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NOTĂ 

 

SNTGN TRANSGAZ SA a acordat sponsorizări în anul 2022, respectând următoarele prevederi legale în vigoare și reglementări 

procedurale interne: 

Prevederi legale 

 

 Legea nr. 32/19.05.1994 privind sponsorizarea, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, art. 25, pct. 4, lit. (i); 

 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 (defalcat pe trimestre). 

Reglementări procedurale interne  
 

 Politica privind acordarea sponsorizărilor la nivelul SNTGN Transgaz SA în anul 2022 - document cadru privind asigurarea unui 

management corespunzător al activității de sponsorizare în conformitate cu reglementările legale și fiscale în vigoare aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/28.01.2021; 

 Procedura de proces Cod PP-DJ 02- Elaborarea documentelor de sponsorizare; 

 art. 3, Anexa 2, punctul 3, din Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/15 ianuarie 2018, cu privire la atribuirea de competențe 

Directorului General de a încheia contracte de sponsorizare în limita unui plafon maxim lunar de 100.000 lei, cu încadrarea în 

suma anuală prevăzută în Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat la nivelul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 

informarea periodică a Consiliului de Administrație. 

 



                                                                                                                                                                                                        

Raport anual privind sponsorizările acordate în anul 2022 Pag. 2 
 

Situația detaliată a sponsorizărilor acordate de SNTGN Transgaz SA în anul 2022, pe domenii de implicare socială:  
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Situația sponsorizărilor acordate de SNTGN Transgaz SA - anul 2022

SĂNĂTATE EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SOCIAL și SPORT ALTE CHELTUIELI
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MEDICAL și SĂNĂTATE EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SOCIAL și SPORT ALTE CHELTUIELI

SITUAȚIA SPONSORIZĂRILOR ACORDATE DE SNTGN TRANSGAZ SA ANUL 2022
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Alăturându-se politicii de comunicare generală și responsabilitate socială corporativă stabilită la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA, 

politica de acordare a sponsorizărilor are scopul de a asigura un cadru eficace de derulare și monitorizare a acestora în conformitate 

cu reglementările legale și fiscale în vigoare.  

Consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii asumate, SNTGN TRANSGAZ SA 

conștientizează importanța faptului că, uneori, o susținere financiară pentru o cauză nobilă sau pentru un scop umanitar este vitală și 

de aceea, atât prin programele CSR inițiate, cât și prin politica de sponsorizare, societatea se implică activ în viața comunității, 

contribuind astfel la creșterea gradului de coeziune socială și la dezvoltarea durabilă a comunității. 

La data de 31.12.2022, valoarea totală a sponsorizărilor acordate de SNTGN Transgaz SA în anul 2022 a fost de 3.012.550 lei, sumă 

care se încadrează în valoarea bugetată și aprobată a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, document aprobat prin 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/28.02.2022.  

SNTGN Transgaz SA a contribuit  și va contribui prin sponsorizările acordate la susținerea coeziunii sociale, la dezvoltarea comunității, 

a sectorului medical, educației și culturii, mediului înconjurător și sportului. 


