Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACȚIUNILE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CU NATURĂ
DE SPONSORIZARE/MECENAT PENTRU ANUL 2020

Ianuarie 2021
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 şi socială, tehnologii care nu dăunează mediului
ambient, tratarea justă a forţei de muncă, relaţii transparente cu autorităţile publice, integritate
morală şi investiţii în comunitate.
De asemenea, Romgaz susţine dezvoltarea sustenabilă şi 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.
Prin susținerea financiară/sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative, în limita
resurselor financiare bugetate, Romgaz a dovedit o atitudine pro activă în domeniul
responsabilității sociale și a sporit gradul de conștientizare a părților implicate cu privire la
importanța și beneficiile aplicării responsabilității sociale.
În anul 2020, 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:
Sponsorizări în domeniile medical și sănătate (art. XIV lit. a)
Sponsorizări în domeniile educație, învățământ, social și
sport (art. XIV lit. b), din care:
▪ pentru cluburi sportive
Sponsorizări pentru alte acțiuni și activități (art. XIV lit. c)
Total sponsorizări

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş
RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş

lei
Realizări 2020

Buget 2020
12.700.000,00

12.700.000,00

9.400.000,00

9.400.000,00

5.550.000,00

5.425.000,00

1.400.000,00

1.399.999,10

23.500.000.00

23.499.999.10

S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața C.I. Motaş, nr.4
Mediaş, jud. Sibiu - România
Telefon: 004-0374 - 401020
Fax: 004-0269-846901
E-mail: secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

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 şi alte
măsuri.
 Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în domeniile:
medical, sănătate, tratamente și intervenții medicale
Romgaz oferă sprijin pentru implementarea unor proiecte de îmbunătăţire a serviciilor medicale şi
sprijină proiectele specifice domeniului sănătăţii, identificat ca domeniu de interes major pentru
părţile interesate, vizând îndeosebi zonele în care Romgaz îşi desfăşoară activitatea, fără a
exclude extinderea zonei de intervenţie.


Spitalul Municipal Mediaș

Spitalul Municipal Mediaş este un spital cu 375 de paturi de spitalizare continuă care deserveşte
zona de Nord a judeţului Sibiu având arondată o populaţie în jurul a 120.000 persoane. Populaţia
municipiului Mediaş este de aproximativ 50.000 locuitori, peste 50% din adresabilitate provenind
din regiune, în special din zona rurală.
Sprijin financiar pentru proiectul "Dotarea secției ATI cu aparatură medicală specifică"
Sponsorizarea a vizat dotarea secţiei ATI cu aparatură medicală specifică, pentru monitorizarea
pacienţilor internaţi în secţia ATI şi a posibililor pacienţi infectaţi cu Covid-19, astfel se asigură
condiţii optime conform normelor MTS privind actul medical din secţia ATI şi se reduce riscul de
infecţii cu Covid-19.
Sprijin financiar pentru proiectul "Dotarea unui salon ATI de 2 paturi cu aparatură specifică
în cadrul compartimentului Covid"
Acest proiect a vizat dotarea unui salon ATI de 2 paturi cu aparatură specifică în cadrul
compartimentului Covid, în scopul asigurării echipamentelor medicale necesare acestei secţii.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea performanței spitalului şi asigurarea serviciilor
medicale la standarde ridicate datorită creşterii calităţii actului medical în folosul pacienţilor, prin
modernizarea şi dotarea spitalului care are o adresabilitate ridicată şi o patologie complexă în
contextul pandemiei de Covid-19.


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu
personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale preventive, curative, de recuperare
şi paleative şi care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. În cadrul unităţii sanitare
sunt deserviţi pacienţii întregului judeţ precum şi pacienţi din judeţe limitrofe. Preocuparea
permanentă a spitalului este de a acorda servicii medicale de înaltă calitate, în conformitate cu
normele şi reglementările legale în vigoare. Prin urmare, toate eforturile SCJU Sibiu sunt
direcţionate către realizarea misiunii instituţiei: asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a
populaţiei printr-o activitate medicală de calitate, în condiţii civilizate.
Sprijin financiar pentru proiectul "Extindere și dotare Secția Clinică Anestezie-Terapie
Intensivă în vederea pregătirii pentru tratarea pacienților cu COVID-19 în caz de nevoie"
Sponsorizarea acordată a vizat susţinerea planului de extindere și dotare Secția Clinică Anestezie
-Terapie Intensivă în vederea pregătirii pentru tratatrea pacienților cu COVID-19, în contextul
numărului crescut de pacienţi care necesită tratament specific în această secţie medicală.
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Beneficii pentru comunitate: Asigurarea necesarului pentru creşterea calităţii actului medical în
folosul pacienţilor, prin modernizarea şi dotarea unor secţii ale spitalului care au o adresabilitate
ridicată şi o patologie complexă cauzată de pandemia de Covid-19.
Sprijin financiar pentru proiectul "Asigurarea necesarului de materiale în context Covid-19"
Sprijinul acordat acestui proiect vine în întâmpinarea nevoilor iminente de materiale specifice
prevenţiei răspândirii pandemiei în rândul cadrelor medicale şi a personalului auxiliar, precum şi
îngijirii pacienţilor spitalului.
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea necesarului de materiale pentru reducerea riscului de
infecţii cu Covid-19 şi pentru tratarea pacienţilor spitalului.


Spitalul Județean de Urgență Slatina
Sprijin financiar pentru proiectul "Metode de combatere și tratare a COVID - 19 ”

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, care
asigură servicii de specialitate curative, preventive, de recuperare, având o structură complexă de
specialităţi medico-chirurgicale şi unitate de primire urgenţe, asigurând asistenţa de specialitate
pentru întreg judeţul Olt, în situaţii de urgenţă fiind eşalonul superior al celorlalte spitale orăşeneşti,
municipale şi de monospecialitate din judeţ.
Acest sprijin vine în întâmpinarea eforturilor de a asigura necesarul în situaţia neobişnuită cauzată
de pandemia COVID-19, care a pus în dificultate unitatea medicală, dat fiind că a crescut brusc
nevoia dotării spitaliceşti pentru a avea capacitatea de a preveni şi combate îmbolnăvirile în rândul
cadrelor medicale şi a personalului din spitale, dar şi pentru asigurarea condiţiilor optime tratării
pacienţilor infectaţi cu noul virus.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea capacităţii de a preveni şi trata îmbolnăvirile cauzate de
COVID-19 şi combaterea răspândirii virusului în rândul cadrelor medicale şi a întregului personal
din spital.


Spitalul Judetean de Urgență Alba Iulia
Sprijin financiar pentru proiectul "Măsuri de protecție pentru limitarea și prevenirea
posibilelor îmbolnăviri cu COVID-19 și pentru gestionarea eficientă a cazurilor
suspecte/confirmate cu COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia."

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului
Alba, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru cca.330.000 de locuitori ai judeţului,
îndeplinind totodată şi funcţia de Spital de Urgenţă. Unitatea sanitară are 763 de paturi, 25 de
paturi de spitalizare de zi, unitate de primiri urgenţe dotată cu 5 paturi şi 14 paturi pentru însoţitori,
acoperind peste 25 de specialităţi medicale. Unitatea sanitară oferă de asemenea în cadrul
Ambulatoriului Integrat al spitalului cu cabinete de specialitate, servicii medicale pentru specialităţi
clinice.
Compania noastră a susţinut implementarea eficientă a măsurilor de protecţie şi control necesare
pentru limitarea şi prevenirea transmiterii infecţiei COVID-19 la nivelul comunităţii din judeţul Alba
şi la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea capacităţii de testare la nivelul spitalului şi reducerea
riscului apariţiei de focare prin transmiterea infecţiei la personalul medical sau în rândul pacienţilor,
precum şi identificarea rapidă a cazurilor de infectare, limitând astfel extinderea comunitară.


Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Sprijin financiar pentru proiectul "Partener Pentru Viață - Spitalul Județean de Urgență
Vaslui implicat în lupta cu COVID19"

3

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui este o unitate spitalicească de interes judeţean, care oferă
asistenţă medicală specializată şi de urgenţă pentru întreg judeţul Vaslui. Acesta deserveşte o
populaţie de aproximativ 200.000 de locuitori şi oferă servicii medicale, de diagnosticare, servicii
terapeutice, de expertiză, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi de recuperare.
Activitatea primordială o constituie asigurarea patologiei de urgenţe, prin intermediul
compartimentului UPU-SMURD.
Proiectul a vizat ca în perioada dificilă, în contextul pandemiei COVID-19, rolul activ în limitarea
impactului răspândirii coronavirusului în judeţul Vaslui să fie intensificat prin implementarea unor
activităţi robuste şi responsabile, menite să sprijine nevoile prioritare ale pacienţilor şi ale
personalului medical, îndeosebi pentru că în acest context a cresut consumul de materiale
sanitare, echipamente de protecţie, dezinfectanţi astfel că, scopul a fost să se asigure îngrijirea
tuturor categoriilor de pacienţi.
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea necesarului de materiale sanitare, de diagnosticare a
COVID-19 şi medicamente astfel încât toţi pacienţii deserviţi de unitatea spitalicească să
beneficieze de tratamente şi intervenţii, iar actul medical să se desfăşoare fără sincope.


Spitalul Clinic Județean Mureș
Sprijin financiar pentru proiectul "Combaterea pandemiei COVID-19”

Spitalul Clinic Județean Mureș este o unitate sanitară publică cu paturi, de interes local, judeţean
şi regional. Tipurile de servicii medicale acordate de Spitalul Clinic Judeţean Mureş sunt:
preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate,
precum şi a nou-născutului. În afara gamei variate de servicii medicale, în spital se desfăşoară şi
activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, de educaţie
medicală continuă, precum şi de cercetare ştiinţifică medicală. Spitalul Clinic Judeţean Mureş
administrează un număr de 14 clădiri în care se desfășoară activități medicale, sediul administrativ
central și o serie de alte clădiri în care se derulează activități de administrare. În contextul epidemiei
de coronavirus Covid-19, unitatea spitalicească a fost desemnată spital-suport pacienţi Covid-19
pozitivi sau suspecţi pentru toate specialităţile din structură, inclusiv maternitate Covid-19.
În scopul combaterii pandemiei Covid-19 s-a avut în vedere achiziţionarea de echipamente
medicale de protecţie necesare personalului medical pentru tratamentul pacientului diagnosticat
cu Covid-19 şi utilizarea acestora în toate secţiile şi compartimentele spitalului.
Beneficii pentru comunitate: Protejarea cadrelor medicale şi rata mică de infecţii în rândul
personalului medico-sanitar, implicit un beneficiu pentru pacienţii care sunt trataţi în spital prin
reducerea riscului de a apărea un număr insuficient de cadre medico-sanitare care să asigure
tratamentul bolnavilor.


Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Sprijin financiar pentru proiectul “Campanie de informare și prevenție CORONAVIRUS”

Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania este o organizație umanitară, membră a
Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată
prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor
vulnerabile. Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză.
Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea
suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de
demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă,
apartenență socială sau politică. Prin acțiunea sa unitară, Crucea Roșie Română se adaptează
schimbărilor din cadrul societății pentru a putea sprijini comunitățile să facă față situațiilor de criză
și suferinței umane.
Proiectul a vizat susţinearea demersului de informare şi prevenţie a răspândirii virusului SARS
CoV2 în rândul populaţiei în contextul pandemiei existente.
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Beneficii pentru comunitate: Prevenţia răspândirii virusului SARS CoV2 în rândul populaţiei,
aceasta fiind informată şi protejată.


Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Achiziție paturi electrice pacienți" - achiziție13 paturi
electrice

Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș este o instituţie publică specializată care oferă
servicii de îngrijire medico-sociale persoanelor cu afecţiuni cronice care necesită temporar sau
permanent îngrijire şi tratament, în situaţiile în care din cauza unor motive de natură economică,
fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale.
S-a acordat sprijin unităţii de asistenţă amintite care a vizat creşterea calităţii serviciilor medicosociale oferite şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru pacienţii instituţionalizaţi în UAMS Mediaş.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire a persoanelor cu afecţiuni
cronice pentru care se asigură temporar sau permanent îngrijire medico-socială instituţionalizată.


Universitatea de Medicină și Farmacie - Carol Davila, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Metode avansate de diagnostic și monitorizare a bolilor
neurodegenerative și neuroinflamatorii cu impact asupra capacității de muncă și activității
profesionale (AD-NEURO-PRO)"

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” este una dintre cele mai importante instituţii
de învăţământ medical şi farmaceutic din România, fondată în 1857, care oferă în prezent un
mediu academic modern, la standarde europene, găzduind anual peste 10.000 de studenţi.
Activităţile didactice şi de cercetare în domeniul medicinei generale, medicinei dentare,
farmacologiei şi asistenţei medicale se desfăşoară în colaborare cu 37 de spitale şi instituţii afiliate
din Bucureşti, sub coordonarea unui corp profesoral cu recunoaştere naţională şi internaţională.
Compania noastră a venit în întâmpinarea universităţii care a identificat necesitatea achiziţionării
echipamentelor „state of art” necesare pentru diagnosticarea şi monitorizarea la standarde de top
internaţional a bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii şi a dizabilităţilor legate de acestea,
dizabilităţi cu potenţial impact asupra capacităţii de muncă şi activităţii profesionale. Bolile
neurodegenerative şi neuroinflamatorii se numără printre primele cauze de dizabilitate la nivel
mondial, care afectează persoanele adulte indiferent de vârstă şi care au impact socio-economic
major şi prevalenţă în creştere, ceea ce le face una dintre priorităţile internaţionale de sănătate
publică.
Beneficii pentru comunitate: Acoperirea necesităţii de a implementa acest proiect în avantajul
comunităţii care va beneficia de serviciile medicale ale laboraturului „state of art” pentru evaluare
neurofiziologică, dar şi în beneficiul institutelor de cercetare şi spitalelor.
 Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în domeniile:
educație, învățământ, social și sport
Educația și alte acțiuni sociale și/sau sportive dedicate comunităților sunt parte dintre direcțiile
identificate prioritare și cu mari așteptări din partea membrilor comunităților. Tocmai de aceea am
încercat să susținem proiecte care au și o componentă educațională chiar dacă ele nu se
încadrează în mod unic doar în această categorie.
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Municipiul Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Reabilitare instalație electrică, Școala Gimnazială nr.4
(Dealul Furcilor), Mediaș"

Şcoala Gimnazială Nr.4 din Mediaş oferă servicii educaţionale populaţiei şcolare atât din zonă cât
şi din împrejurimile municipiului, funcţionând atât pentru nivelul primar cât şi pentru cel gimnazial
în cadrul învăţământului preuniversitar obligatoriu de stat, găzduind un număr de 330 de elevi
beneficiari ai proiectului alături de învăţători, profesori şi personal auxiliar.
Necesitatea identificată a fost înlocuirea instalaţiei electrice de iluminat interior şi prize, instalaţie
pământare şi paratrăznet, iluminat de siguranţă, reparaţii şi zugrăveli în urma intervenţiei, pentru
creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor.
Beneficii pentru comunitate: Contribuţie la desfăşurarea actului de învăţământ în condiţii de
siguranţă pentru elevi, dascăli şi personal auxiliar.
Sprijin financiar pentru proiectul "Înlocuire ferestre și lucrări de reparații și zugrăveală la
Școala Generală nr.4 (Clădirea II - Dealul Furcilor, nr.5) Mediaș"
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea celor mai bune condiţii de predare învăţare pentru
eficientizarea procesului instructiv-educativ.


Asociația "Centrul De Resurse Pentru Societatea Civilă", București
Sprijin financiar pentru proiectul "Platforma educațională e-learning CRSC escoala.ro"

CRSC este o organizație non-guvernamentală cu activitate de peste 14 ani, axată pe dezvoltarea
de proiecte de orientare educațională și profesională a tinerilor, proiecte culturale, campanii cu
caracter civic și proiecte umanitare. Membrii CRSC provin din domenii diverse de activitate, cu o
buna expertiza în internet, comunicare, relatii publice. CRSC are o bună experiență în mediul
digital, prin realizarea și promovarea unor portaluri online dedicate învățării și informării pe internet:
eScoala Online România - www.e-scoala.ro, Internship - www.onlinestudent.ro, Asociația
Studenților de la Limbi Străine - www.asls.ro De asemenea, CRSC s-a implicat în organizarea și
promovarea unor evenimente și proiecte destinate tinerilor, precum Târgul Internship, JOBfest,
Târgul de Cariere pentru Tineri București 2007, Campania civică „Mergi la vot”, campanii de
consiliere în carieră a studenților „CV Filtru”, World Blogging Forum, Campionatul de Șah Karpov
vs. Istratescu, Festivalul Festivinum, Imagine România Forum, traininguri și dezbateri publice.
Proiectul susţinut a constat în realizarea unei platforme digitale de tip e-learning, ce va fi integrată
în cadrul unei comunități deja existente a portalului www.escoala.ro și va reprezenta o punte de
legătură între elevi și cadre didactice de-a lungul anului școlar 2020-2021. Platforma de e-learning
are ca principal obiectiv desfășurarea de activități educaționale online, utilizatorii având
posibilitatea să urmeze cursuri specializate, cu tematici diverse, adaptate nevoilor individuale ale
utilizatorilor. Aceasta reprezintă un instrument concret care permite accesul gratuit la un întreg
registru de materiale educaționale.
Beneficii pentru comunitate: În contextul pandemiei Covid-19, sprijinirea educației ca proces
esențial în dezvoltarea unei societăți funcționale prin recurgerea la noile tehnologii, acest proiect
reprezentând implementarea unui instrument digital care promovează integrarea și dezvoltarea
abilităților de alfabetizare digitală şi o conștientizare globală, ce constituie o componentă esențială
a educației din secolul 21.


Municipiul Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Reparatii învelitoare, înlocuire uși și reparații pardoseli
corp școală la Liceul Tehnologic Automecanica, Mediaș"

6

Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș a fost înfiinţat în anul 1976, funcţionând până la darea în
folosinţă a actualului imobil în incinta Şcolii Generale nr. 6, apoi la Liceul Şt. L. Roth, iar apoi în
incinta fostului Liceu Economic. Proiectarea sa a început în anul 1975 şi s-a dat în funcţiune în
anul 1976. Şcoala fost construită cu ajutorul SC Automecanica SA Mediaş.
La 1 septembrie 1985 se mută în clădirea de pe strada Brateiului nr. 6 unde funcţionează şi astăzi.
La această dată unitatea avea clădirea şcolii cu un număr de 20 săli de clasă, cantină, ateliere şi
sală de sport, situaţie care este şi în prezent. S-a numit pe rând: Liceul Industrial nr. 2 între anii
1976 – 1986, Liceul Industrial Automecanica între anii 1986 – 1990, Grup Școlar Industrial
Construcții de Mașini între anii 1990 – 2006, în 2012 a primit titulatura Grup Școlar Automecanica,
iar din 2012 poartă denumirea actuală. Începând cu anul 2020 s-a unit cu Şcoala Generală Ighiș,
care a devenit structură a LTA. În momentul de faţă găzduieşte un număr de 728 de elevi.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin îmbunătăţirea
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi creşterea imaginii şcolii prin rezultatele obţinute de elevi.


Municipiul Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Instalație termică inclusiv centrală termică corp A și C
Școala Gimnazială Hermann Oberth"

Este o unitate de învăţământ cu predare în limba germană şi oferă servicii de pregătire şcolară
unui număr de 573 de elevi de ciclu primar şi gimnazial. De-a lungul anilor, şcoala a înregistrat
rezultate deosebite în rândul elevilor prin pregătirea aprofundată asigurată de corpul profesoral.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea calităţii actului de învăţământ prin asigurarea condiţiilor
de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative şi menţinerea imaginii pozitive de care se bucură
unitatea de învăţământ.


Municipiul Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Instalație termică și centrală termică în corpul C Liceul
Teoretic Axente Sever, Mediaș"

Liceul “Axente Sever” reprezintă o instituție de învățământ de referință în sistemul educațional al
municipiului Mediaș și al județului Sibiu. Liceul Teoretic Axente Sever din municipiul Mediaș, este
cel mai bun liceu din oraș având în vedere rezultatele elevilor la examenul maturității „Bacalaureat”
şi rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare. De ani buni liceul este pe primul loc în municipiu
şi pe locul 5 in județ la promovarea examenului de Bacalaureat. Ca urmare al acestor rezultate
numărul elevilor a crescut necesitând reabilitarea unui corp de clădire mai vechi nefolosit în
activitatea didactică, găzduind în prezent un număr de 634 de elevi.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor unităţii de învăţământ în scopul derulării
optime a procesului de învăţare continuă şi dezvoltare a capacităţii personale a elevilor de a se
adapta şi de a promova valori etice.


Asociația Hermann Oberth Schule, Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "ȘCOALA ONLINE - Achiziționarea de laptopuri și camere
web astfel încât personalul din învățământ să poată desfășura lecții online atunci când
situația epidemiologică impune un astfel de sistem."

Este o unitate de învăţământ cu predare în limba germană şi oferă servicii de pregătire şcolară
unui număr de 573
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de elevi de ciclu primar şi gimnazial. De-a lungul anilor, şcoala a înregistrat rezultate deosebite în
rândul elevilor prin pregătirea aprofundată asigurată de corpul profesoral.
Sponsorizarea a vizat acordarea sprijinului necesar pentru impulsionarea educaţiei în contextul
pandemiei, care a împiedicat desfăşurarea procesului de predare şi învăţare în condiţii tradiţionale
şi necesitatea adaptării mediului educaţional la noi tehnologii care să înlesnescă învăţarea.
Beneficii pentru comunitate: Adaptarea la noi condiţii a actului de învăţămât pentru asigurarea
continuităţii acestuia în contextul pandemiei de Covid-19.


Asociația Școala Gimnazială "Bathory Iștvan" Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Educație pentru viitor (digitalizarea procesului
educațional)."

Şcoala gimnazială "Bathory Iștvan” Mediaș este o școală cu o istorie aparte. Prima atestare
documentară a școlii datează din anul 1721, când s-a înființat o școală pe lângă mănăstirea
franciscană. Unitatea este unică prin faptul că este singura școală gimnazială din jumătatea
nordică a județului Sibiu care școlarizează elevi aparținând minorității maghiare, asigurându-se
astfel învățământul în limba maternă pentru minoritatea maghiară zonală. În momentul de față
peste 100 de elevi frecventează cursurile școlii.
A fost acordat sprijinul necesar pentru digitalizarea procesului educaţional, respectiv achiziţie
pachete interactive, laptopuri, materiale didactice, în scopul înlesnirii accesului la educaţie unui
număr cât mai crescut de elevi şi prin dotarea şcolii cu echipamentele şi materialele necesare
învăţământului on-line.
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea necesarului de materiale şi echipamente didactice
pentru facilitarea unui act educaţional la standarde înalt calitative.


Direcția de Asistență Șocială Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Reparații/reabilitare imobil de locuințe sociale str. Aron
Cotruș nr. 1"

Direcția de Asistență Șocială Mediaș este o structură specializată în administrarea și acordarea
beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu presonalitate juridică, înființată în
subordinea Consiliului local al municipiului Mediaș, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor
sociale în domeniul protecției copilului, familiilor, persoanelor vârstnice și cu dizabilități, precum și
a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Prin această sponsorizare s-a
vizat demararea unor lucrări de reparații și reabilitare a imobilului de locuințe sociale (reparații
șarpantă, tencuieli exterioare, înlocuire geamuri și uși exterioare), grupuri sanitare și curte
interioară.
Beneficii pentru comunitate: Susţinerea categoriilor sociale cu nevoi speciale pentru asigurarea
unor condiţii de trai decente, fiind un act de responsabilitate socială faţă de toţi membrii comunităţii.


Asociația Persoanelor cu Dizabilități Prahova
Sprijin financiar pentru proiectul "Centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi (gimnastică
recuperatorie, cabinet psihologic, integrare socio-profesională, îndrumări juridice,
socializare)"

“Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi Prahova” (APDPH) este o organizație neguvernamentală,
apolitică şi non-profit, înfiinţată în anul 1992. Asociaţia se implică în proiecte care sprijină
comunitatea să beneficieze de ajutorul ce trebuie acordat membrilor cu nevoi speciale. Prin acest
proiect s-a susţinut demersul asociaţiei de a asigura consiliere socială și profesională membrilor
comunităţii cu nevoi speciale, în vederea integrării persoanelor cu dizabilități în viața normală prin
recuperare medicală, cursuri de dezvoltare personală, activități socio – recreative.

8

Beneficiile pentru comunitate: Sprijin acordat membrilor comunităţii cu nevoi speciale pentru a
beneficia de condiţii medico-sociale şi de recuperare în cazul unor afecţiuni degeneratorii pentru
a putea reveni la o viaţă normală.


Asociația "Sfântul Mihail Mărturisitorul", Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Căminul pentru persoane vârstnice Sfăntul Mihail
Mărturisitorul Mediaș str Academicean Ioan Moraru 7" - biocide, mănuși, medicamente,
consumabile, hrană

În august 2018 Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul'' împreună cu Primăria Mediaș a deschis
căminul pentru persoane vârstnice în care se oferă îngrijire permanentă pentru vârstnici. Serviciul
social este înfințat și administrat de furnizorul Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul'' și are ca scop
oferirea persoanelor vârstnice semi-dependente și persoanelor care nu sunt dependente, condiții
corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, activități de socializare și de petrecere
a timpului liber, asistență socială, respectiv servicii sociale. Compania a răspuns pozitiv solicitării
de acordare a sprijinului financiar pentru implementarea proiectului amintit, în scopul îngrijirii
permanente a bunicilor care ajung în imposibilitatea de a se descurca singuri cu hrană,
medicamente, servicii care să le asigure o bătrânețe liniștită.
Beneficii pentru comunitate: Persoanele cu nevoi speciale, de natură medicală şi/sau socială
beneficiază de condiţii decente şi tratament, acoperindu-se necesarul centrului care le oferă
servicii medico-sociale.


Club Sportiv "Gaz Metan" Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Participarea echipei de fotbal în Liga I"

Înfiinţat în anul 1948, CS Gaz Metan Mediaş a reprezentat în permanenţă unitatea sportivă etalon
a municipiului Mediaş, desfăşurarea activităţii acestuia fiind legată şi susţinută de industria gazelor
din localitate. Gaz Metan Mediaș este un club sportiv local cu tradiție, înființat în anul 1945, care
activează în prima divizie de fotbal prin echipa sa de seniori și desfăşoară o activitate prolifică
caracterizată prin profesionalism şi performanţă sportivă. Sponsorizarea a vizat sprijinul financiar
pentru participarea echipei de fotbal locale în Liga1.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea performanţei în sportul românesc şi a valorilor pe care
sportul le reprezintă, sportul conducând la dezvoltarea şi perfecţionarea omului ca membru al
societăţii, iar valorile pe care sportul le reprezintă, devin instrumente esenţiale de integrare socială
şi educativă.


Clubul Sportiv Municipal Mediaș (CSMM)
Sprijin financiar pentru Funcţionarea si dezvoltarea secţiilor de baschet si șah

Clubul Sportiv Municipal Mediaş este persoană juridică de drept public, organizată sub forrna unei
instituţii publice, înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local, care funcţionează în temeiul Legii
69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi a Legii 215/2001 a administraţiei publice locale. Clubul
Municipal Mediaș este înfiinţat în scopul organizării şi administrării activităţii sportive şi are drept
obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către
membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive. Se urmăreşte dezvoltarea sportului
de performanţă la nivelul municipiului Mediaș, selecţia continuă, pregătirea sportivă şi participarea
sportivilor proprii la competiţii interne şi internaţionale precum şi organizarea de competiţii şi
evenimente sportive. Sponsorizarea a vizat sprijinul financiar pentru funcționarea și dezvoltarea
secțiilor de baschet și șah din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaș şi pentru readucerea în
elita baschetului naţional a echipei de baschet care a activat în sezonul 2019 - 2020 în Liga
Naţională de Baschet, municipiul Mediaș având o veche tradiţie în acest sens precum şi susţinerea
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nou înfiinţatei secţiii de şah la niveiul municipiului, domeniu cu tradiţie în care s-au obţinut rezultate
notabile la această disciplină adresată elevilor din clasele l - Vlll, elevilor de liceu şi seniorilor.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea valorilor pe care sportul le reprezintă şi care devin
instrumente esenţiale de integrare socială şi educativă în rândul comunităţii.


Asociația Clubul Sportiv "Viitorul Cluj Junior"
Sprijin financiar pentru proiectul "Promovarea sportului de performanță în cadrul Asociației
Clubul Sportiv Viitorul Cluj Junior"

Clubul sportiv A.C.S. VIITORUL CLUJ JUNIOR (Acadernia de FotbaI VIITORUL CLUJ), devenit
unul dintre cele mai performante cluburi de fotbal pentru copii și juniori din Rornânia, a fost înfiinţat
în anul 2013, astfel că astăzi are deja o vechime de șapte ani și a funcţionat continuu în același
domeniu de activitate sportivă, respectiv selecţia, creșterea, antrenamentul atât a tinerelor talente
fotbalistice, cât și a copiilor dornici să practice un sport, ca sport de masă - contribuind în acest fel
Ia sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor cu preponderenţă din Transilvania, dar nu numai,
aria de selecţie fiind extinsă la nivelul întregii ţări, activitatea specifică desfăsurându-se în favoarea
comunităţii, la nivel naţional. A fost acordat sprijin financiar pentru promovarea sportului de
performanță în cadrul Asociației Clubul Sportiv Viitorul Cluj Junior.
Beneficiile pentru comunitate: Contribuţie la sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor
datorită practicării sportului.


Clubul Sportiv "Electromureș", Tg. Mureș
Sprijin financiar pentru "Susținerea activității de înaltă performanță a echipei feminine de
popice "Romgaz Electromureș" în anul competițional 2020"

Clubul Sportiv Electromureş funcţionează conform Legii Educaţiei fizice și sportului nr.69/2000,
fiind înregistrată în Registrul Sportiv ca Club Sportiv privat fără scop Iucrativ, cu certificat de
identitate sportivă nr.594. În cadrul Clubului îşi desfăşoară activitatea din anul 2000, secţia
feminină de popice “Romgaz Electromureş” sprijinită de societatea SNGN Romgaz SA. Ajutorul
acordat pentru modernizarea bazei sportive a permis asigurarea unor condiţii optime de pregătire
și implicit obţinerea a mai multor performanţe deosebite. Sprijinul financiar acordat a vizat
susținerea activității de înaltă performanță a echipei feminine de popice "Romgaz Electromureș"
într-o perioadă dificilă pentru lumea sportului.
Beneficiile 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 aspiră la statutul de sportiv de
performanță, dar la fel de bine ele pot reprezenta motoare pentru cei care practică activitățile
sportive din plăcere.
 Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în alte domenii:
cultural, energetic, de mediu
Implicarea Romgaz în proiecte sau programe de interes pentru progresul comunităților este
motivată de dorința de a veni în întâmpinarea aşteptărilor societății și de a susține initiațivele
multilaterale care pot contribui la dezvoltarea durabilă în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.
De asemenea, o serie de proiecte culturale au fost susținute de Romgaz și în anul 2020.


Direcția Municipală Pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret Mediaș
Sprijin financiar pentru premii destinate preșcolarilor și elevilor școlilor primare, cadrelor
didactice și personalului auxiliar din unități de învățământ și persoanelor vârstnice, bolnave
sau nevoiașe din municipiul Mediaș,
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Conform obiectivelor și priorităţilor de intervenţie propuse la începutul fiecărui an, Direcţia
municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, a desfăurat activităţi în domeniul cultural,
sportiv, de informare şi de educaţie permanentă, și, Ia fel ca în anii precedenţi, manifestările
organizate prin intermedîul instituţiilor subordonate, au reflectat o paletă diversificată de acţiuni
culturale şi grupuri ţintă la care Direcţia şi-a pliat şi armonizat obiectivele şi direcţiile de acţiune.
Sponsorizarea acordata a vizat susținerea evenimentelor sociale/comunitare derulate pe parcursul
anului 2020 de către Direcția Municipală Mediaș, prin care s-a pus accentul pe voluntariat și
importanţa lui pentru comunitate, dar și pe implicarea și responsabilizarea medieşenilor.
De asemenea, se dorește evidenţierea și răsplătirea profesioniștilor care prin devotamentul faţă
de profesia lor și munca depusă de-a Iungul anilor sunt modele sociale și comportamentale.
Beneficii pentru comunitate: Impulsionarea membrilor comunităţii de a derula acţiuni de
responsabilitate socială şi de a deveni modele comunitare şi comportamentale pentru toate
generaţiile.


Confederația Națională Pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Pactul pentru muncă 2020"

Confederația Națională Pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF București este mai mult decât o
comunitate de antreprenori de gen feminin care și-au unit forțele. CONAF este singura
confederaţie din România ce reuneşte interesele femeilor antreprenor într-o structură închegată.
CONAF reprezinta cea mai mare entitate de acest gen din Romănia, o organizaţie care
promovează şi susţine antreprenoriatul românesc și deschide orizonturi de colaborare și cooperare
atat pe plan intern cât și internațional. CONAF s-a născut la începutul anului 2019 din Federaţia
Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est și Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor.
Sprijinul financiar a vizat iniţiativa „Pact pentru Muncă 2020”, care și-a propus identificarea de
solutii viabile care să conducă la flexibiłizarea pieţei forţei de muncă din România. Conferințele sau desfașurat în trei locații din țară, identiflcate ca poli de creștere economică și mari centre
universitare, Cluj, lasi și București, unde au fost Iansate în discuţie teme importante şi modificări
legislative care pot influenţa favorabil evoluţia pieţei muncii din România în următoarea perioadă.
Beneficii pentru comunitate: Identificare de solutii viabile care să conducă la flexibiłizarea pieţei
forţei de muncă şi propunerea de modificări legislative care pot influenţa favorabil evoluţia pieţei
muncii din România.


Federația Natională a Sindicatelor din Poliție "SED LEX", București
Sprijin financiar pentru proiectul "Campania națională "O locuință sigură = o viață sigură"

Federaţia Polițiştilor Sed Lex este o organizaţie sindicală a poliţiştilor din România, ce are în
componență sindicate ale polițiştilor din cadrul IGPR. Sponsorizarea acordată a vizat derularea
campaniei naționale "O locuință sigură = o viață sigură", un demers pentru siguranţa cetăţenilor
faţă de utilizarea gazelor naturale în locuinţe şi prevenirea indendiilor datorită utilizării corecte a
instalaţiilor de furnizare a gazelor naturale.
Beneficii pentru comunitate: Informarea cetăţenilor cu privire la utilizarea corectă a instalaţiilor
de gaze naturale şi prevenirea accidentelor ce ar putea fi cauzate de lipsa măsurilor de siguranţă.


Biserica "Parcul Domeniilor", București
Sprijin financiar pentru proiectul "Reabilitare Biserică"

Biserica Cașin (numită uneori Mănăstirea Cașin) este o biserică ortodoxă din București. Biserica
Parohiei Parcul Domeniilor-Cașin din București, după cum îi este numele oficial, lăcașul de cult se
află pe Bulevardul Mărăști din sectorul 1, în apropiere de Arcul de Triumf, și este închinat Sfinților
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Arhangheli Mihail și Gavril, dar și Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Sprijinul financiar a fost acordat
pentru realizarea unor lucrări de reabilitare și reparații la clădirea bisericii (consolidare funații, etc.).
Beneficii pentru comunitate: Accesul comunităţii la unitatea de cult şi facilitarea reuniunii într-un
spaţiu recunoscut ca fiind important în conştiinţa comunităţii.


Parohia Ortodoxă Română Mediaș-Catedrala II
Sprijin financiar pentru proiectul "Pictură Ortodoxă Bizantină interioară în tehnica fresco la
Biserica Ortodoxa Sfântul Dumitru"

Parohia Ortodoxă Română Mediaș Catedrală II, Biserica Ortodoxă Română Sfântul Dumitru este
angrenată în Iucrarea de pictură ortodoxă bizantină în tehnica fresco. A fost sprijinit proiectul
pentru realizarea activităţilor de pregătire a suprafeţei ce urmează a fi pictată, respectiv cele două
straturi de frescă (var, cu nisip amestecat cu câlţi de cânepă), montarea schelei corespunzătoare,
lucrarea de pregătire a suprafeţelor ce urmează a fi pictate și pictura ortodoxă bizantină ce
urmează a fi executată de Pictori bisericeşti autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a
Patriarhiei Române Bucuresti.
Beneficii pentru comunitate: Sprijinirea eforturilor de amenajare a unor aşezaminte religioase
de importanţă morală şi socială pentru comunitate.
***
Beneficii pentru Romgaz

Proiectele menţionate mai sus au avut pe lângă impactul pozitiv asupra mediului comunităţii şi un
beneficiu important pentru Societate, datorită efectului pozitiv de animare a culturii organizaţionale
şi a câştigului bunei reputaţii de a fi un angajator responsabil, dar şi un partener social implicat,
promotor al relaţiei deschise transparente. Acest fapt se reflectă pozitiv în imaginea Romgaz pe
plan local, naţional cât şi internațional, atât în fața investitorilor, a autorităților centrale, locale cât
și a altor părți interesate.
***
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 2020, publicate pe pagina de internet a societății la
secțiunea CSR (link: https://www.romgaz.ro/ro/content/responsabilitate-sociala).
În conformitate cu principiile responsabilităţii sociale corporative, Romgaz intenționează să
desfășoare activități similare și în anul 2021.

Președintele Consiliului de Administrație
Aristotel Marius Jude

Pt. Director General
Daniel Corneliu Pena

Director Economic
Popescu Razvan
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