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SERVICIUL RELAŢII PUBLICE 
Nr.DSMC/2378/17.01.2017                                                                         
 
                                                                      

RAPORT  
PRIVIND SPONSORIZĂRILE ACORDATE DE 

SNTGN TRANSGAZ SA ÎN ANUL 2016 
(document elaborat conform Ordinului MECT nr.278/09.03.2015 art.1 alin. 2) 

 
 

Ȋn vederea respectării prevederilor Ordinului MECT nr.278/09.03.2015, Art.1, alin (2), SNTGN Transgaz SA 

are obligația întocmirii până la sfârşitul lunii ianuarie 2017 şi publicării pe site-ul propriu până în ultima zi a 
lunii ianuarie 2017 a “Raportului privind sponsorizările acordate de SNTGN Transgaz SA în cursul anului 
2016”. 
În tabelul de mai jos sunt prezentate sponsorizările acordate în anul 2016, după  cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Persoana fizică/ 
juridică beneficiară 

Obiectul sponsorizării 
Contract de 

sponsorizare 

Nr./data Valoare 

1 

Club Sportiv Gaz Metan 
Mediaş,  jud.Sibiu 
 

Sprijin financiar necesar participării la 
competițiile organizate de Federații, 
recrutarea, formarea şi antrenarea într-un 
cadru organizat a tinerilor sportivi localnici, 
activități desfăşurate în cursul anului 2016, 
de beneficiar. 

1/2016 800.000 

2 

Fundaţia "Speranţă 
pentru copii României", 
Bucureşti  
 

Sprijin financiar necesar achiziţionării  unui 
aparat de anestezie Datex-Ohmeda pentru 
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii MS 
Curie Bucureşti – Clinica de Ortopedie 
Pediatrică. 

2/2016 160.000 

3 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov, 
jud.Braşov 
 

Sprijin financiar necesar dotării 
compartimentului de arşi din structura 
secției de chirurgie plastică, reconstructivă 
şi arsuri, cu un dispozitiv necesar 
expandării grefelor de piele în cazul 
arsurilor profunde extinse în suprafață, 
dotări specifice de îngrijire (nursing) şi 
tratamentului local, up-gradări ale circuitelor 
medicale şi dotări de bază ale secției.  

3/2016 
15.000 

 



2 
 

4 

Clubul Sportiv "Ring Box" 
Târgu Mureş,  jud.Mureş 

Sprijin financiar necesar participării la 
competițiile de box organizate în cadrul 
„Cupei României” şi a „Campionatului 
Național”, în cursul anului 2016. 

5/2016 2.500 

5 

Parohia "Izvorul 
Tămăduirii" Mavrogheni, 
Bucureşti  
 

Sprijin financiar necesar înlocuirii ferestrelor 
actuale ale bisericii cu ferestre noi din 
profile de oțel zincat cu rupere termică şi 
pachet de geam termopan cu 3 foi, biserica 
fiind considerată monument istoric 
(categoria B). 

6/2016 
15.000 

 

6 

Asociaţia Nevăzătorilor 
din România, Filiala 
Judeţeană Bacău, 
jud.Bacău 
 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
laptop, hard extern 5TB, reportofon, 
microfon, softuri (Freedom Scientific Jaws 
Screen Reader şi Vocalizer pentru NVDA), 
router wireless, multifuncțională, cameră 
video, mobilier (masă PC, scaun PC, 
etajeră), medii de stocare (USB, card micro 
SD), consumabile (Cd-uri, DVD-uri, hârtie). 

12/2016 
4.000 

 

7 

Biserica Română Unită 
cu Roma Greco Catolică 
Blăjel,  jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
sistem de clopote electronice pentru 
biserică şi reabilitarea instalației electrice la 
lăcașul de cult. 

13/2016 
5.000 

 

8 

Asociaţia Pinochio 
Oradea,  jud.Bihor 

Sprijin financiar necesar  desfăşurării la 
Oradea, în perioada 02-04.09.2016, a 
Turneului Internațional de Baschet în 
Fotoliu Rulant “Maria”, ediția a XII-a. 

14/2016 
8.000 

 

9 

Asociaţia Sportivă 
"Academia de Fotbal 
Stars" Brăila,  jud.Braila 
 

Sprijin  financiar necesar  lucrărilor de 
montare a unui teren sintetic cu nocturnă şi 
refacerea unui teren de iarbă (rulouri gazon 
sintetic). 

15/2016 
50.000 

 

10 

Fundația Prima Școală 
Românească Brașov, 
jud.Brașov 

Sprijin financiar necesar lucrărilor de 
reparație și restaurare a "Casei Barac" 
considerată monument istoric. 

16/2016 10.000 

11 

Editura Academiei 
Române, București 
 

Sprijin financiar necesar editării și tipăririi a 
două lucrări științifice originale, elaborate 
de cercetătorul român Emil Dinga. 

17/2016 4.500 

12 

Federația Sindicatelor 
Gaz România, București  

Sprijin financiar necesar participării 
delegației FSGR, la Congresul IndustriAll 
Europe, ce se va desfășura la Madrid, 
Spania, în perioada 6 -10 Iunie 2016. 

18/2016 15.000 

13 

Fundația Prietenii Muzicii 
Serafim Antropov, 
București,  
 

Sprijin financiar necesar organizării taberei 
de vară educaționale din cadrul Festivalului 
Internațional "Enescu și muzica lumii" de la 
Sinaia, Bușteni, București – ce se va 
desfășura în iulie-august, septembrie-
octombrie -2016. 

19/2016 80.000 
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14 

Asociația Sfântul Patrick 
Sibiu, loc.Sibiu, jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar acordării de sprijin 
material celor aflați in nevoie.(hrană, 
obiecte, îmbrăcăminte, ajutor financiar). 

20/2016 3.000 

15 

Parohia Ortodoxă 
Mălâncrav, loc. 
Mălâncrav,  jud.Sibiu 
 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui  
termoșemineu, calorifere, fitinguri, 
contsruirea unui horn, achiziționare lambriu 
pt.streașina bisericii, materiale de 
construcție pt. finalizarea lucrărilor începute 
de tencuire și zugrăvire. 

21/2016 5.000 

16 

Arhiepiscopia Iașilor, 
Mănăstirea SIHASTRIA, 
com.Vânători, jud.Neamț 
 

Sprijin financiar necesar  
necesar:amenajării interioare a paraclisului, 
zugrăvelii la biserica și clopotnița, 
reamenajare biblioteca, restaurarea 
stăreției, modernizare grupuri sanitare 
actuale, etc. 

22/2016 5.000 

17 

Parohia Ortodoxă 
Șomoștelnic, 
loc.Șomoștelnic, 
jud.Mureș 

Sprijin financiar necesar înlocuirii 
geamurilor din lemn, cu geamuri 
termopane, la lăcașul de cult. 
 

23/2016 5.000 

18 

Asociația Pensionarilor 
din Sistemul Gazului 
Metan Mediaș, 
loc.Mediaș, jud.Sibiu. 

Sprijin financiar necesar acțiunii de 
întrajutorare a pensionarilor cu pensii mici 
cu ocazia zilei de 1  octombrie 2016 - ziua 
internațională a persoanelor vârstnice. 
 

24/2016 5.000 

19 

Spitalul Municipal de 
Urgenţă Caransebeș  loc. 
Caransebeș, jud.Caraș-
Severin 
 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
echipamente/aparatură medicală de 
laborator de anatomie patologică și 
prosectură necesare pt. efectuarea 
examenelor histopatologice și analizelor 
medicale, în vederea stabilirii unui 
diagnostic rapid și exact. 

25/2016 6.000 

20 
Spitalul Orășenesc  
Dr.Valer Rusu, loc.Luduș, 
jud.Mureș 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
aparat de anestezie + monitor de funcții 
vitale pentru instituția spitalicească. 

26/2016 6.000 

21 

Arhiepiscopia Buzăului și 
Vrancei, Parohia ”Sfinții 
îngeri”, loc.Buzău, 
jud.Buzău 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
teren în vederea construirii unei grădinițe . 
 

27/2016 30.000 

22 

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

Sprijin fianciar necesar  realizării unui film 
de prezentare a univesității de Petrol și 
Gaze Ploiești. 
 

28/2016 5.000 

23 

Asociația Internațională a 
Polițiștilor - I.P.A.- Sibiu , 
loc.Sibiu, jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar deplasării a cinci 
membrii ai asociației, la Kikina-Serbia, în  
vederea efecutării unui schimb de 
experiență. 

29/2016 2.000 
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24. 

Episcopia Ortodoxă 
Română a Maramureșului 
și Sătmarului, 
Protopopiatul Lăpuș, 
Mănăstirea Sf.Ana Rohia, 
loc.Rohia, jud.Maramureș 

Sprijin financiar necesar construirii 
Centrului Cultural Monahal Nicolae 
Steinhardt - Mănăstirea Sfânta Ana –Rohia, 
jud.Maramureș. 

30/2016 25.000 

25. 

Asociația Societatea 
Inginerilor de Petrol și 
Gaze (SIPG) București, 
București 

Sprijin financiar necesar organizării 
Conferintei cu tema ”Interschimbabilitatea 
surselor si Interconectarea Sistemelor 
Energetice” și a "Simpozionului Aniversar 
SIPG-15 ani in avangarda industriei 
petrogaziere romanesti” care se vor 
defășura în cadrul celei de-a VI ediții 
ExpoEnergie- Târg Internațional de energie 
regenerabilă, energie convenmțională, 
echipamente și tehnologii pentru industria 
de petrol și gaze naturale, în perioada 12-
15 octombrie 2016 la București. 

31/2016 20.000 

26. 

Organizația pt.Copii și 
Adulți cu Nevoi Speciale 
"TREBUIE" - Filiala 
Brăila,loc.Brăila,jud.Brăila 

Sprijin financiar necesar sustinerii serviciilor 
de recuperare medicala ale minorei 
CONDOLIU RALUCA GABRIELA - pentru o 
perioada de 12 luni. 

32/2016 12.000 

27. 

Asociația ”Povestașii”, 
București,  loc.București  

Sprijin financiar necesar  inițierii și 
dezvoltării proiectului "Pedalăm pentru 
Invictus 2017" - în vederea achiziționării de 
echipamente medicale și sportive pentru  
militarii români răniți , care vor sa 
concureze la Jocurile Mondiale paralimpice 
INVICTUS GAMES 2017 - Canada. 

33/2016 67.500 

28. 

Asociația Culturală 
”Grigore Leșe”, București  

Sprijin financiar necesar organizării 
Concertelor de Crăciun de la Teatrul 
Național București, care vor avea loc pe 
parcursul lunii decembrie 2016. 

34/2016 25.000 

29. 

Patriarhia Română, 
str.Bulevardul Regina 
Maria, nr.1, București 
 

Sprijin financiar necesar finalizării lucrărilor 
de construcție, finisare și bună funcționare 
a Bisericii ”Sfântul Gheorghe” din Barcelona 
precum și a Centrului Ortodox Român 
”Sfântul Gheorghe” din Barcelona. 

35/2016 50.000 

30. 

Clubul Sportiv Municipal 
București, București 
 

Sprijin financiar necesar susținerii 
programului competițional al secțiilor de 
handbal, volei, rugby și a Centrului de copii 
și Juniori al CSMB, în perioada 10 
noiembrie - 31 decembrie 2016. 

36/2016 297.500 

31. 

Mănăstirea ”Sf.Ioachim și 
Ana”, localitatea Tg. 
Logresti, jud.Gorj 
 

Sprijij financiar necesar construirii unui gard 
împrejmuitor al incintei mănăstirii precum și 
dotarea cu încălzire centrală a unui corp de 
chilii din incinta mănăstirii. 

37/2016 8.000 
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32. 

Liceul Tehnologic 
Cogealac, loc.Cogealac, 
jud,.Constanța 

Sprijij financiar necesar achiziționării unui 
xerox multifuncțional,  achiziționare de 
dicționare, mingi de fotbal și baschet pentru 
elevii din cadrul liceului. 

38/2016 30.000 

33. 
Asociația Club Sportiv 
”Construct Volei 2011”, 
loc.Cernica, jud.Ilfov 

Sprijin financiar necesar participării lotului 
asociației la Campionatul Național de Volei 
2016. 

39/2016 18.000 

34. 

Asociația ”Curcubeul 
Povestilor” Sibiu, 
loc.Sibiu, jud.Sibiu 
 

Sprijin financiar necesar  dotării grădiniței 
cu material didactic, jucării, mobilier pentru 
camera izolator, cabinetul medical și spațiu 
primire părinți, dotarea cu aparatură 
specifică de birou, dotarea bucătăriei 
grădiniței cu aparatură casnică. 

40/2016 9.000 

35. 

Asociația ”Handbal Club 
Potaissa” Turda, loc. 
Turda, jud.Cluj 

Sprijin financiar necesar dezvoltării bazei 
materiale a echipei de handbal și 
susținerea activității sportive în Liga 
Națională de Handbal. 

41/2016 25.000 

36. 

Seraphim Foundation 
Center Med, Alba Iulia, 
jud.Alba 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
echipamente medicale care vor fi donate 
Spitalului Municipal Caracal, conform 
protocolului nr.17223/04.12.2015. 

42/2016 10.000 

37. 

Asociația Persoanelor cu 
Deficiențe de Auz " 
Ascultă Viața", loc. Sibiu, 
jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar achiziționării a 
două procesoare de sunet pentru 
implanturile cohleare ale minorului Stoica 
Ciprian. 

43/2016 10.000 

38. 

Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești, 
loc.Ploiești, jud.Prahova 
 

Sprijin financiar necesar achiziționării unor 
instrumente medicale laparoscopice pentru 
efectuarea intervențiilor chirurgicale minim 
invazive în condiții de maximă siguranță 
pentru pacienți. 

44/2016 30.000 

39. 

Fundația ”Un copil, o 
speranta - UCOS” Sibiu,  
loc.Sibiu, jud.Sibiu 
 

Sprijin financiar necesar implementării 
proiectului ”Sunt autist, am nevoie de 
sprijin” – ajutor  în terapia de recuperare a 
minorului Oprean Gabriel, diagnosticat cu 
autism. 

45/2016 36.000 

40. 
Spitalul Municipal 
Mediaș,  loc.Mediaș, 
jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
aparatură medicală anestezie pentru secția 
Terapie intensivă. 

46/2016 50.000 

41. 

Asociația ”Agenția 
Adventistă pentru 
Dezvoltare, Refacere și 
Ajutor - ADRA România”,  
loc.Bucuresti 

Sprijin financiar necesar susținerii 
financiare a tratamentului de recuperare  
într-un centru medical multidisciplinar din 
străinătate, pentru dl. Vasiliu Cristian, 
diagnosticat cu hemoragie de trunchi 
cerebral. 

47/2016 25.000 

42. 
Fundația ”MEDICA 
MILENIUM III”, Sanpetru, 
loc.Sânpetru, jud. Brașov 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
sistem determinare de tip micrometodă și a 
două monitoare funcții vitale pentru secția 

48/2016 61.000 
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ATI. 

43. 

SN Crucea Roșie, Filiala 
Sibiu,  loc.Sibiu, jud.Sibiu 
 

Sprijin financiar necesar susținerii 
financiare pentru tratamentul medical 
pentru dl.Stan Vasile, diagnosticat cu 
BPOC sever, stadiul III. 

49/2016 4.000 

44. 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie Brăila,   
loc. Brăila, jud.Brăila 

Sprijin financiar necesar asigurării 
regimurilor alimentare diversificate 
corespunzătoare celor 9 tipuri de meniuri 
pentru adulții și copii internați în unitatea 
spitalicească. 

50/2016 50.000 

45. 
Spitalul Clinic Județean 
Mureș, loc.Târgu Mureș, 
jud.Mureș 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
echipamente medicale pentru serviciul de 
Bronhologie a secției de Pneumologie. 

51/2016 5.600 

46. 
Spitalul Orășenesc 
”Sf.Filofteia” Mizil, loc. 
Mizil, jud.Prahova 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
aparatură necesară laboratorului de analize 
medicale. 

52/2016 65.000 

47. 

Spitalul Municipal Blaj,  
loc. Blaj, jud.Alba 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
mese de operații pentru secțiile Chirugie, 
Ortopedie și Obstretică Ginecologie precum 
și achiziționarea de lămpi scialitice. 

53/2016 40.000 

48. 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie Aiud,  
loc.Aiud, jud.Alba 
 

Sprijin financiar necesar efectuării 
reparațiilor curente pe Secția I 
Pneumologie, achiziționarea unui lift mobil 
pentru persoanele cu dizabilități, 
achiziționarea de mobilier, cărucioare de 
curățenie pentru secție. 

54/2016 30.000 

49. 

Spitalul  Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, 
loc.Craiova, jud.Doj 
 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
electroencefalograf pentru secția 
Neuropsihiatrie Infantilă, a unui cardiograf 
ambulant cu dotare minimă și a unui fotoliu 
multifuncțional pentru transport pacienți. 

55/2016 100.000 

50. 

Spitalul Municipal 
Costache Nicolescu, 
Drăgășani, loc.Drăgășani, 
jud.Vâlcea 

Sprijin financiar necesar efectuării lucrărilor 
de extindere a rețelei de oxigen medicinal 
pentru secțiile Medicală și Neurologie. 
 

56/2016 40.000 

51. 

Asociația ”Societatea 
Medicilor de Medicină a 
Familiei/Medicină 
Generală a Județului 
Arad”, loc.Arad, jud. Arad 

Sprijin financiar necesar inițierii și 
desfășurării proiectului CHRONIC – AR 
2017, proiect ce constă în organizarea 
lunară de caravane pentru depistarea 
bolilor cronice, prin intermediul testelor de 
screening. 

57/2016 30.000 

52. 

Fundația ”Spitalului de 
Urgență pt.Copii - Grigore 
Alexandrescu", București 

Sprijin financiar necesar dotării și 
modernizării blocului operator al secției de 
Chirurgie I al Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii ”Grigore Alexandrescu. 

58/2016 120.000 
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53. 
Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii, Cluj 
Napoca,  jud.Cluj 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
microscop operator pentru  secția Chirurgie 
plastică.  

59/2016 35.000 

54. 

Spitalul Clinic de 
Recuperare Cluj Napoca,  
loc.Cluj Napoca, jud.Cluj 

Sprijin financiar necesar dotării sălii de 
terapie ocupațională cu mijloace fixe și 
obiecte de inventar necesare în procesul de 
recuperare prin terapie ocupațională. 

60/2016 35.000 

55. 
Spitalul Municipal 
”Gheorghe Marinescu”, 
Târnăveni, jud. Mureș 

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
aparat radiologic Roentgen fix, cu două 
posturi: grafie și scopie. 

61/2016 30.000 

56. 
Fundația Medicală 
”Prof.Dr.Th.Burghele”, 
București,  

Sprijin financiar necesar achiziționării unui 
încălzitor pentru produse de sânge 
perfuzabile pentru blocurile operatorii. 

62/2016 30.000 

57. 

Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Cluj Napoca, 
loc.Cluj Napoca, jud.Cluj 
 

Sprijin financiar necesar dotării Centrului 
Integrat de Chirurgie minim invazivă 
(CICAMI) din cadrul Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj 
Napoca. 

63/2016 30.000 

58. 

Fundația ”Trestioreanu” 
București,  

Sprijin financiar necesar compensării 
costurilor privind prevenția și tratamentul 
oncologic al afecțiunilor maligne pentru 
pacienții diagnosticați cu cancer. 

64/2016 50.000 

59. 
Asociația ”Community 
Aid” România,  București 

Sprijin financiar necesar implementării 
proiectului umanitar ”Carava lui Moș 
Crăciun”. 

65/2016 5.000 

60. 

Asociația Sportivă ”Știința 
Hurezani”, loc.Hurezani, 
jud.Gorj 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
echipament sportiv pentru membrii echipei 
precum și transportul acestora la diferite 
competiții. 

66/2016 20.000 

61. 
Școala Gimnazială nr.1 
Poeni, loc.Poeni, 
jud.Teleorman 

Sprijin financiar necesar achiziționării  de 
cadouri de Crăciun pentru  elevii din școală. 67/2016 7.000 

62. 
Primăria Comunei Mârșa, 
loc.Mârșa, jud.Giurgiu 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
pavele pentru aleile interioare ale curții 
Școlii Gimnaziale nr.1 Mârșa. 

68/2016 15.000 

63. 
Fundația pt.Dezvoltare 
locală și Regională, 
București,  

Sprijin financiar necesar editării, tipăririi și 
traducerii a patru volume de cărți. 
 

69/2016 30.000 

64. 

Asociația ”Sfântul 
Acoperământ al Maicii 
Domnului”, loc.Satu 
Mare, jud.Satu Mare 

Sprijin financiar necesar realizării 
închiderilor cu geamuri și uși termopane a 
Centrului de zi pentru copii Sfânta Tatiana. 
 

70/2016 8.000 

65. 

Parohia Ortodoxă 
Catedrala I, loc.Mediaș, 
jud.Sibiu 

Sprijin financiar necesar efectuării lucrărilor 
de întreținere și reparații a bisericii precum 
și acordarea de pachete sociale pentru 
persoanele nevoiașe. 

71/2016 7.000 
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66. 
Primăria Poeni, loc.Poeni, 
jud.Teleorman 

Sprijin financiar necesar achiziționării de 
aparatură IT pentru instituția primăriei. 72/2016 15.000 

67. 
Fundația ”TEOFANIA” 
Arad, loc.Abrud, jud.Arad 

Sprijin financiar necesar finalizării lucrărilor 
de construcție la primul modul din cadrul 
Așezământului Sf.Ioan Maximovici. 

73/2016 5.000 

68. 

Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Stejari-
Hurezani, jud.Gorj, 
comuna Hurezani 
 

Sprijin financiar necesar implementării 
proiectului ”Modernizare drumuri locale, 
extindere alimentare cu apă, canalizare 
menajeră, înființare și dotare servicii 
publice, reabilitare, modernizare și dotare 
așezăminte culturale”. 

74/2016 35.000 

TOTAL 2.891.600 

TOTAL BUGETAT ȊN ANUL 2016 3.000.000 

TOTAL  ACORDAT ȊN ANUL 2016 2.891.600 

REST BVC 2016 108.400 
 
 
 
 


