


» În calitate de companie energetică, Hidroelectrica este conştientă de 
responsabilitatea pe care o are faţă de comunităţile în care activează  

» Prin programele şi acţiunile de responsabilitate socială pe care le susţine, 
Hidroelectrica dorește să contribuie la o viaţă mai bună a comunităţilor locale 
pornind de la valorile companiei: Integritate, Spirit de echipă, Responsabilitate 
socială, Creativitate, Performanță 

» Hidroelectrica se implică în viața comunității prin acțiunile de sponsorizare și 
ajutoarele financiare umanitare acordate, precum și prin alte proiecte de 
responsabilitate socială corporativă   

» Activitatea de sponsorizare din cadrul Hidroelectrica se desfășoară cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art. XIV din Ordonanța de Urgență nr. 2 din 11 martie 2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri.  



BENEFICIAR: ASOCIAȚIA CULTURALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ GROOVE ON 
 
VALOAREA: 15.000 lei 
 
 
SCOPUL: Sponsorizarea proiectului La Origini - Muzeul Viu de la Tecşeşti. Misiunea proiectului e de a 

transforma satul Tecșești într-un muzeu viu și o școală de restaurare și reabilitare tradițională, 
conservându-i astfel autenticitatea, păstrând arhitectura tradițională pentru a duce mai 
departe obiceiurile și meștesugurile specifice zonei.  



BENEFICIAR: ANA MARIA NEDELCU 
 
VALOAREA: 47.000 lei 
 
 
SCOPUL: Acordarea sprijinului financiar reprezentând contravaloarea serviciilor medicale care constau 

în tratament și două intervenții de transplant cu celule stem, precum și cheltuielile aferente 
(analize, transport, cazare, masă etc.), intervenții ce vor fi efectuate minorei Serena-Maria 
NEDELCU.    



BENEFICIAR: COMITETUL OLIMPIC SPORTIV ROMÂN 
 
VALOAREA: 100.000 euro 
 
 
SCOPUL: Sprijinirea financiară a Delegației României, pentru participarea și reprezentarea în cele mai 

bune condiții la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. 



BENEFICIAR: GEORGETA MARDARI 
 
 
VALOAREA: 9.000 LEI 
 
 
SCOPUL: Sprijin financiar cu caracter umanitar în vederea acoperirii contravalorii medicamentelor 

necesare beneficiarei. 
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