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RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACȚIUNILE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CU NATURĂ DE 
SPONSORIZARE/MECENAT PENTRU ANUL 2016 

 
            Ianuarie 2017 

 
Activităţile desfăşurate de Romgaz în domeniul responsabilităţii sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo 
de responsabilităţile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conştientă de rolul pe care îl joacă în 
societate.  
 
Responsabilitatea socială reprezintă pentru Romgaz o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile 
clienţilor, echitatea economică și socială, tehnologii care nu dăunează mediului ambiant, tratarea justă a forţei 
de muncă, relaţii transparente cu autorităţile publice, integritate morală și investiţii în comunitate.  
 
De asemenea, Romgaz susţine dezvoltarea sustenabilă și durabilă a societății şi comunităţii, prin susținerea 
financiară/sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative din următoarele domenii principale: 
educație, social, sport, sănătate, mediu înconjurător.  
 
Susținerea acestor proiecte, în limita resurselor financiare bugetate, a dovedit atitudinea pro activă a companiei 
în domeniul responsabilității sociale și a sporit gradul de conștientizare a părților implicate cu privire la 
importanța și beneficiile aplicării responsabilității sociale.  
 
În anul 2016, Romgaz a susținut, parțial sau total, acțiuni și inițiative pe domeniile prevăzute de O.U.G. nr. 
2/2015, cu încadrarea în prevederile bugetare, după cum urmează:  
 

Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015, din care: Buget 2016 Realizări 2016 

Sponsorizări în domeniile medical și sănătate (art. XIV lit. a) 3,840,000 3,666,687 

Sponsorizări în domeniile educație, învățământ, social și sport (art. 
XIV lit. b), din care: 

3,840,000 3,706,148 

        ▪   pentru cluburi sportive 3,427,000 3,427,000 

Sponsorizări pentru alte acțiuni și activități (art. XIV lit. c) 1,920,000 1,882,852 

Total  9,600,000 9,255,687 

 
Prezentăm în cele ce urmează principalele proiecte din fiecare categorie de sponsorizări prevăzută în O.U.G. 
nr. 2/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. 
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 Proiecte, acțiuni, inițiative de responsabilitate socială în domeniile: medical, sănătate, tratamente și 
intervenții medicale 

 
Romgaz sprijină proiectele specifice direcției sănătate identificată ca prioritară în special în comunitățile unde își 
desfașoară activitatea.  
 
 Spitalul Municipal Mediaș 

Sprijin financiar pentru continuarea Proiectelor de modernizare și creștere a performanței energetice prin 
utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde menajere și prin utilizarea pompelor de căldură și a 
forajelor geotehnice la Pavilionul Interne din cadrul Spitalului Municipal Mediaș 

 
În 2015 Spitalul Mediaș, singura unitate medicală care deservește nordul județului Sibiu, cu sprijinul financiar 
oferit integral de Romgaz, și la inițiativa societății conform planului de acțiuni CRS validate în 2014,  a realizat 
proiectul pilot de eficientizare energetică a unei clădiri, proiect denumit Spitalul Verde. Acțiunea a  constat în 
modernizarea pavilionului de boli infecțioase și creșterea eficienței energetice prin utilizarea de energie 
provenită din surse regenerabile folosind foraj geotermic cu pompe de căldură și panouri solare. Această 
investiție a redus cu 50 % costurile de producție a agentului termic pentru acest pavilion, fiind totodată o 
metodă sustenabilă. Proiectul pilot s-a dovedit a fi unul eficient, motiv pentru care Spitalul Mediaș a făcut 
demersuri pentru extinderea sistemului de producere a agentului termic din surse regenerabile și pentru alte 
pavilioane. Momentan proiectul pentru creșterea performanțelor energetice prin utilizarea surselor regenerabile 
de energie este în faza de documentație  pentru avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) valoarea totală a 
proiectului fiind de aproximativ 235.000 euro. Pentru proiectul pilot Spitalul Verde din 2015 Romgaz a sprijinit 
cu 50.000 euro. Etapa a 2-a urmează sa fie derulată în 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Reducerea facturii de energie termică care se reflectă în bugetul spitalului fără 
să reducă și confortul  pacienților internați. Protecția mediului prin folosirea de surse de energie regenerabile.  
 
 
 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, Târnăveni (jud. Mureș) 

Sprijin financiar pentru achiziționarea unui Computer Tomograf în vederea dotării Laboratorului de 
Radiologie și Imagistică Medicală 

 
Spitalul Târnăveni deservește o comunitate cu cca 22.000 de locuitori, marea majoritate provenind din zone 
rurale ale bazinului Transilvan, unde compania își desfășoară activități de producție de peste 100 de ani. În 
procesul de investigare și tratare, spitalul are nevoie de aparatură de specialitate motiv pentru care Romgaz a 
venit în întâmpinarea solicitării lor de finanțare în vederea  achiziționării unui computer tomograf în vederea 
dotării laboratorului de Radiologie și Imagistica Medicală. Achizitia se va realiza pe parcursul anului 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Reducerea costurilor comunității locale pentru realizarea investigațiilor de 
imagistică prin asigurarea proximității. 
 
 
 Spitalul Județean de Urgență Ploiești 

Sprijin financiar pentru realizarea unor dotări cu echipamente medicale necesare pentru secțiile Anestezie 
și Terapie Intensivă, Laboratorul Central de Analize Medicale, Neurochirurgie și Ortopedie din cadrul 
Spitalului Județean Ploiești 

 
Sprijin financiar acordat pentru realizarea de dotări cu echipamente medicale în secțiile ATI, laborator analize 
medicale, neurochirurgie, ortopedie. Angajații sucursalei de înmagazinare Ploiești sunt membrii ai comunității 
deservită de spitalul de urgență Ploiești, acesta fiind singurul spital care asigura servicii medicale de urgență pe 
o raza de 60 de km pentru cca. 250.000 locuitorii din zona urbană și zonele rurale limitrofe. Achiziția se va 
realiza pe parcursul anului 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Accesul locuitorilor din Ploiești și zonele rurale limitrofe la servicii de calitate în 
cadrul serviciului de urgență al Spitalului Judetean Ploiești. 
 
 
 Spitalul Municipal Blaj  

Sprijin financiar pentru achiziționarea de aparatură de specialitate pentru Laboratorul Spitalului, un aparat 
de Biochimie și un ecograf Doppler 

 
Spitalul deservește o comunitate urbană și rurală de cca 52.000 locuitori, iar parte din aceștia sunt membrii ai 
comunităților în care Sucursala de Producție Mediaș are câmpuri de exploatare.Romgaz a venit în 
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întâmpinarea nevoii spitalului acordand sprijin financiar pentru achiziționarea unui aparat de biochimie și a unui 
ecograf Doppler. Suma solicitată vine în completarea resurselor financiare proprii pentru modernizarea 
aparaturii. Achiziția se va realiza pe parcursul anului 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Reducerea costurilor comunității locale pentru realizarea investigațiilor de 
laborator sau imagistică prin asigurarea proximității. 
 
 
 Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași 

Sprijin financiar pentru brevetarea (WO Patent) Proiectului „Hidrogeluri termoreversibile injectabile pentru 
ţesutul bolnav al cordului în infarctul miocardic”.  

 
Sprijin financiar acordat Institutului de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași pentru realizarea 
proiectului „Hidrogeluri termoreversibile injectabile pentru ţesutul bolnav al cordului în infarctul miocardic”, ceea 
ce reprezintă un ajutor pentru impulsionarea cercetării în domeniul sănătăţii. Invenția cercetatorilor de la 
Institutul Petru Poni are rezultate pozitive în laborator, dar este nevoie și de protecție la nivel internațional 
pentru brevet. Romgaz a asigurat o parte din suma necesară pentru acoperirea acestor costuri astfel încât să 
se poată asigura condițiile potrivite pentru producerea și comercializarea gelului. Hidrogelul urmeaza sa intre în 
producție pe parcursul anului 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Hidrogelul termorevesibil este un produs destinat vindecării infarctului miocardic 
prin chirurgie non-invazivă. Injectarea unui ml de soluţie în locul bolnav de pe cord, va genera un ţesut sănătos 
în 4 săptămâni. Produsul a fost testat în laborator cu rezultate remarcabile. 
Produsul este unul cu impact social şi ecomonic major,  reducând  puternic costurile comparativ cu intervenţia 
chirurgicală clasică în cazul atacului de cord, precum și timpul de recuperare a pacientului. 
Într-o statistica Eurostat 2011, România este pe locul 7 din 33 de ţări analizate la persoane decedate din cauza 
bolilor cardiovasculare, cu un număr de 700 de persoane la 100.000 de locuitori, faţă de media UE de 278 de 
persoane la 100.000 de locuitori. 
 
 
 Asociația Educație pentru Europa 

Sprijin financiar pentru desfășurarea proiectului “Romgaz susține Sănătatea în unitățile rurale din Mureș”.  
 
Proiectul urmează să se desfășoare în anul 2017 în 10 localități rurale din jud Mureș, Romgaz susținând o 
parte din valoarea totală a proiectului de 69.000 lei. Proiectul se adresează comunitaților sau grupurilor sociale 
defavorizate, asigurând un set complet de analize în perimetrul localității precum și un consult general din 
partea medicilor parteneri. 
Beneficii pentru comunitate: Accesul al investigatii medicale de baza pentru persoanele cu mobilitate redusa 
sau defavorizate din zona rurala vizata. 
 
 
 
 Proiecte, acțiuni, inițiative de responsabilitate socială în domeniile: educație, învățământ, social și 

sport 
 

Educația și alte acțiunii sociale și/sau sportive dedicate comunitățiilor sunt parte dintre direcțiile identificate 
prioritare și cu mari așteptări din partea membrilor acestora. Compania Romgaz s-a implicat constant în 
sustinerea comunității sportive din Municipiului Mediaș și împrejurimi întrucât sportul de masă este un mijloc de 
optimizare a stării de sănătate a populației și o activitate ce facilitează socializarea în societatile actuale în care 
există o tendință din ce în ce mai mare de dispersare a indivizilor și de izolare umană.      
 
 Universitatea Petrol – Gaze Ploiești     

Sprijin financiar pentru desfășurarea proiectului de promovare pe plan intern și internațional pentru 
atragerea de studenți.  
 

Strategia sectorului energetic al României are ca şi obiectiv satisfacerea necesarului de energie pentru toate 
ramurile economice, asigurând un standard de viaţă civilizat şi respectând principiile dezvoltării durabile. 
Dezvoltarea acestui sector cu tradiţie seculară, are nevoie de resursa umană specializată, cu cunoştinţe 
temeinice în domeniul tehnic şi ştiinţific. Sprijinul Romgaz acordat pentru realizarea unor programe de 
promovare a studiilor în acest domeniu vizează atragerea absolvenţilor spre sectorul energetic susţinând 
dezvoltarea acestuia.  



 

 

 

 
 

4 

Universitatea de Petrol şi Gaze este o instituţie de învăţământ cu profil unic în ţară şi cu o tradiţie bogată, având 
caracter nonprofit şi apolitic, specializată în educaţia şi cercetarea ştiinţifică în organizare proprie şi/sau în 
colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate. 
 
 Beneficii pentru comunitate: Dezvoltare instituţională şi a domeniului cercetării ştiinţifice în domeniul 
petrolului şi gazelor, în beneficiul comunităţii, susţinerea dezvoltării specialiştilor în domeniul petrolului şi 
gazelor, creşterea potenţialului de dezvoltare a sectorului energetic prin asigurarea resursei umane calificate 
disponibile pentru recrutare. 
 
 
 Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș  

Sprijin financiar pentru pentru desfășurarea activității clubului sportiv de fotbal în anul 2016.  
 

În anul 2016, echipa de seniori a promovat în prima divizie a campionatului de fotbal intern și a avut rezultate 
remarcabile, ajungând ca după 15 etape disputate să se plaseze pe locul 3 în campionatul național. Centrul de 
copii și juniori este compus din aproximativ 150 de juniori structurați pe șase grupe (9-12 ani) și aproximativ 100 
de copii (6-12 ani) care activează în competiții locale și nationale organizate de Federatia Romana de Fotbal, 
Asociatia Judeteana de Fotbal sau competitii independente precum: Cupa Gheorghe Hagi, Cupa Gheorghe 
Ene, etc. 
 
Beneficii pentru comunitate: Gaz Metan Mediaș este un club sportiv local cu tradiție, înființat în anul 1945, 
care activeaza în prima divizie de fotbal prin echipa sa de seniori și desfasoara o activitate prolifică prin echipa 
a doua de jucatori și Centrul de copii și juniori. Compania Romgaz s-a implicat constant în sustinerea 
activităților clubului Gaz Metan Mediaș. 
 
 
 Asociatia Club Sportiv “Elisabeta Polihroniade” București    

Sponsor principal pentru organizarea evenimentului Turneul Regilor Romgaz (București – Mediaș 28.11 – 
01.12.2016).  

 
Turneul Regilor, un eveniment de succes în care s-a implicat Romgaz împreună cu Asociația Clubul Sportiv 
“Elisabeta Polihroniade”, se numără printre cele mai apreciate competiții internaționale de șah, fiind recunoscut 
atât de Federația Română de Șah cât și de către Federația Internațională de Șah (FIDE), iar în anul 2010 a fost 
admis de către organizatorii celui mai puternic turneu mondial (GSCA) în Grand Slam datorită condițiilor 
deosebite asigurate de organizatori. Competiția internațională are trei componente: meciurile disputate între 
marii maeștrii internaționali, partidele online pe patforma Chassebase, între copiii din România și o altă țară, și 
Openul Romgaz, cu participare gratuită a jucătorilor legitimați și nelegitimați.  
 
Beneficii pentru comunitate: Popularizarea șahului la nivel național și introducerea predării disciplinei 
opționale „Educație prin șah” în învățământul preuniversitar. Sportivul de performanță a devenit un adevărat 
simbol în societate. El polarizează atenția și interesul maselor nu numai prin prisma rezultatelor intrinseci pe 
care le realizează ci el devine un model exponențial al reușitei, al succesului. Aceste valori se pot transmite și 
celor care aspiră la statutul de sportiv de performanță dar la fel de bine ele pot reprezenta motoare pentru cei 
care practică activitățile sportive din plăcere. 
 
 
 Club Sportiv Electromureș, Jud. Mureș  

Sprijin financiar pentru pentru desfășurarea activității clubului sportiv pe parcursul anului 2016.  
 

Romgaz a acordat sprijin financiar pentru susținerea activității de înaltă performanță a echipei de popice 
„Electromureș-Romgaz” din anul 2016. Campioana României la popice feminin, Electromureș a obținut 
calificarea pentru ediția din toamna 2016 a competiției continentale Liga Campionilor, în urma clasării pe locul V 
în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a "Cupei Mondiale". 
 
Beneficile pentru comunitate: Clubul Sportiv Elecromures a fost înființat în 1971, Romgaz fiind unul dintre 
susținătorii clubului în care activează sportivi din zona de activitate a Romgaz.  
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 Club Sportiv Romgaz Mediaș Tenis de Masă 
Sprijin financiar pentru pentru desfășurarea activității clubului sportiv pe parcursul anului 2016 
 

Romgaz a acordat sprijin financiar pentru desfășurarea activității sportive a membrilor clubului din 1999, anul 
înființării. Inițial a fost sponsor unic dar actualmente clubul sportiv primește sprijin financiar și din partea altor 
membrii ai comunității locale. 
Sportivii au obținut: Locul 1 – Echipa de copii, Locul 2 – Echipa de minicadeți și  Locul 3 – Echipa de juniori. 
Cristina Dumitrescu și Diana Muntean sunt campioane naționale la dublu, categoria cadeți. Beatrice Hila a 
câștigat locul 1 național, la copii 8-10 ani și a participat la Campionatul European de Mini-Cadete. Andreea 
Dragoman este membră a echipei feminine naționale de junioare, campioană a României și medaliată cu aur la 
tenis de masă seniori mixt, medaliată cu bronz în competiția ITTF World Junior Circuit Finals, din India, 
medalită cu aur la Campionatele Europene de tenis de masă pentru cadeți și juniori de la Zagreb în 2016. Cel 
mai bun rezultat din 2016, a fost obținut la Campionatul Mondial de juniori, în Cape Town, Africa de Sud, locul 
întâi la dublu, cu Adina Diaconu.  
 
Beneficile pentru comunitate:  Rezultatele sportivilor polarizează atenția și interesul comunității nu numai prin 
prisma rezultatelor intrinseci pe care le realizează ci și prin modelul exponențial al reușitei, al succesului. 
Aceste valori se pot transmite și celor care aspira la statutul de sportiv de performanță dar la fel de bine ele pot 
reprezenta motoare pentru cei care practică activitățile sportive din plăcere. Andreea Dragoman, membră a 
clubului și campioană națională, este frecvent menționată ca model al sportivului de performanță. 
 
 
 Asociația Club Sportiv “Pro As”, Sibiu  

Sprijin financiar pentru pentru organizarea turneului internațional de tenis „Circuitul Futures FRT F-14”.  
 

Romgaz a acordat sprijin financiar pentru desfășurarea activității asociației în vederea organizării ediției a XIII-a 
a turneului internațional de tenis „Circuitul Futures FRT F-14”  la Mediaș în perioada 12 – 19 august 2016. 
 
Beneficii pentru comunitate: Popularizarea tenisului de câmp. Participarea sportivilor medieșeni la o 
competiție de talie internațională. Sportul de masă este un mijloc de optimizare a stării de sănătate a populației 
și activitatea ce facilitează socializarea în societațile actuale în care există o tendință din ce în ce mai mare de 
dispersare a indivizilor și de izolare umană. Sportivul de performanță a devenit un adevărat simbol în societate. 
El polarizează atenția și interesul maselor nu numai prin prisma rezultatelor intrinseci pe care le realizează ci 
devine un model exponențial al reușitei, al succesului. Aceste valori se pot transmite și celor care aspiră la 
statutul de sportiv de performanță dar la fel de bine ele pot reprezenta motoare pentru cei care practică 
activitățile sportive din plăcere. 
 
 
 Asociația Culturală Macondo, București  

Sprijin financiar pentru implementarea proiectului educațional CinEd - European Education for Youth.  
 
Romgaz a sprijinit financiar implementarea proiectului educațional cinematografic pentru elevi și învățători 
CinEd - European Education for Youth, proiectul extins de educație cinematografică pentru elevii din Europa. 
(București, Alexandria, Buzau, Galați, Craiova, Mediaș, Târgu Mureș, Timișoara, Ploiești și Roman, 18 aprilie – 
14 mai 2016). 
 
Beneficii pentru comunitate: Cadrele didactice au primit conturi gratuite pe platformă pentru a avea acces la 
resursele educaționale și la catalogul de filme, astfel încât un număr cât mai mare de elevi din Romania să își 
poată dezvolta o nouă perspectivă de-a privi și înțelege filmele de artă, devenind spectatori activi, cu viziuni 
critice. 

 
 

 Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc 
Sprijin financiar pentru proiectul Caravana Filmelor Tiff (iulie – septembrie 2016) 

 
Un proiect cu tradiție, inițiat pentru a suplini lipsa cinematografelor, Caravana Filmelor TIFF a continuat cu 
succes pentru al optulea an. Din iulie până în septembrie 2016, pe un ecran gonflabil uriaș, în aer liber, 
spectatorii s-au delectat cu povești premiate în festivaluri și succese de casă din România, Ungaria, Franța, 
Germania, Norvegia, Spania, Marea Britanie, SUA, Canada sau Brazilia. 
Orașe incluse: Carei, Baia Mare, Satu Mare, Arad, Timișoara, Alexandria, Oradea, Sfântu Gheorghe, Fagăraș, 
Iași, Galați, Constanța, Târgoviște, Brașov, Piatra Neamț, Fălticeni, Mediaș și Suceava. 
 
Beneficii pentru comunitate:Accesul membrilor comunității la evenimente culturale 
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 Proiecte, acțiuni, inițiative de responsabilitate socială în alte domenii: cultural, domeniul lăcașelor 
de cult 

 
Implicarea Romgaz în proiecte sau programe de interes pentru progresul comunităților este motivată de dorința 
de a veni în întâmpinarea așteptărilor societății și de a susține inițiativele multilaterale care pot contribui la 
dezvoltarea durabilă în beneficiul generațiilor prezente și viitoare. De asemenea, proiectele culturale au fost 
susținute de Romgaz.  
 
 Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei București 

Sprijin financiar pentru realizarea „Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est – 
FOREN 2016”.  

  
Evenimentul este organizat o dată la doi ani de Comitetul Național Român CME, sub egida Guvernului 
României, sub conducerea Consiliului Mondial al Energiei (CME), și cu sprijinul comitetelor membre CME din 
Europa Centrala si de Est. Forumul este recunoscut ca fiind cel mai important eveniment multi-energetic din 
Europa Centrală și de Est, reunind mai mult de 1000 de participanţi. În afară de membrii CME / CME, forumul 
adună oficiali din cadrul ministerului, guvernului, mediului academic, lideri de energie de la companii 
internaționale europene, experți în probleme de energie și de mediu, reprezentanți ai mass-media. 
  
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea cadrului pentru abordarea într-un cadru specializat a unor teme 
concentrate pe principalele provocări și oportunități pentru industria energetică, cu scopul de a contribui la 
dezvoltarea durabilă; acces la evenimente care sunt locul de întâlnire a specialiștilor din domeniul energiei. 

 
 

 Centrul Național  de Artă Tinerimea Română   
Partener principal pentru organizarea Concertului Iarna Magică (10 decembrie Ateneul Roman - București).  
 

Orchestra Romana de Tineret dirijată de Cristian Mandeal a incantat publicul venit la concertul "Iarna Magica", 
eveniment organizat de Lanto Communication în parteneriat cu Centrul Național de Arta Tinerimea Româna și 
Romgaz. 
 
Beneficii pentru comunitate:Accesul membrilor comunității la evenimente culturale 
 
 
 Fundația Astra Film, Sibiu 

Sponsor principal pentru organizarea evenimentului Astra Film Festival (Sibiu 17 – 23 octombrie 2016).  
 
Romgaz a devenit în 2014 partener oficial Astra Film Festival, care a dezvoltat în cei peste 20 de ani de 
existență un brand cultural recunoscut în țară și în străinătate prin calitatea filmelor, multitudinea programelor 
prezentate și varietatea workshop-urilor de specialitate. Festivalul este considerat cel mai important forum al 
filmului documentar din România. 
 
Beneficii pentru comunitate:Accesul membrilor comunității la evenimente culturale, dezvoltarea brandului de 
țară. 
 
 
 Fundația Sibiu Jazz Festival  

Partener principal pentru proiectul Sibiu Jazz Festival (Sibiu 23 -29 mai 2016).  
 
Cel mai cunoscut festival de jazz din Romania, Sibiu Jazz Festival este considerat unic în România, având în 
vedere longevitatea, consecvența și numărul impresionant de celebrități ale genului, care l-au onorat cu 
prezența. Este cel mai vechi festival de acest gen din țară și unul dintre cele mai vechi festivaluri de jazz din 
lume, motiv pentru care Sibiul a fost declarat, înca din anii ’80, „Capitala Jazzului” din România. Pe plan 
mondial, sunt rare festivalurile de gen, care se pot mandri cu o istorie de peste patru decenii, cand însăși 
existența acestei muzici abia depășește un secol. Scopul declarat al Sibiu Jazz Festival este să contribuie 
constant și continuu la revitalizarea mișcării jazzistice din România, în spiritul tradiției de jazz de la Sibiu, prin 
racordarea la tendințele europene și internaționale în muzica de jazz și promovarea valorilor românești în 
străinătate, devenind astfel un vector cultural atât pentru Cetatea Sibiului, dar și pentru lumea jazzului din 
România. 
 
 
Beneficii pentru comunitate:Accesul membrilor comunității la evenimente culturale, dezvoltarea brandului de 
țară. 
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 Asociația Euro Fest, București 
Partener principal pentru Mediaș Central European Film Festival (01– 03 septembrie 2016 Mediaș).  

 
Romgaz s-a implicat direct în susținerea Mediaș Central European Film Festival (MECEFF meceff.ro), un 
eveniment cultural care a reunit nume de marcă ale cinematografiei Europene, fiind un proiect în egală măsură 
cultural și multietnic. 
 
Proiectul MECEFF - MEDIAȘ CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL „7+1”(MECEFF „7+1”), este un festival 
consacrat cinematografiilor țărilor invecinate României prin intermediul căruia se fac cunoscute aceste 
cinematografii și se incearcă introducerea noului film românesc intr-un context special, atât tematic cât și de 
vecinatate geografică, acela al unor cinematografii de mare tradiție și producătoare de creatori de film de 
incontestabil prestigiu ca Milos Forman, Jiri Menzel, Jaromil Jires, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Andrei 
Munk, Istvan Szabo, etc. 
 
Beneficii pentru comunitate:Accesul membrilor comunității la evenimente culturale, dezvoltarea brandului de 
țară. 
 
 
 Primăria Municipiului Mediaș 

Sprijin financiar pentru lucrări modernizare /reabilitare la unități de învățământ (Liceul Tehnologic SNG, 
Liceul Teoretic St. L Roth) și la unități spitalicești (Policlinica Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș)  

 
Romgaz s-a implicat în susținerea unor proiecte dezvoltate de Primăria Municipiului Mediaș în vederea 
efectuării unor lucrări modernizare și reabilitare la  nivelul unor unități de învățământ din oraș - Liceul 
Tehnologic SNG și  Liceul Teoretic St. L Roth, dar și la nivelul unor unități spitalicești din oraș - Policlinica 
Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș. Atât unitățile de învățământ cât și unitățile spitalicești deservesc orașul 
Mediaș unde compania își are sediul central. Activitățile se vor realiza pe parcursul anului 2017. 
 
Beneficii pentru comunitate: Prin aceste activități, Romgaz a continuat să susțină dezvoltarea comunității 
locale atât prin suportul pentru îmbunătățirea condițiilor de învățămînt în cele două licee la care studiază copii 
din oraș și din împrejurimi cât și prin asigurarea proximității pentru a beneficia de servicii medicale de calitate.  
 
 
 Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Mediaș   

Sprijin financiar pentru organizarea diverselor evenimente culturale în Mediaș.  
 
Romgaz s-a implicat în susținerea unor proiecte dezvoltate de Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism 
și Tineret, Mediaș, precum: organizarea unui spectacol de colinde tradiționale, organizarea evenimentelor cu 
ocazia celor 750 de ani de atestare documentară a municipiului Mediaș, efectuarea de lucrări de amenajare la 
Sala Sporturilor unde se vor desfășura o serie de evenimente culturale și sportive în viitor.  
 
Beneficii pentru comunitate: platformă de comunicare şi implicare civică locală și dezvoltarea identităţii 
comunităţii locale şi a respectului pentru moştenirea culturală. 
 
 
Toate proiectele menționate mai sus au avut, pe lângă beneficiile pentru comunitate, detaliate în fiecare caz în 
parte, și un beneficiu important pentru Societate, în sensul promovării imaginii Romgaz ca fiind o companie 
care susține responsabil,  prin proiectele in care este implicat, prin sprijinul și sponsorizările acordate, o serie 
de activități care ajută comunitatea. Acest beneficiu se reflecta si in imaginea Romgaz în fața investitorilor , 
autoritaților centrale si locale, media si nu numai.  Astfel, și premiul pentru responsabilitate socială câştigat de 
Romgaz pentru “Programul pentru sănătatea comunităţilor”, în cadrul forumului Energynomics Awards, ediţia a 
IV-a 2016, vine să valideze și să confirme această direcție a Societății. 
 
*** 
În acțiunile sale de susținere/participare la realizarea unor proiecte, acțiuni, inițiative de responsabilitate socială, 
Romgaz a avut în vedere prevederile Politicii de sponsorizări și ale Ghidului de sponsorizare aplicabile în 2016, 
publicate pe pagina de internet a societății la secțiunea CSR (link: 
https://www.romgaz.ro/ro/content/responsabilitate-sociala sau https://www.romgaz.ro/ro/ghid-sponsorizare). În 
conformitate cu principiile responsabilităţii sociale corporative și cu politica de sponsorizări a companiei, 
Romgaz intenționează să desfășoare activități similare și în anul 2017.  

 
Președintele Consiliului de Administrație 

       Dumitru Chisăliță 
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