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Nota de fundamentare 

catre Adunarea Generala a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 

 

I. Titlul notei: Prezentarea catre Adunarea Generala a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA spre informare a 

sponsorizarilor efectuate de societate in perioada 15.07.2021-31.12.2021 

 

II. Tip nota 

 

Aprobare  

Avizare  

Informare X 

 

III. Hotararea propusa: Informarea Adunarii Generale a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA cu privire la 

sponsorizarile efectuate in perioada 15.07.2021- 31.12.2021, in suma si conform informatiilor prezentate mai jos.  

IV. Temeiul legal: 

1. Actul constitutiv al Hidroelectrica in vigoare conform caruia: 

Art 13.17 (24) Consiliul de Supraveghere aproba orice act cu titlu gratuit inclusiv orice contract de donatie sau 

sponsorizare cu o valoare de peste 50.000 Euro/act cu titlu gratuit, individual si orice act cu titlu gratuit ce depaseste 

plafonul de 1.000.000 Euro cumulat, intr-un exercitiu financiar. Adunarea Generala a Actionarilor este informata in 

acest caz, conform Anexei 1 la Actul Constitutiv; 

2.Politica Hidroelectrica privind donatiile si sponsorizarile in vigoare; 

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

V.Continut:  

Transmitem spre informare Adunarii Generale a Actionarilor sponsorizarile efectuate in perioada 15.07.2021 -

31.12.2021: 

1. Federația Română de Triatlon – 25.000 lei 
 
Federatia Romana de Triatlon a fost sponsorizata cu suma de 25.000 lei pentru competiția de triatlon Transfier, 
aflată la ediția cu nr. 7 si pentru proiectul H3RO Mamaia. 
Transfier este considerat cel mai greu și cel mai frumos triatlon din Europa, cuprinzând în anul 2021 înot în lacul 
Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și alergarea în sus pe scări către statuia lui Prometeu. 
 
Un alt proiect pentru care Federația Română de Triatlon a fost sponsorizata este H3RO Mamaia, aflat la ediția cu nr. 
13, eveniment pe care Federația Română de Triatlon in parteneriat cu Clubul Sportiv Smart Atletic l-a organizat în 
data de 2 octombrie 2021. 
Până în anul 2019 H3RO era cel mai mare triatlon din Estul Europei, cu peste 1.400 de participanți, în 2021 având in 
vedere normele epidemiologice în vigoare, fiind un număr de  500 de participanți, sportivi legitimați.  
  
2.  Asociația Tenis Club Elite Tg-Jiu – 100.000 lei  
 
Asociația Tenis Club Elite Tg-Jiu este o asociație sportivă care dorește să crească campionii de mâine ai României, să 
ofere programe sociale, să contribuie la dezvoltarea elitelor și organizarea competițiilor și a cantonamentelor.  
 
Din anul 2015 asociația antrenează campioni naționali și internaționali, organizează turnee internaționale și 
naționale, cantonamente și evenimente pentru copii, juniori și adulți.  
 



Page 2 of 8 
 

Asociația a fost sprijinita pentru deplasarea la turnee internaționale și naționale a sportivilor, organizarea unei 
pregătiri centralizate, organizarea de turnee naționale și internaționale, achiziționarea de materiale sportive. 
 
3.Comuna Ocoliș – 500.000 lei  
 
Comuna Ocoliș a primit sprijinul de 500.000 lei pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în perioada 15-20 
iulie 2021. Prin „Procesul Verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase si a inundatiilor inregistrate in data de 15-20.07.2021, pe raza U.A.T. Ocolis”, se 
prezinta constarile comisiei numita prin Ordinul Prefectului nr. 75 din 22.03.2021, si anume toate obiectivele 
avariate/distruse precum si estimari cu privire la valoarea fiecarui obiect afectat si pe tip de material. Din Procesul 
Verbal rezulta o valoare a obiectivelor avariate de 21.627.672 lei.  
In plus, Primarul Comunei Ocolis a transmis o serie de fotografii si video din care rezulta dezastrele produse de 
inundatii precum si o adresa din care rezulta ca prioritara este refacerea podului de trecere peste Valea Ocolisului in 
locul numit Prund, pod care deserveste accesul la 30 de gospodarii precum si la terenurile din extravilanul satului 
Ocolis, valoarea estimata a reparatiei fiind de 700.000 lei. 
 
4. Asociația Publicațiilor Literare și  Editurilor din România (APLER) – 75.000 lei  
 
Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER) este una dintre cele mai importante şi mai vechi 
asociaţii de edituri şi de reviste literare din România, înfiinţată prin Sentinţa nr.75/2.03.1999 a Tribunalului 
Municipiului Bucureşti. APLER este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, reprezentativă pentru 
domeniul cultural (promovarea culturii scrise naționale și educație culturală). 
 
Scopul proiectului pentru care au fost sprijiniti este promovarea Monumentului Electricității care in anul 2021 a 
împlinit 50 de ani de la inaugurare și a operei fabuloase realizate de sculptorul Constantin Popovici, un artist 
complex, autentic și valoros dar mai puţin cunoscut sau mediatizat, precum şi a altor artişti români, contemporani cu 
acesta şi relaţia dintre aceştia.  

Proiectul implică două evenimente deosebite dedicate atât artistului cât şi operei sale (realizarea unei monografii şi 
organizarea unei expoziţii de artă). 
 
Realizarea volumului monografic va fi efectuata cu scopul cercetării operei integrale concepută de Constantin 
Popovici, care va cuprinde texte ştiinţifice şi lista tuturor tipurilor de lucrări realizate de artist (grafică, pictură, 
sculptură) din colecţia familiei şi alte colecţii din ţară. 
 
Expoziţia va avea loc la sediul Muzeului Naţional al Literaturii în sălile dedicate expoziţiilor temporare şi va prezenta 
lucrări de artă (grafică, pictură, sculptură) realizate de Constantin Popovici, din colecţia familiei, - o colecţie de autor 
importantă şi valoroasă, dar puţin cunoscută publicului (unele dintre acestea vor fi expuse pentru prima dată). De 
altfel, Constantin Popovici a avut o legătură directă cu acest muzeu, pentru că a participat la diverse evenimente 
organizate de muzeu dar a scris şi poezii, şi texte literare care vor fi prezentate în premieră, în expoziţie, după o 
selecţie făcută de specialiştii muzeului şi curatorul expoziţiei, în vederea susţinerii conceptului expoziţional.  
 
Patrimoniul muzeului deţine Bustul lui Mihai Eminescu realizat de Constantin Popovici. Expoziţia va prezenta 100-
120 lucrări de grafică, pictură şi sculptură, dintre cele mai importante existente în colecție, realizate în diverse 
tehnici şi perioade de creaţie, cu subiecte diferite abordate de artist: schiţe pentru sculpturi, compoziţii, peisaje, 
portrete, figuri umane şi ilustraţii de carte. Tot în acest context se vor prezenta şi poeziile artistului dar şi alte texte 
scrise de acesta. 
 
Perioada de desfăşurare a întregului proiect: iulie/august 2021 – decembrie 2022. 
 
5. Asociația „Fight for life Charity” – 25.000 lei  
 
Asociația „Fight for life Charity” a primit sprijin pentru continuarea proiectului "Școala pentru toți copiii" prin care 
oferă rechizite școlare, ghiozdane complet echipate și haine nou-nouțe pentru o sută de copii abandonați sau săraci, 
din centrele de plasament de care au grija, precum si copiilor vulnerabili aflați în evidența asociației. Campania se 
desfășoară pentru a șaptelea an consecutiv, ajutând până acum 650 de copii să fie pregătiți pentru școală.  
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6. Spitalul Orasesnesc Bolintin Vale – 100.000 lei 

 

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale – Giurgiu este inclus in lista spitalelor care acorda ingrijiri pacientilor confirmati cu 

Covid -19, gestionand in acest moment 717 pacienti, inclusiv prin compartimentul ATI (cca. 50%). 

Spitalul a primit sprijin financiar din partea Hidroelectrica pentru perfectarea circuitelor functionale si adaptarea la 

noul context pandemic evolutiv in crestere, reamenajarea unor spatii medicale, inclusiv pentru oncologie medicala, 

repozitionarea activitatii de triaj epidemiologic, inclusiv in containere medicale, relocari cabinete de ambulatoriu, 

dotari cu unele echipamente de stricta necesitate, de preventie epidemiologica si deinfectie, nebulizare avansata 

netoxica. Suma solicitata ca sponsorizare de la Hidroelectrica a fost de 100.000 de lei.  

 

7. Spitalul Clinic de Urgenta ”BAGDASAR-ARSENI” – 1.000.000 lei 

 

Spitalul Clinic de Urgenta ”Bagdasar-Arseni” este una dintre cele mai importante institutii sanitare din Romania 

datorita specificului sau de acordare de ingrijiri medicale in urgente neuro-chirugicale, infiintata prin Ordinul 

1411/1993.  

In contextul epidemiologic actual, spitalul a fost supus unei presiuni suplimentare, constand in mobilizarea unei parti 

semnificative a resurselor financiare pentru asigurarea echipamentelor de protectie a personalului medical si 

auxiliar-medical, a aparaturii medicale pentru tratarea pacientilor gravi, precum si pentru amenajarea de spatii 

separate pentru tratarea pacientilor Covid-19 si non-Covid-19, aflati in stare grava.  

Avand in vedere situatia pandemica precum si dublarea numarului de pacienti admisi in sectia ATI, s-a luat hotararea 

transformarii Sectiei Neurochirugie V in extensie ATI – Centrul de Excelenta, ceea ce a dus la cresterea exponentiala 

a consumului de materiale sanitare si consumabile.  

Spitalul Clinic de Urgenta ”Bagdasar-Arseni ne-a cerut sprijinul pentru achizitionarea de materiale si echipamente 

medicale, in vederea acordarii de sprijin medical de calitate pacientilor. Solicita de la Hidroelectrica suma de 

1.000.000 lei.  

 

8. Asociatia Medicala sprijin pentru SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI – 500.000 lei 

Asociatia Medicala Sprijin pentru Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (ASSUB) reprezinta principala asociatie 

non-profit de sprijin a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB). Asociatia are drept scop sustinerea 

neconditionata, sistematica si unitara a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, din punct de vedere economic, 

tehnic, administrativ si juridic.  

ASSUB ne-a cerut sprijin financiar pentru achizitionarea de aparatura medicala de tip suport cardio-ventilator pentru 

adulti si nou nascuti, mijloace de transport intraspitalicesc ale pacientilor Covid-19 pozitivi (targa medicala mobila cu 

suport de oxigen, targa mobila brancarda, fotolii rulante), mobilier medical necesar pentru dotarea spatiilor dedicate 

tratamentului pacientilor Covid-19 pozitivi, saltele antiescara necesare pentru ingrijirea indelungata a pacientilor 

Covid-19 pozitivi, aparatura medicala adjuvanta in diagnosticul anatomo-patologic, aparatura medicala adjuvanta in 

chirurgia minim invaziva, suport electronic destinat informarii cadrelor medicale cu privire la informatii legate de 

Covid-19 cu ajutorul unei bliblioteci virtuale, dispozitive medicale de radioprotectie pentru personalul implicat in 

radiodiagnostic.  

9. Asociatia DR. FEJER DAVID in sprijinul Spitalului Municipal Gheorghieni – 150.000 de lei 

 

Asociatia dr. Fejer David s-a infiintat in anul 2016 pe baza incheierii civile nr.631/14.04.2016 fiind angajata in mod 

irevocabil in sustinerea activitatii Spitalului Municipal Gheorgheni, in vederea imbunatatirii conditiilor medicale si a 

actului medical acordat pacientilor, realizarea si implementarea unor masuri active in situatii de urgenta in 

colaborare cu conducerea SMGH, sprijinirea bolnavilor proveniti din categorii sociale defavorizate si alte scopuri in 
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conformitate cu Statutul Asociatiei. Proiectele derulate pana in prezent: sprjinirea spitalului cu diferite echipamente, 

aparate medicale, dispozitive medicale mai ales in timpul pandemiei Covid 19.  

Avand in vedere evolutia nefavorabila a cazurilor confirmate COVID-19 atat in perioada acuta a bolii cat cu posibile si 

dese agravari intr-un timp foarte redus ce necesita interventie si reactie rapida, luand in considerare lipsa, respectiv 

posibilitatile reduse de interventie in stadiul post-COVID (majoritatea pacientilor infectati raman cu sechele 

pulmonare), din cauza dotarii deficitare a sectiilor direct implicate in managementul cazurilor confirmate, 

sponsorizarea solicitata va fi utilizata pentru achizitionarea de dotari si obiecte de inventar necesare interventiei in 

situatii de urgenta in camera de garda respectiv terapia intensiva, precum si in asigurarea supravegherii si tratarii 

pacientilor pe sectiile medicale si chirurgicale. 

Beneficiarii proiectului vor fi pacientii prin cresterea sigurantei actului medical respectiv angajatii spitalului prin 

cresterea satisfactiei muncii prestate.  

 

10. Spitalul Judetean de Urgenta Braila – 500.000 lei 

 

Spitalul Judetean de Urgenta Braila este singura unitate spitaliceasca de urgenta cu acoperire judeteana care 

deserveste o populatie de peste 350.000 de oameni, angrenat in lupta cu virusul SARC-COV-2 de la inceputul 

pandemiei. 

In contextul epidemiologic actual, spitalul a primit sprijin financiar pentru acoperirea costurilor cu medicamente, 

oxigen si materiale sanitare, produse la care se inregistreaza un consum foarte mare.  

 

11. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov – 500.000 lei  

 

In contextul epidemiologic actual, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, a primit sprijin financiar in suma de 

500.000 lei pentru a putea oferi ingrijiri medicale de calitate pacientilor care se adreseaza spitalului. Mare parte din 

resursele financiare ale spitalului se folosesc in aceasta perioada pentru asigurarea echipamentelor de protectie a 

personalului medical si auxiliar, pentru aparatura medicala pentru tratarea pacientilor gravi, pentru amenajarea de 

spatii separate in vederea tratarii pacientilor COVID-19 aflati in stare grava.  

 

12. Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr Victor Popescu”– 1.200.000 lei 

 

Avand in vedere situatia dramatica  in care se afla Romania privind pandemia Covid-19 precum si intreruperea 

furnizarii energiei termice la nivelul Municipiului Timisoara, pentru asigurarea conditiilor minime necesare de 

spitalizare a pacientilor Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr Victor Popescu” solicita suma de 600.000 euro in scopul 

dotarii cu echipamente si materiale necesare producerii energiei termice si asigurarea apei calde menajere.  

Suma propusa ca sponsorizare este de 1.200.000 lei. 

 

13. Spitalul Judetean de Urgenta Buzau – 500.000 lei  

 

Spitalul Judetean de Urgenta Buzau a primit sprijin financiar in lupta impotriva Covid 19 (materiale de protectie, 

oxigen, medicamente si aparatura medicala). 

 

 14. Asociatia Zetta – 75.000 lei  

 

Asociatia Zetta a primit sprijin pentru pacientii diagnosticati cu tipuri de neoplasm mieloproliferativ cronic (NMP) si 

complicatii ale acestor afectiuni cu imposibilitatea solutionarii cazurilor in spitalele din Romania si necesitatea 

interventiilor precum si followup in clinicile din strainatate. 
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15. Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon - 400.000 lei 
 
Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon este o institutie de interes public national, cu personalitate juridica, 
in administrarea si subordinea Ministerului Sanatatii, singurul institut national cu monospecialitate de 
endocrinologie din tara. 
Cresterea incidentei patalogiei tiroidiene alaturi de cresterea adresabilitatii pacientilor au dus la cresterea 
necesarului de evaluari ecografice ceea ce presupune functionarea concomitenta in institut a unui numar mai mare 
de ecografe.  
Astfel, solicitarea Institutului de 400.000 lei este necesara pentru achizitia unui nou ecograf.  

 
16. Fundatia pentru SMURD - 650.000 lei 

Fundatia pentru SMURD este o fundatie independenta, non-profit, fara apartenenta politica, cu personalitate 
juridica, constituita in 2006, care sustine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului mobil de 
urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD) si, in general, asistenta de urgenta integrata din Romania.  
 
Fundatia pentru SMURD are in desfasurare o serie de proiecte din care, pentru cele de mai jos, solicita sprijin:  

1. Proiecte de cercetare si formare 
a. Organizarea, dotarea si formarea specialistilor pentru camerele hiperbare – proiect pilot de realizare a 
functionalitatii, circuitelor si procedurilor necesare pentru utilizarea cu succes a camerelor hiperbare.  
b. Dezvoltarea programului de formare in realitate virtuala, program ce continua proiectul “Profesionisti in 
interventia integrata, colectiv accidente si dezastre” (POSDRU/81/3.2/S/58809), proiect prin care s-a realizat 
primul sistem avansat de formare pentru profesionistii din urgenta, respectiv un simulator virtual complex, in 
timp real, pentru pregatirea in comanda si controlul situatiilor de catastrofa, unic in Sud Estul Europei si o baza 
educationala de e-learning.  
c. Realizarea unui proiect pilot de formare in prim ajutor si abilitati de viata (“Trusa de urgenta”), un proiect 
care sa pregateasca copiii si tinerii pentru o mai buna adaptare la societate, dincolo de curricula scolara, care sa 
ii ajute sa isi dezvolte aptitudinile si competentele, atat in ceea ce priveste urgenta (prim-ajutor, identificare 
semne si simptome, utilizarea sistemului de urgenta etc.) si totodata sa dezvolte personalitatea copilului, 
inteligenta sa emotionala, abilitatile sociale si cele de gandire.  

2. Dezvoltarea sistemului de suport pentru capacitatile de transport in situatii extreme – achizitionarea a 3-5 de 
ambulante de transport avansat de terapie intensiva care sa sprijine sistemul TIR-urilor de terapie intensiva 
existente. Costul estimativ pentru o astfel de ambulanta este de 200.000 de euro.  

3. Realizarea unui film documentar care sa prezinte modul in care a fost infiintat SMURD si dezvoltarea sistemului 
de urgenta din Romania. Un cost estimativ avansat de specialistii din domeniu in acest moment este de 200 – 
250.000 euro.   

 
Hidroelectrica a oferit o sponsorizare in suma de 650.000 lei pentru organizarea, dotarea si formarea specialistilor 
pentru camerele hiperbare – proiect pilot de realizare a functionalitatii, circuitelor si procedurilor necesare pentru 
utilizarea cu succes a camerelor hiperbare. 
 

17. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu - 500.000 lei 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” este cel mai vechi spital pentru copii din România, dat 

în folosinţă în anul 1886. În spital funcţionează 10 secţii clinice şi numeroase compartimente medicale, 19 

departamente însoţitoare şi 17 ambulatorii de specialitate.  

Sponsorizarea in suma de 500.000 lei vizeaza achizitionarea unui sistem de electrofiziologie si de ablatie cu 

radiofrecventa (si consumabile pentru un numar initial de pacienti). Aparatul este indispensabil pentru tratarea unor 

categorii de pacienti. Aproximativ 60 de pacienti pe an ar beneficia de acest aparat, fara de care tratamentul 

acestora nu ar fi posibil.  
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18. Spitalul General Cai Ferate Drobeta Turnu Severin - 500.000 lei 

Spitalul General CF Drobeta Turnu Severin este o unitate sanitară aparținând din luna mai 2014 Ministerului 
Transporturilor, care din punct de vedere al clasificării teritoriale este un spital local, după criteriul specialității este 
un spital general, după criteriul proprietății este un spital public, iar după nivelul de competenta este de categoria a 
IV-a. Spitalul este instituție publică specializată în furnizarea de servicii medicale, abilitata sa aplice politica 
Guvernului pentru promovarea și aplicarea reformei în domeniul sanitar.  
Suma acordata este dedicata pentru finantarea serviciilor medicale necesare populatiei din Mehedinti, achizitie 
aparatura medicala si investitii urgente (1 ecocardiograf, 1 electrocardiograf, investitii in infrastructura, avize, 
proiecte tehnice). 

 
19. Asociatia “Impreuna pentru sanatate” pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiiu cu 100.000 lei 

 
Proiectul pentru care se acorda sponsorizare are ca scop dotarea SCJU Sibiu cu un sistem complet de anestezie, 
necesar derularii in conditii optime a actului medical.  

 
20. Spitalul Orasenesc Victoria 200.000 lei  

 
Spitalul Orasenesc Victoria din jud. Brasov a fost sponsorizat cu suma de 200.000 lei pentru achizitia unui ecograf in 
vederea stabilirii unor diagnostice mai precise pacientilor care se adreseaza spitalului.  

 
21. Asociația HEM – 100.000 lei 

 
Asociația HEM este o organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică și fără scop patrimonial, care reprezintă un 
demers amplu, desfășurat la nivel național, pentru sprijinirea donării de sânge.  
Proiectul ”N-avem sânge?!” este cel mai vizibil program dedicat stimulării donării de sânge, cu o abordare integrată 
a 3 categorii de actori direct implicați în procesul tranfuzional: pacient/aparținător – donatori – specialiști ai 
sistemului transfuzional.  
Bugetul proiectului este de 350.000 de euro iar Hidroelectrica a acordat pentru acest proiect o sponsorizare de 
100.000 lei.  
 
22. Asociatia Discover Project - 50.000 lei 

Asociatie cu scopul de dezvoltare in interes general ori comunitar de activitati pentru apararea drepturilor 
jurnalistilor, formare profesionala, dezvoltare, consiliere si consultanta, comunicare si relatii publice, legate de 
protectia mediului, cercetare/ dezvoltare, sociale etc. 
Asociatia a primit din partea Hidroelectrica 50.000 de lei pentru Proiectul „Investitii Romanesti versus Autorizatii de 
Mediu”, care presupune documentarea si realizarea unor materiale pe subiectul investitiilor companiilor romanesti 
blocate de autorizatii de mediu. In actualul context, este important de documentat faptul ca unele investitii ale 
companiilor romanesti, inclusiv din piata energiei electrice sa fie intarziate sau chiar blocate de emiterea 
autorizatiilor de mediu. Proiectul se intinde pe o perioada de sase luni, rezultatul acestuia vizeaza realizarea unor 
materiale exhaustive in care sa fie mentionate efectele directe sau indirecte ale emiterii sau nu a acestor autorizatii 
de  mediu.  
 

23. Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia - 100.000 lei 

In cadrul scolii se asigura pregatirea unui numar de aproximativ 700 de elevi structurati pe: invatamant primar, 
gimnazial, liceal tehnologic zi si seral si invatamant profesional. Unitatea dispune de doua corpuri de cladire, in 
cadrul carora functioneaza sase cabinete, patru ateliere pentru pregatirea practica, doua laboratoare de informatica, 
un laborator de chimie, un centru de documentare si informare si o sala multimedia. De asemenea unitatea dispune 
de un atelier de ceramica si o sala de sport. Cu suma primita ca titlu de sponsorizare vor inlocui echipamentele IT 
existente, care s-au uzat.   
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24. Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – România Filiala București - 40.000 lei 

Organizatie neguvernamentala, non-profit, apolitica, cu activitati pentru imbunatatirea conditiilor de viata a 
copiilor/tinerilor cu dizabilitati neuromotorii severe si sustinerea familiilor lor.  
Proiectul vizat se refera la organizarea unei tabere de vara, proiect pe care asociatia il desfasoara de la infiintarea 
asociatiei si pana in prezent.  
Proiectul aduce beneficii directe asupra participantilor deoarece, din lipsuri materiale, din lipsa transportului adaptat 
pentru persoanele cu dizabilitati, din teama ca nu vor fi bine primiti, din greutatea de a fi singur cu un copil cu 
dizabilitati intr-o piscina, intr-un muzeu, aceste familii nu isi permit sa plece din Bucuresti. Tabara se va desfasura in 
perioada 21 – 28 iunie 2022 si vor beneficia de ea 25 de familii (75 de beneficiari insemnand copii, insotitori, parinti, 
frati, surori).  

 

25. Asociația Clubul Sportiv Masterkart - 250.000 lei  

Clubul sportiv, din Brasov, are ca scop desfasurarea de activitati sportive in urmatoarele ramuri de sport: karting, 
automobilism, motociclism, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea de sportivi in aceste domenii, participarea 
la competitii sportive, interne si internationale, organizarea de evenimente sportive și orice alte activitati conexe 
acestora. 
Sponsorizarea se utilizeaza conform cererii lor de sponsorizare pentru pilotii Bogdan Ilie, Riana Bacircel si Patrik 
Andrei Margescu, cu rezultate remarcabile in ultimii doi ani de participare la competitii si cu asteptari la fel de mari 
pentru anul 2022.  
Bugetul pentru cei trei piloti:  
a) Echipamente sportive (kart, echipamente protectie) 100.000 lei  
b) Consumabile (anvelope, benzina, ulei, pinioane, lanturi, solutii tehnice) 250.000 lei  
c) Deplasari (taxe inscrieri competitii, cantonamente, transport, cazare, mese) 150.000 lei. 
 
26. Asociatia Sasorycode - 30.000 lei 
 
Asociatia are  ca scop incurajarea copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani sa isi dezvolte abilitatile digitale, sa 
descopere lumea limbajelor de programare, a informaticii si sa atinga cel mai inalt nivel de performanta in educatia 
digitala, programare, robotica si informatica. Asociatia isi propune sa organizeze mai multe concursuri, competitii si 
Olimpiade nationale si internationale de informatica, in care copiii sa rezolve anumite teme in limbaje de 
programare diverse (Scratch, Pictoblox, Mblock, Python, Java, Javascript, PHP etc.)  
Pentru toate activitatile de mai sus, estimate a fi derulate in anul 2022, Asociatia a primit o sponsorizare in cuantum 
de 30.000 de lei.  
 
27.  Asociatia Inventatorilor Independenti - 90.000 lei 
 
Asociatia Inventatorilor Independenti a solicitat o sponsorizare pentru finalizarea “PROIECTULUI DIABET”, un 

dispozitiv destinat pacientilor de diabet. Conform solicitarii, dispozitivul poate accesa si stimula o serie de puncte 

dintr-un protocol de tratament recomandat in literatura de specialitate intr-o schema recunoscuta de OMS ca 

adjuvant in tratarea pacientilor de diabet. Inventia are Diploma de Excelenta si Medalia de Aur acordate de 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca. In Romania, conform cifrelor citate de la Ministerul Sanatatii si Familiei, sunt 

800.000 de pacienti de diabet.  

Pentru urmatoarele faze din realizarea proiectului, asociatia primeste din partea Hidroelectrica 90.000 lei.  

28. Echipa de robotică TITANS a Colegiului Național ʺGheorghe Lazărʺ București, reprezentată prin Asociaţia  
“Educaţie şi Umanism”  - 30.000 lei 

 

Asociația Educatie si Urbanism sprijină echipa de robotică TITANS din anul 2019. Membrii echipei de robotică 

participă, din 2016, la competiții interne și internaționale, organizează evenimente la care participă foarte mulți 

copii. De asemenea au proiecte educative, adresate elevilor de gimnaziu din București, se implică și organizează 

proiecte comunitare pentru copiii defavorizați, sunt conectați cu numeroși specialiști din domeniul STEM. În fiecare 
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sezon, echipa se pregătește pentru competiția Națională ʺBRD First Tech Challengeʺ. Cele mai bune echipe 

reprezintă România la competiția internațională din Statele Unite ale Americii.  

Suma solicitata a fost de 30.000 lei. Bugetul defalcat pe activități/acțiuni/nevoi 15.000 lei pentru achiziționarea de 

piese (din USA), echipamente, filament necesare pentru construirea unui robot performant (hardware); 15.000 lei 

pentru marketing (organizarea de evenimente; implicarea în proiecte umanitare; materiale de promovare: roll-up, 

flyere, mape, insigne, tricouri, deplasare la evenimente organizate în alte localități).  

 
Hidroelectrica a facut sponsorizari cu alimentele ce au fost achiziționate în baza deciziilor Directoratului 
Hidroelectrica nr. 364/20.03.2020 și 419/02.04.2020 prin care s-a dispus achiziționarea de produse alimentare pe 
întreaga durată a consemnării personalului din exploatarea centralelor electrice astfel: 

29. Asociația Creștin – Ortodoxă ,,Sfinții Trei Ierarhi” – alimente in valoare de 45.130 lei; 
30. Asociația Creștină de Binefacere “Aurora” – alimente in valoare de 132.910 lei ; 
31. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mehedinți – alimente in valoare de 69.360 lei; 
32. Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeș – 30.180 lei; 
33. Spitalul Municipal Curtea de Argeș - 16.100 lei; 
34. Asociația Cert Transilvania - 25.720 lei; 
35. Direcția de Asistență și Protecția Copilului Vâlcea – 67.090 lei. 

 
 

VI.Valoare: In perioada 15.07.2021-31.12.2021 Consiliul de Supraveghere a aprobat sponsorizari in valoarea de  
8.290.000 lei si sponsorizari in alimente in valoare de 386.490 lei. 
 


