 lei.  
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3. ASOCIAȚIA DE CHIRURGIE A COTULUI ȘI UMĂRULUI DIN ROMÂNIA cu suma de 400.000 lei  
 
Asociația a fost înființată în anul 2006 și este formată dintr-un grup de doctori care sprijină studiul, proiectele de 
cercetare și specializarea în domeniul medical. 
 
ASOCIAȚIA DE CHIRURGIE A COTULUI ȘI UMĂRULUI DIN ROMÂNIA derulează împreună cu institutul l.N.C.D.M.M. 
”CANTACUZINO”, un proiect educațional, pentru dotarea sălilor de curs cu echipamente (conform cererii anexate), 
de care vor beneficia un număr aproximativ de 400 de studenți. Dotarea sălilor de curs este necesară pentru o mai 
bună pregătire a studenților și pentru intensificarea activităților de practică.  
 
Suma solicitată ca sponsorizare de la Hidroelectrica este în valoare de 558,51 mii lei.  
 
De asemenea, supunem informarii actionarilor relocarea sumelor, ce reprezinta sponsorizarea Spitalului Clinic de 
Urgenta „Bagdasar-Arseni”, conform Hotararii nr. 27/20.12.2019 si Hotararii nr.3/19.03.2020 ale AGEA, respectiv 
a sumei de 827.550 lei de la pozitia reabilitare saloane pacienti, a sumei de 100.000 lei de la pozitia modernizare 
acces spital si a sumei de 100.000 lei de la pozitia dotare cu electroencefalograf, pentru achizitionarea de 
materiale sanitare, echipamente de protectie si dezinfectanti.  
 
VI. Riscuri: pierderea beneficiilor obtinute din activitatea de sponsorizare. 

 

VII. Anexe:   

1. Deciziile Directoratului nr 409, 410 si 411 din 29.12.2020 de avizare a sponsorizarilor efectuate si de relocare a 

sumelor din sponsorizarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar - Arseni; 

2. Hotararea nr 88/29.12.2020 a Consiliului de Supraveghere de aprobare a sponsorizarilor efectuate precum si 

Hotararea nr 89/29.12.2020 a Consiliului de Supraveghere de aprobare relocare sume din sponsorizarea Spitalului 

Clinic de Urgenta Bagdasar – Arseni efectuată in anul 2019. 

 

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 
Bogdan Nicolae BADEA, 

Președinte Directorat 
 

Marian BRATU 
Membru Directorat 

 
Răzvan PAȚALIU 

Membru Directorat 
 

Radu POP 
Membru Directorat 

 
Cristian VLADOIANU 

                                                                        Membru Directorat 

 

 
 
 
Mihai SAPTEFRATI  
Manager Departament Juridic 
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