NOTĂ
SNTGN TRANSGAZ SA a acordat sponsorizări în anul 2017, respectând următoarele prevederi legale în vigoare şi reglementări procedurale interne:

Prevederi legale
 Legea nr.32/19.05.1994 privind sponsorizarea, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, art. 25, pct.4, lit.(i,);
 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 ( şi defalcat pe trimestre).

Reglementări procedurale interne
 Politica privind acordarea sponsorizărilor la nivelul SNTGN Transgaz SA - document cadru privind asigurarea unui management corespunzător al
activităţii de sponsorizare în conformitate cu reglementările legale şi fiscale în vigoare;
 Procedura de proces Cod PP-51- Elaborarea documentelor de sponsorizare;
 art. 5, Anexa 2, lit (e) din Hotărârea C.A. nr. 16/26 mai 2017, cu privire la atribuirea de competențe Directorului General de a încheia contracte de
sponsorizare în limita unui plafon maxim lunar de 70.000 lei, cu încadrarea în suma anuală prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat și
informarea periodică a Consiliului de Administrație;
Detaliat, situaţia sponsorizărilor acordate de SNTGN Transgaz SA în anul 2017 se prezintă astfel:
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

1.

Asociația
”Inimi
Mari pentru Inimi
Mici”, Târgu Mureș,
jud.Mureș

Prin cerere

Primăria
Corbu,
localitatea Corbu,
jud. Olt

Prin cerere

Asociația
”Blue
Learn”, localitatea
Băicoi, jud.Prahova

Prin cerere

2.

3.

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului
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Valoarea
sponsorizării
(în RON)

50.000

50.000

20.000

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
instruirii
personalului
medical de specialitate,
instruirea
părinților
și
sprijinirea deplasării în
România a specialiștilor din
străinatate.
Sprijin financiar necesar
achiziționării unui ecograf
performant
pentru
dispensarul din localitatea
Corbu.
Sprijin financiar necesar
implementării și dezvoltării
proiectului ”Șansă la viață”,
constând în susținerea
financiară în anul 2017 a
costurilor
pentru
tratamentele persoanelor cu
probleme
grave
de
sănătate.

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

Medical și
sănătate
NU

Medical și
sănătate
NU

Medical și
sănătate
NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

4.

Asociația ”Autism,
Terapie, Sport și
Arte” - Argeș,
localitatea Pitești,
jud.Argeș

Prin cerere

10.000

5.

Asociația
”Casa
Tuturor”, București,

Prin cerere

10.000

Asociația
Handicapaților
Neuromotori
și
Invalizi,
Mediaș,
jud.Sibiu
Asociația
”Coaching
Life
Coach4Transforma
tion”,Urziceni,jud.Ia
lomița

Prin cerere

2.000

Prin cerere

80.000

6.

7.

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului
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Valoarea
sponsorizării
(în RON)

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
achiziționării de materiale
pentru
terapie
de
specialitate, achiziționare
mobilier și amenajare loc de
joacă pentru copii.
Sprijin financiar necesar
achiziționării unei proteze
funcționale la brațul stâng
pentru minorul Dogaru
David Cristian.
Sprijin financiar necesar
achiziționării
unui
laringoscop precum și
achiziționare
de
medicamente.
Sprijin financiar necesar
susținerii activităților din
cadrul Centrului de zi pentru
copii cu autism,”Lumea
spiridușilor”

Domeniul
sponsorizării

Medical și
sănătate

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?
NU

Medical și
sănătate

NU

Medical și
sănătate

NU

Medical și
sănătate

NU

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

8.

Fundația ”Dr.Dan
Rusu”
Mediaș,
localitatea Mediaș,
jud.Sibiu

Prin cerere

9.

Asociatia
”Dăruiește Viața”,
București

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

3.000

Prin cerere

217.000

10.

Spitalul Municipal
Turda, localitatea
Turda, jud. Cluj

Prin cerere

50.000

11.

Spitalul Municipal
Blaj,
localitatea
Blaj, jud.Alba

Prin cerere

50.000

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
achiziționării unui aparat
auditiv pentru pacient
diagnosticat cu hipoacuzie
medie severă.
Sprijin financiar necesar
modernizării
spațiilor
destinate spitalizăriilor de zi
și continue în secțiile de
hematologie ale Institutului
Clinic Fundeni.
Sprijin financiar necesar
finalizării lucrărilor de
reamenajare și igienizare a
spațiului de fizioterapie a
spitalului precum și pentru
achiziționarea
unui
sterilizator cu plasmă.
Sprijin financiar necesar
achiziționării unui aparat –

Domeniul
sponsorizării

Medical și
sănătate

Medical și
sănătate

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?
DA

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)
12.700

NU

Medical și
sănătate

NU

Medical și
sănătate

DA

40.000
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

12.

Spitalul Orășenesc
Vișeul de Sus,
loc.Vișeul de Sus,
jud. Maramureș

13.

Fundatia Spitalului
Clinic pentru copii
”Grigore
Alexandrescu”,
București

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Prin cerere

Prin cerere

DOMENIUL MEDICAL ȘI SĂNĂTATE

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

90.000

225.000

BUGETAT
2017
ACORDAT
2017

Obiectul
sponsorizării

stație de sterilizare cu abur
de capacitate mare.
Sprijin financiar necesar
achiziționării unui ecograf
multifuncțional cu sondă de
cord, un EKG portabil, un
Holter TA, aparate necesare
pentru
dotarea
compartimentului
de
Cardiologie.
Sprijin financiar necesar
dotării și modernizării
blocului operator al secției
Chirurgie I al Spitalului
Grigore Alexandrescu.

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Medical și
sănătate

NU

Medical și
sănătate

DA

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

120.000

1.200.000
857.000
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

1.

2.

3.

Numele
beneficiarului

Asociația
Leaders
București

Cum s-a
cunoscut
cazul

”Young
Club”,

Prin cerere

Fundația
”J.M.Keynes”,
localitatea
Cluj
Napoca, jud.Cluj

Prin cerere

Direcția Municipală
pt. Cultură, Sport,
Turism și Tineret
Mediaș, localitatea
Mediaș, jud.Sibiu

Prin cerere

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului
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Valoarea
sponsorizării
(în RON)

REST
BUGET 2017
20.000

70.000

40.000

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

343.000
Sprijin financiar necesar
organizării cursurilor Școlii
de Vară ”YLC-Finance”,
ediția XI, Sibiu, iulie 2017.\
Sprijin financiar necesar
organizării evenimentului
cultural
artistic”Premiile
Media de Excelență 2017”,
ediția a XIV-a, Cluj Napoca,
27 octombrie 2017.
Sprijin financiar necesar
organizării și desfășurării
acțiunilor ocazionate de
împlinirea a 750 de ani de
atestare documentară a
municipiului Mediaș.

Educație,
învățământ,
social și sport
Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

NU

DA

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

4.

5.

6.

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Școala Gimnazială
”Grigore
Geamănu”,
Turcinești,
localitatea
Turcinești, jud.Gorj
Fundația
Academiei de Studii
Economice,
București

Prin cerere

Asociația pt.Studii
și
Prognoze
Economico-Sociale
- ASPES, București

Prin cerere

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Prin cerere
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Valoarea
sponsorizării
(în RON)

20.000

20.000

20.000

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
achiziționării
de
10
calculatoare, necesare în
procesul
instructiv
–
educativ al elevilor din
școală.
Sprijin financiar necesar
implementării și dezvoltării
proiectului ”EU – ASE
Network”, proiect destinat
creșterii
vizibilității
internaționale și stimulării
capacității de participare a
ASE București, la proiectele
finanțate direct de UE.
Sprijin financiar necesar
acoperirii
parțiale,
a
costurilor de tipărire ale
revistei ”Economistul”.

Domeniul
sponsorizării

Educație,
învățământ,
social și sport

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

Educație,
învățământ,
social și sport
NU

Educație,
învățământ,
social și sport

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

7.

8.

9.

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Fundația
Internațională
”Omenia”,
București

Prin cerere

Asociația
Social
Culturală Potcoava,
localitatea
Potcoava, jud.Olt

Prin cerere

Asociația
pt.Educație
”Teofor”, Bucuresti,
localitatea
București

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

10.000

5.000

10.000
Prin cerere

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
acordării a 30 burse pentru
studenții și elevii cu merite
deosebite și fără posibilități
financiare precum și 20 de
ajutoare sociale pentru
persoane vârstnice bolnave
și cu handicap.
Sprijin financiar necesar
achiziționării de costume
populare și aparatură de
înregistrare și redare,
pentru ansamblul folcloric
local ”Mugurelul”.
Sprijin financiar necesar
realizării
filmului
documentar,”Istoria
Petrolului
Românesc”
(U.P.G.Ploiești).

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

Educație,
învățământ,
social și sport
NU

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

NU

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

10.

11.

12.

13.

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Asociația ”Camera
de
Comerț
Americană”,
București
Institutul ”Eudoxiu
Hurmuzachi”pt.Ro
mânii
de
Pretutindeni,
București
Fundația
”Rut”,
localitatea Mediaș,
jud.Sibiu

Prin cerere

Asociația Culturală
”Servus
Transilvania”,
localitatea Biertan,
jud Sibiu

Prin cerere

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Prin cerere

Prin cerere
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Valoarea
sponsorizării
(în RON)

5.000

40.000

1.632

9.000

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
organizării evenimentului
ocazionat de sărbătorirea
Zilei Independenței SUA.
Sprijin financiar necesar
organizării de evenimente
culturale naționale, pe
perioada mai – august.

Educație,
învățământ,
social și sport

Sprijin finaciar necesar
editării, tipăririi și lansării
cărții ”Anatomia Iluminării” –
autor George Nimigeanu.
Sprijin financiar necesar
compensării cheltuielilor de
organizare a Festivalului
„Servus
Transilvania”,
Biertan, august 2017.

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

NU

NU

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

14.

Numele
beneficiarului

Asociația
Internațională
Formare
Profesională
”Masterclass”,
Băicoi,
jud.Prahova

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Prin cerere

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

12.450

de

Asociația
”Societatea
Inginerilor de Petrol
și Gaze”, București

Prin cerere

20.000

15.

16.

Fundația
Patrimonio”,
București

”Pro

Prin cerere
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50.000

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
pentru, eleva Andreea
Maria Bârzescu, în vederea
participării la concursul de la
Saint Petersburg, august
2017.

Educație,
învățământ,
social și sport

Sprijin financiar necesar
organizării Conferinței cu
tema ”Rolul Sistemului
Național Interconectat de
Transport Gaze Naturale în
asigurarea
securității
energetice a României și
Uniunii
Europene”,
București,
septembrie
2017.
Sprijin financiar necesar
desfășurării
activității
curente de conservare a

Educație,
învățământ,
social și sport

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

DA

Educație,
învățământ,
social și sport

20.000

NU
Pag. 10

Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Clubul Sportiv ”Gaz
Metan ” Mediaș,
jud.Sibiu

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

800.000
Prin cerere

17.

18.

Asociația
Trans
Educația, Mediaș,
jud.Sibiu

Prin cerere
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10.000

Obiectul
sponsorizării

conacului Neamțu din satul
Olari, realizarea unor serii
de obiecte ale colecției
Honest Goods precum si
realizarea unei platforme
online de prezentare a
acestor produse.
Sprijin financiar necesar
participării la competițiile
organizate de Federații,
recrutarea, formarea şi
antrenarea într-un cadru
organizat a tinerilor sportivi,
activități desfăşurate în
cursul anului 2017.
Sprijin financiar necesar
organizării
colocviului
internațional
”Exipora”,
Mediaș, octombrie 2017.

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

Educație,
învățământ,
social și sport
DA

Educație,
învățământ,
social și sport

3.850.000

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

19.

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Primăria Comunei
Moșna, jud.Sibiu

Prin cerere

Federația Română
de Judo, București

Prin cerere

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

3.000

100.000

20.

21.

22.

Asociația Presei
Sportive
din
Romania, București

Prin cerere

Asociația
CERT
Transilvania
Detasamentul de
Intervenție
la

Prin cerere
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50.000

10.000

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
organizării
evenimentului”Festivalul
Verzei”, octombrie 2017,
Moșna.
Sprijin financiar necesar
achiziționării de echipament
sportiv reprezentativ special
pentru componenții loturilor
naționale de judo ale
României.
Sprijin financiar necesar
organizării Galei ”Campionii
Spațiului și ai gazetăriei –
mereu
în
slujba
performanței”, noiembrie,
București.
Sprijin financiar necesar
desfășurării
Campaniei
Umanitare de Crăciun 2017,
care constă în oferirea de

Domeniul
sponsorizării

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

Educație,
învățământ,
social și sport

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

NU

NU

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

Dezastre,
localitatea
Cluj
Napoca, jud.Cluj

23.

24.

25.

Complex
Educațional
Lauder - Reut
Romania, Bucuresti
Fundația
”Cosmonaut
Dumitru
Dorin
Prunariu”,
București

Prin cerere

Prin cerere

Fundația Muzeul
Caricaturii
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120.000

35.000

30.000

Obiectul
sponsorizării

pachete umanitare care vor
fi distribuite familiilor cu o
stare materială precară care
locuiesc în zone greu
accesibile
din
Munții
Apuseni.
Sprijin financiar necesar
dotării laboratorului IT din
cadrul Liceului Lauder Reut.
Sprijin financiar necesar
finalizării programelor de
activitate ale fundației,
aferente anului 2017,
organizarea de conferințe
pentru tineri, deplasări la
manifestări de specialitate
în țară și străinătate.

Domeniul
sponsorizării

Educație,
învățământ,
social și sport

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

Educație,
învățământ,
social și sport
NU

Sprijin financiar necesar
editării și tipăririi broșurii
Pag. 13

Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Românești
Universale,
loc.Galați,
jud.Galați

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

și

BUGETAT
2017
ACORDAT
2017
REST
BUGET 2017

MLNR,

Prin cerere

25.000

1.

2.

Asociația
București

MLNR,

Domeniul
sponsorizării

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

”Cum să fii părinte de nota
10”, lucrare validată de
Poliția Capitalei.

DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, EDUCAȚIE, SOCIAL ȘI SPORT

Asociația
București

Obiectul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Prin cerere

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

25.000

1.600.000
1.511.082
88.918
Sprijin financiar necesar
premierii performanțelor în
domeniul educație, mediu,
IT,
21 iunie 2017,
București.
Sprijin financiar necesar
premierii performanțelor în
domeniul economiei 21
iunie 2017, București.
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

3.

4.

5.

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Primăria Comunei
Gușoeni,
loc.Gușoeni,
jud.Vâlcea

Prin cerere

Mănăstirea ”Buna
Vestire”, localitatea
Bolitin
Vale,
jud.Giurgiu

Prin cerere

Universitatea
”Petrol-Gaze”
Ploiești, Facultatea
IME, Ploiești, jud.
Prahova

Prin cerere

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

20.000

20.000

11.250

Obiectul
sponsorizării

Sprijin financiar necesar
dezvoltării
proiectului
”Construire și racordare la
RED
20kV
Centrala
Electrică Fotovoltaică 80kW
CEF
Târg
Primăria
Gușoeni, jud.Vâlcea”.
Sprijin financiar necesar
finalizării lucrărilor de
construcție, întreținere și
reparații la corpurile de chilii
și administrative din incinta
mânăstirii.
Sprijin financiar necesar
acreditării RENAR
a
Centrului Regional de
Testare și Monitorizare a
Materialului
Tubular
Petrolier
din
cadrul

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

NU

NU

DA

9.500
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

Obiectul
sponsorizării

Facultății
Mecanică
Ploiești.

6.

7.

Parohia ”Sfântul
Dumitru”, Iazu Nou,
comuna
Șipote,
jud.Iași

Prin cerere

Parohia Reformată
Blăjel, localitatea
Blăjel, jud. Sibiu

Prin cerere

Asociația ”Discover
Project”, București

Prin cerere

8.

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

5.000

7.000

30.000

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

de Inginerie
și Electrică

Sprijin financiar necesar
continuării
proiectelor
sociale
din
parohia
Sf.Dumitru, Iazu Nou.
Sprijin financiar necesar
achiziționării a 20 de bănci
bisericești pentru locașul de
cult din localitate.

Sprijin financiar necesar
achiziționării de mobilier,
birotică,
echipamente
informatice
și
de
comunicație pentru sediul
asociației precum și pentru

NU

NU
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

înființarea unui site propriu
al asociației.

9.

10.

11.

Camera de Comerț
și Industrie a
României,
București

Prin cerere

Primăria
Municipiului
Călărași - pt.
Muzeul Municipal
Călăr
Comuna
Șeiuț, loc. Sieuț,
jud.Bistrița Năsăud,
jud.Călărași
Federația
Sindicatelor Gaz
România,
localitatea
Alba
Iulia, jud.Alba

Prin cerere

Prin cerere

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

9.000

10.000

10.000

Sprijin financiar necesar
organizării Galei ”Topul
Național al Firmelor 2017”,
București, noiembrie 2017.
Sprijin financiar necesar
dotării atelierului de olărit
din
cadrul
Muzeului
Municipal Călărași.

Sprijin financiar necesar
participării delegației FSGR,
la
Congresul”Public
Services
International”,

NU

NU

DA

20.000
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

Geneva, Elveția, noiembrie
2017.
Asociația pentru
Handicapați psihic
CS, Resita, jud.
Caraș Severin

Prin cerere

2.000

12.

13.

Comuna Șeiuț, loc.
Sieuț, jud.Bistrița
Năsăud

Prin cerere

DOMENIUL ALTE CHETUIELI

Raport anual privind sponsorizarile acordate în anul 2017

20.000

BUGETAT
2017
ACORDAT
2017

Sprijin financiar necesar
achiziționării unui nou
calculator pentru sediul
asociației precum și oferirea
de pachete cadou pentru
membrii asociației, cu
ocazia Sărbătorilor de
Crăciun.
Sprijin financiar necesar
refacerii unei locuinței
distrusă în urma unui
incendiu.
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Situația sponsorizărilor acordate în anul 2017

Nr.
crt

Numele
beneficiarului

Cum s-a
cunoscut
cazul

Site-ul/pagina
de Facebook
beneficiarului

Valoarea
sponsorizării
(în RON)

REST
BUGET 2017

Obiectul
sponsorizării

Domeniul
sponsorizării

Au existat
sponsorizări
precedente
ale
companiei,
în ultimii 3
ani, față de
acest
beneficiar?

Dacă da,
listați
valoarea
totală a
acestora
(în RON)

5.750

Valoarea totală a sponsorizărilor acordate în anul 2017
2.572.332
Valoarea sponsorizărilor acordate în anul 2017 a fost de 2.572.332 lei şi s-a încadrat în suma de 3.000.000 lei bugetată şi aprobată prin Bugetul de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.1/27.04.2017.
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