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

RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACȚIUNILE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CU NATURĂ DE
SPONSORIZARE/MECENAT PENTRU ANUL 2021
Ianuarie 2022
Responsabilitatea socială reprezintă pentru ROMGAZ o cultură de afaceri care, în acord cu
strategia de business a companiei, include etica de afaceri, echitatea economică şi socială,
tehnologii care nu dăunează mediului ambient, tratarea justă a forţei de muncă, relaţii
transparente cu autorităţile publice, integritatea morală şi investiţii în comunitate.
ROMGAZ este receptivă la iniţiativele părţilor interesate orientate spre armonizarea eforturilor
de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi bunăstării generaţiilor prezente şi viitoare şi acordă susţinere
financiară / sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative din următoarele domenii
principale de interes pentru comunitate: educație, social, sport, sănătate, mediu înconjurător.
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.
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 2021, 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

Realizări 2021
11.266.731
10.012.360
4.235.000
1.560.800
22.839.891

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.
Unitatea medicală depune constant eforturi de îmbunătăţire şi modernizare a împrejurărilor în
care personalul medical îşi desfăşoară activitatea, tratând cu prioritate exigenţa actului medical
cu scopul de a asigura beneficiarilor condiţii optime de investigare medicală şi tratament, motiv
pentru care ROMGAZ a susţinut de-a lungul timpului eforturile de modernizare și creștere a
eficienței energetice a Spitalului Municipal Mediaș prin utilizarea de energie provenită din surse
regenerabile, fiind folosite foraje geotermale cu pompe de căldură și panouri solare, a contribuit
la refacerea hidroizolației și a structurii parcării pentru salvări, la renovarea secției de obstetrică
ginecologie şi dotarea cu un ecograf 4D pentru secția obstetrică ginecologie, a răspuns nevoii de
a dota spitalul cu un aparat computer tomograf și un aparat Rx diagnostic mobil pentru radiologie
sau dotarea salonului ATI cu aparatură medicală specifică tratamentului pacienţilor Covid-19.
În cursul anului 2021 compania a acordat sprijin financiar pentru proiectele:
- „Reabilitare și dotare Compartiment Primiri Urgențe”
Acest proiect a vizat reabilitarea și modernizarea compartimentului de primiri urgențe din cadrul
spitalului și dotarea acestuia cu aparatură medicală specifică, care să permită accesul
persoanelor la serviciile medicale de urgență care să satisfacă cerințele populației și să crească
calitatea actului medical.
- „Modernizare Lift Clădire Interne”
Proiectul a vizat modernizarea liftului din cadrul clădirii interne a spitalului, care să permită
accesul și transportul pacienților cât și a materialelor necesare pentru secțiile clădirii interne.
- „Achiziție Turn artroscopie”
Prin acest proiect a fost dotat compartimentul de ortopedie din cadrul spitalului cu aparatură
medicală specifică – turn artroscopie.
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.
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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 asigură condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea 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.
A fost acordat sprijin financiar pentru proiectele:
- „Asigurarea funcționării optime a aparaturii din dotarea CVASIC, respectiv achiziția de
aparatură medicală pentru secțiile infecțioase, medicală și ATI”
Proiectul a avut ca scop menținerea în stare optimă de funcționare a aparatului RMN și a
angiografului din cadrul CVASIC, gestionarea cazurilor de intubație dificilă din cadrul secției ATI
prin achiziția unui videolaringoscop și suplimentarea aparaturii de ventilație non-invazivă
existente.
Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătaţii
şi gradul de informare al pacientilor, concomitent cu progresele tehnologice şi terapeutice,
creşte constant, de aceea este important ca orice unitate medicală să asigure pacienţilor servicii
medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă, să garanteze continuitatea îngrijirilor şi să
asigure dotările necesare practicării actului medical la standarde ridicate. Proiectele SCJU Sibiu
au vizat în mod direct creşterea calităţii actului medical şi asigurarea celor mai bune condiţii,
atât pentru personalul medical, cât şi pentru pacienţi:
- „Achiziţionarea de: aparat electroencefalograf (EEG), aparat electromiograf (EMG),
sistem de detectare non-invaziva a fibrozei hepatice – FIBROSCAN”;
- „Modernizare, extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Sibiu”;
- „Reabilitare Secţie Clinica Gastroenterologie";
- „Dotări pentru: Tratamentul intervențional al leziunilor coronariene în context acut sau
cronic, inclusiv tratamentul intervențional al ocluziilor coronariene cronice, tratamentul
bolii arteriale periferice";
- „Dotarea Secției Clinice Gastroenterologie cu un sistem de endoscopie cu videocapsulă și
accesorii”.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calităţii actului medical în folosul pacienţilor prin
modernizarea şi dotarea unor secţii ale spitalului care au o adresabilitate ridicată şi o patologie
complexă, oferind servicii medicale în condiţii de eficacitate şi eficienţă şi garantând
continuitatea îngrijirilor în ritmul progreselor tehnologice şi terapeutice şi prin investiţii pentru
asigurarea de standarde ridicate.


Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar - Arseni”, București

Creat în 1975 ca centru de referință național de neurochirurgie de către Prof. Dr. Constantin
ARSENI, Spitalul Clinic “Prof. Dr.D.Bagdasar” a devenit în 1993 spital de urgență, iar în 2001 șia schimbat denumirea în Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni".
Actualmente, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” reprezintă unul dintre cele mai
importante spitale de urgență din București, deservind o populație de aproximativ 4 milioane de
locuitori din București și județele limitrofe, având şi adresabilitate la nivel naţional, fiind dotat
cu un număr de 558 paturi spitalizare continuă și 5 paturi spitalizare de zi.
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Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar – Arseni” este cea mai mare Clinică de Neurochirurgie din
România (263 paturi) ce abordează întreagă patologie traumatică, tumorală, vasculară,
malformativă, craniană, degenerativă și spinală. Unitatea medicală se menţine ca centru de
referinţă naţională în domeniile: neurochirurgie pediatrică, chirurgie spinală, chirurgie
hipofizară prin abord transfenoidal, chirurgia epilepsiei, cercetare fundamentală în neuroștiințe
şi recuperare neuromusculară, practicând o abordare pluridisciplinară, în conformitate cu cele
mai noi strategii de diagnostic și tratament. Spitalul este de asemenea un puternic centru de
învaţământ pentru personalul medical şi un important centru de cercetare stiinţifică medicală.
ROMGAZ a sprijinit financiar proiectul:
- Dotare Secție A.T.I. - Centrul de Excelență”
Proiectul a vizat dotarea secției ATI – extensie a Centrului de Excelență cu echipamente
medicale, aparate ventilație mecanică și pompe de perfuzie pentru seringi, având în vedere
situaţia pandemică şi recrudescența cazurilor de SARS-COV 2, precum și dublarea numărului de
pacienți admiși în secția A.T.I., ceea ce a determinat transformarea Secției Neurochirurgie V în
extensie A.T.I. - Centrul de Excelență, şi implicarea achiziţionării de noi resurse materiale,
pentru a putea asigura condiţiile necesare tratării pacienţilor în condiţii optime.
Beneficii pentru comunitate: În contextul pandemic, se implementează toate măsurile
necesare pentru asigurarea necesarului spitalicesc pentru tratarea pacienţilor Covid-19 şi
reducerea riscului de supraaglomerare a spitalelor Covid şi a incapacităţii de tratare a numărului
tot mai ridicat de pacienţi infectaţi care au nevoie de îngrijiri speciale.


Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu este cea mai importantă unitate sanitară a județului
Giurgiu asigurând asistența medicală de specialitate pentru mai mult de 280.000 de locuitori.
Spitalul oferă servicii medicale în secții clinice: pediatrie, nou-născuți, interne, cardiologie, boli
de nutriție, chirurgie, urologie, neurologie, ortopedie, obstetrică - ginecologie, anestezie terapie intensivă, oftalmologie, otorinolaringologie, boli infecțioase, psihiatrie, precum şi în
ambulatoriile de specialitate: pneumoftiziologie, oncologie, şi ambulatorii corespondente
secţiilor .
Spitalul oferă şi servicii paraclinice de radiologie și imagistică, anatomie patologică, laborator
de analize medicale.
Sprijin financiar pentru proiectul
- „Achiziționare echipamente de ventilație mecanică, stație de andocare, tărgi
radiotransparente, dezinfectanți”
Ţinând cont de evoluţia situaţiei pandemice la nivelul judeţului Giurgiu şi de faptul că virusul a
atins cu tulpinile sale noi o nouă treaptă, cu risc de contagiozitate ridicat, şi a faptului că
formele dezvoltate în urma îmbolnăvirii pacienţilor sunt mult mai grave, a intervenit necesitatea
ca pacienţii infectaţi să primească tratament în cadrul spitalului atât în secţiile de Boli
Infecţioase, Chirurgie Generală Obstetrică-Ginecologie, Boli Interne, Neurologie Nefrologie,
Psihiatrie Acuţi, cât şi pe ATI, respectiv în saloanele tampon, create special pentru tratarea
concomitentă a infecţiei SARS COV 2, a bolilor cronice acutizate şi a comorbidităţilor, numărul
prezentărilor din UPU devenind din ce în ce mai mare intervenind chiar imposibilitatea de
internare a pacienţilor, cauzat de faptul că paturile din secţiile dedicate Covid au fost adesea
cu mult depăşite. În aceste împrejurări s-a impus echiparea atât a pacienţilor, cât şi a
personalului medical pentru evitarea riscului de expunere şi pentru protejarea acestora, iar
consumul de medicamente, materiale sanitare şi alte consumabile a crescut semnificativ.
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
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personal din spital, precum şi asigurarea necesarului din punct de vedere medical pentru
acordarea tratamentelor medicale specifice şi reducerea riscului de creştere a numărului de
pierderi omeneşti.


Spitalul Municipal Orșova, jud. Mehedinți

Spitalul Municipal Orșova este un important furnizor de servicii de îngrijire a sănătății pentru
populația care trăiește pe partea românească a frontierei dintre România și Serbia, în județele
Mehedinți, Caraș – Severin și Gorj. Spitalul este situat la limita dintre județele Mehedinți, CarașSeverin și Gorj, deservind o zonă de aproximativ 100 km pătrați – Municipiul Orșova, comunele
Șvinița, Dubova, Eșelnița, Ilovița, Podeni, Cireșu, situate în județul Mehedinți și orașul Băile
Herculane (stațiune balneo-climaterică internațională) și comunele Topleț, Mehadia, Plugova,
Cornereva, Iablanița, din județul Caraș-Severin, Motru, Padeș, Văleni, Costeni în județul Gorj şi
o populație de aproximativ 40.000 de locuitori, preponderent rurală, îmbătrânită și cu un nivel
de trai foarte scăzut.
Proiectul sprijinit de ROMGAZ a vizat:
- „Combaterea pandemiei Covid-19 prin reabilitarea și dotarea secțiilor spitalului privind
tratarea pacienților împotriva infectării cu SARS-COV-2”
Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul spitalului în condiţiile creşterii numărului de
infectări cu Covid-19 în rândul populaţiei arondate spitalului, a fost identificată necesitatea
dotării acestuia cu o centrală termică cu combustibil solid, reabilitarea secției de medicină
internă și dotarea cu rețea de oxigen și gaze medicale, achiziția unei rampe liftate pentru
pacienții din cadrul Compartimentului de Primire Urgențe și înlocuirea generatorului de curent.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea capacităţii de a preveni şi trata îmbolnăvirile cauzate
de COVID-19 prin reabilitarea și dotarea unor secții ale spitalului pentru reducerea riscului de
infecţii cu Covid-19 şi pentru tratarea pacienţilor spitalului.


Spitalul Orașenesc Baia de Aramă, jud. Mehedinți

Spitalul Orașenesc Baia de Aramă, instituție publică, înfiițat în anul 1890, unitate sanitară cu
paturi, de utilitate publică, asigură asistență medicală de specialitate prin spitalizare continuă,
cameră de gardă și ambulatoriu, pentru populația orașului Baia de Aramă, a comunelor și satelor
arondate spitalului, a zonelor limitrofe din județele Mehedinți și Gorj, pentru persoane în
tranzit, turiști, etc.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Cresterea capacității de reacție în situații acute, precum și în contextul epidemiologic
Covid-19 la nivelul Spitalului Orașenesc Baia de Aramă”
Proiectul a vizat achiziționarea unei linii UTS, a unor echipamente necesare pentru punerea în
funcțiune a Liniei PCR, un Analizor automat hematologie, Analizor automat biochimie, Analizor
electroliți, microscoape de laborator și container medical.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calității actului medical prin creșterea
complexității intervențiilor chirurgicale, creșterea capacității spitalului de a gestiona situații
acute sau crize și de a participa activ la decongestionarea Spitalului Județean Drobeta Turnu
Severin în momente de criză.
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Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș

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.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Reabilitare termică și reparații saloane UAMS Mediaș”
S-a acordat sprijin unităţii de asistenţă amintite care a vizat creşterea calităţii serviciilor
medico-sociale oferite şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru pacienţii instituţionalizaţi în UAMS
Mediaş. Unitatea nu este reabilitată termic, iar costurile de utilități, fiind foarte ridicate,
împovărează unitatea şi diminuează capacitatea de acordare a îngrijirilor necesare persoanelor
aflate în situaţii de incapacitate temporară sau permanentă de a duce un trai decent şi de a
beneficia de tratamentul specific acestor situaţii. Datorită acestui proiect, unitatea va putea
oferi un grad mai mare de confort beneficiarilor internați în unitate.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire, a standardului de calitate
a vieții și asigurarea unui grad ridicat de confort a persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care
se asigură temporar sau permanent îngrijire medico-socială instituţionalizată.


Asociatia „De La Noi Pentru Noi Ambulanţa Sibiu”

Asociația „De La Noi Pentru Noi Ambulanţa Sibiu” a fost înființată în anul 2012 cu scopul de a
îmbunătăți viața persoanelor din zona de intervenţie arondată substaţiei de ambulanţe din
Mediaş, prin sprijinirea dezvoltării sistemului medical și tehnic de urgență, în contextul
necesităţii de a amenaja un nou spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea de responsivitate la
nevoile pacienţilor beneficiari ai serviciilor prestate de către serviciul de ambulanţă la standarde
medicale de înaltă performanţă.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Lucrari de amenajare spațiu administrativ și garaje pentru ambulanțe în substația Mediaș”
Beneficii pentru comunitate: Finalizarea proiectului asigură cadrul logistic necesar pentru
desfășurarea activității Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu prin substația Mediaș, pentru
deservirea populaţiei din Nordul Județului Sibiu.


Asociația „Sus Inima”, Sibiu

Asociația „Sus Inima” este o organizație de caritate non-guvernamentală, înființată în Sibiu, în
scopul sprijinirii persoanelor afectate de cancer, a persoanelor aflate în situații de risc social,
care necesită ajutor pentru prevenirea degradării fizice, sociale, și spirituale, indiferent de
gradul lor de instruire, pregătire sau cultură. Asociaţia oferă ajutor interdisciplinar de
specialitate persoanelor cu afecțiuni oncologice, cât și familiilor și îngrijitorilor acestora, în
vederea dezvoltării unei vieți independente ante/post tratament.
ROMGAZ a susţinut financiar proiectul:
- „SUS INIMA - Pentru ca nimeni să nu treacă singur prin cancer”
În cadrul acestui proiect s-a vizat identificarea pacienților oncologici cu venituri reduse, care
urmează tratament radioterapeutic, chimio-radioterapeutic în Sibiu și București, pentru a le
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veni în întâmpinare şi a le acorda asistenţa necesară pentru depăşirea situaţiei critice. Asociaţia
şi-a propus să acorde sprijin pacienţilor pentru a depăși aceste situaţii dificile totodată fiind
importantă înţelegerea patologiei, astfel că au fost realizate materiale audio-video în acest
scop. O altă acțiune a fost preluarea pacienților din grupuri vulnerabile, oferirea posibilității de
cazare în Casele Sus Inima și realizarea de ședințe de suport pentru pacienții oncologici prin
Centru de Suport Oncologic.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire, a standardului de calitate
a vieții și asigurarea unui grad ridicat de confort a persoanelor cu afecţiuni oncologice.


Județul Sibiu

CJ Sibiu a demarat un proiect de reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Sibiu, prin intermediul POR 2014-2020 - Fonduri europene nerambursabile,
în cadrul căruia să se intervină pe 3 secții importante din cadrul SCJUS.
Prin acest program sunt planificate cu precădere lucrări în vederea eficientizării energetice, dar
sunt necesare intervenții mai ample de reparații: zugrăveli, tencuieli, obiecte sanitare,
tâmplărie interioară, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pentru realizarea lor.
Prin proiectul susţinut de ROMGAZ se vor putea oferi spaţii spitalicești moderne care corespund
standardelor actuale şi oferă cadrul necesar desfășurării în bune condiţii a actului medical,
pentru personalul medical și pentru pacienți.
Sprijin financiar a fost acordat pentru proiectul:
- „Modernizarea unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”
Proiectul susţinut a vizat implementarea de către Consiliul Județean Sibiu a lucrărilor de
reabilitare termică, finisaje interioare, modernizare grupuri sanitare și de înlocuire tâmplărie
interioară a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Secția Spital Nou,
Secția Bloc Chirurgical și Secția Dermato-venerice.
Beneficii pentru comunitate: Spații spitalicești moderne care să corespundă standardelor
actuale și un cadru necesar desfășurării în bune condiții a actului medical.


Asociația „Împreună pentru sănătate”, Sibiu

Sprijinul financiar a fost acordat pentru proiectele:
- „Achiziția de echipamente și lucrări pentru siguranța și securitatea pacienților din cadrul
SCJU Sibiu”
Proiectul a vizat dotarea cu echipamente și efectuarea de lucrări în cadrul Spitalului Județean
de Urgență Sibiu – sisteme apelare asistente – NURCE CALL wireless şi montarea de instalații
electrice – iluminat de siguranță şi de instalații de detecție și alarmare la incendiu. De asemenea
au fost planificate reparații curente la instalațiile din secția ATI, la instalația de detecție
incendiu și la instalația de detecție oxigen în secția ATI.
- „Achizitia de servicii de reparație în regim de urgență a echipamentului NeuMo Dx din
cadrul SCJU Sibiu”
Acest proiect a vizat servicii de reparație în regim de urgență a echipamentului NeuMo Dx din
cadrul SCJU Sibiu în vederea punerii în stare de funcționare a aparatului NeuMo Dx din cadrul
Laboratorului de Analize Medicale.
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Beneficii pentru comunitate: Impact direct asupra capacității de intervenţie rapidă a cadrelor
medicale în situaţii de criză medicală a pacienţilor internaţi şi asigurarea unui grad ridicat de
siguranţă împotriva incendiilor şi alarmarea defecţiunilor la instalaţiile de oxigen, ceea ce creşte
gradul de securitate a personalului medical şi a pacienţilor internaţi.


Fundația „Speranța Pentru Copiii României”, București

Înființată în 1994, cu revigorarea activității în 2011, Fundația sprijină cu toate fondurile
modernizarea și completarea bazei materiale necesare îngrijirii în condiții cât mai aproape de
standarde internaționale a copiilor internați în Spitalul M.S.Curie din Bucureşti. Scopul principal
al Fundaţiei este găsirea şi utilizarea celor mai potrivite mijloace pentru apărarea sănătăţii,
precum şi folosirea celor mai moderne posibilităţi de tratare a copiilor suferinzi prin promovarea
şi dezvoltarea unor programe medicale care au obiect de activitate sănătatea fizică şi psihică a
copiilor internaţi în Spitalul de Copii M.S.Curie din Bucureşti, care are adresabilitate naţională.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Dotare Laborator Electrofiziologie - Spitalul de Copii M.S.Curie”
În România nu există niciun centru de Electrofiziologie dedicat copiilor cu aritmii cardiace care
necesită proceduri de ablaţie sau copiilor care necesita implantare de pace-makere şi
defibrilatoare. Aceşti copii nu au o soluţie pentru boala lor în niciun spital de pediatrie din ţară
şi nu pot beneficia de proceduri salvatoare de viaţă. În România există un număr foarte mic de
specialişti în Electrofiziologie care pot efectua proceduri specifice la pacienţii pediatrici, astfel
este nevoie de un centru cu adresabilitate mare pentru astfel de cazuri, în care tinerii specialişti
în acest domeniu să poată beneficia de programe de training efectuate de specialiştii cu
experienţă.
Proiectul susţinut de ROMGAZ a vizat dotarea spitalului cu un sistem complet de electrofiziologie
CardioLab 64 canale, Stimulator Micropace, generator de ablație cu pompă de irigație tip
SmartAblate, consumabile pentru procedurile ce urmează a fi efectuate pentru copiii aflați pe
liste de așteptare pentru intervenție, achiziție sistem de mentenanță, suport și asistență tehnică
pentru sistemul de Electrofiziologie.
Beneficii pentru comunitate: Prin crearea primului centru de Electrofiziologie într-un spital de
copii în care există și departamente de Cardiologie Pediatrică, ATI și Chirurgie Cardiovasculară,
vor putea fi tratați copii cu boli cardiace grave și potențial grave, iar medicii tineri specializați
în Electrofiziologie vor putea beneficia de programe de formare în domeniul patologiei
pediatrice.
 Proiecte și acțiuni sponsorizate, inițiative de responsabilitate socială în domeniile:
educație, învățământ, social și sport
Implicarea ROMGAZ în proiecte sau programe de interes pentru progresul comunităţilor este
motivată de dorinţa de a veni în întâmpinarea aşteptărilor societăţii, susţinând astfel îndeosebi
proiecte care vin în sprijinul categoriilor vulnerabile ale populaţiei. Educaţia și formarea
dezvoltă capacitatea membrilor unei comunităţi de a răspunde unor provocări socioeconomice,
demografice, de mediu și tehnologice, iar investiția eficientă în capitalul uman prin susţinerea
educației și formării reprezintă o componentă esențială. Susţinerea reprezentanţilor comunităţii
care dovedesc aptitudini pentru performanţe sportive, răspunde dorinţei companiei de a investi
în dezvoltarea unei comunităţi sănătoase, 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.
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Județul Sibiu

Investițiile pentru într-ajutorarea categoriilor defavorizate sunt oportune și necesare în
aplicarea prevederilor legale privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap. Consiuliul Județean Sibiu este autoritatea publică locală care se ocupă cu asigurarea
unei dezvoltări economice și sociale durabile, care să ducă la creșterea nivelului de trai al
populației din întreg județul. Dat fiind faptul că, bugetul local al Județului Sibiu este insuficient
pentru finanțarea tuturor cheltuielilor aferente funcționarii sistemului de protecție socială, a
demarat proiecte de coparticipare la procesul de restructurare al serviciilor sociale.
ROMGAZ a acordat sprijin financiar pentru proiectul:
- „Modernizare imobil Cisnădie și accesibilizare persoane cu dizabilități CIA Popoviciu
Biertan”
În vederea eficientizării spațiului existent pentru cazarea persoanelor în vârstă și a persoanelor
cu handicap sunt necesare și oportune investiții pentru modernizarea, reamenajarea și
consolidarea spațiilor existente, precum și lucrări de eficientizare energetică a clădirii și alte
lucrări conexe care vizează instalațiile, tâmplăria, izolațiile, pardoseala, tencuielile și alte
lucrări.
Beneficii pentru comunitate: Asigurarea condițiilor optime de funcționare a centrului la
standardele de calitate în vigoare pentru un număr de minim 20 de persoane vârstince și cu
handicap.


Municipiul Mediaș

Municipiul Mediaș se implică permanent în creșterea calității procesului instructiv-educativ şi
anual demarează proiecte de investiții în clădirile în care unitățile de învățământ își desfășoară
activitatea sau proiecte pentru execuţia unor lucrări de reparații la școli, licee și grădinițe,
dotarea cu mobilier specific și cu aparatură necesară desfășurării actului educațional în condiții
cât mai bune. De asemenea, prin Direcția de asistență socială, o structură specializată în
administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, asigură
aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie
socială.
Sprijinul financiar acordat a fost pentru proiectele:
- „Continuare lucrări de reparații/reabilitare imobil de locuințe sociale str. Aron Cotrus
nr.1; Izolație termica bloc locuințe sociale str. Luncii nr. 1 bl.3”
Proiectul a vizat continuarea lucrărilor de amenajare interioare, băi, finisaj exterior imobil de
locuințe sociale și termoizolarea exterioară cu polistiren imobil locuințe colective cu destinația
de locuințe sociale pentru circa 467 de persoane beneficiare de locuințe sociale.
- „Teren de Tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz, Mediaș”
În cadrul acestui proiect s-a planificat construirea a două terenuri de tenis și dotarea specifică
a acestora în vederea îmbunătățirii condiţiilor de practicare a sportului în cadrul liceului.
- „Continuare lucrări de reparații/reabilitare și izolație termică la imobilul cu destinația
de Creșă, situat pe str. George Topârceanu nr. 14 și întocmire documentație în vederea
obținerii aviz/autorizație de securitate la incendiu a Creșei nr. 3”
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Continuare lucrări de amenajare interioare, termoizolare exterioară cu polistiren la imobilul cu
destinație de creșă și întocmirea documentației pentru obținerea Avizului/Autorizației de
securitate la incediu.
- „Reparații acoperiș, tâmplărie și grup sanitar la corpul D, al Liceului Teoretic Axente
Sever”.
Acest proiect se referă la lucrări de reabilitare a unui corp din cadrul liceului, prin efectuarea
lucrărilor de reparții la acoperiș, reparații la grupul sanitar și înlocuirea tâmplăriei, interioare
și exterioare cu tâmplărie PVC.
Beneficii pentru comunitate:
Creșterea calității vieții pentru persoanele vulnerabile, beneficiare de lucuințe sociale, prin
îmbunătățirea condițiilor de locuit în vederea reducerii riscului de excluziune socială,
îmbunătățirea imaginii zonei, reducerea consumului de energie pentru încălzirea locuinței.
Asigurarea serviciilor de educație ante-preșcolară copiilor din familii vulnerabile din Municipiul
Mediaș prin oferirea unui pachet integrat și inovator de acțiuni comprehensive și care este
dezvoltat pe baza parteneriatului familie și comunitate pentru un număr de 73 de copii.
Creșterea calității procesului instructiv – educativ prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare
a activităților în cadrul instituţiilor şcolare.


Comuna Axente Sever, jud. Sibiu

Primăria Comunei Axente Sever desfășoară în mod constant proiecte de investiții pentru diferite
domenii de dezvoltare a comunei, de la infrastructură la învățământ, fiind realizate investiții
importante în modernizarea străzilor și drumurilor de pe raza comunei, precum și modernizarea
spațiilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ de pe raza comunei.
Sprijin financiar acordat pentru proiectul:
- „Amenajare locuri de joacă în comuna Axente Sever și modernizare grup sanitar Gradinița
Axente Sever”
Principalele activități planificate au cuprins amenajarea a două locuri de joacă în localitatea
Axente Sever și unul în Agârbiciu, dotarea acestora cu mobilier exterior, renovarea și
modernizarea grupului sanitar al Grădiniței din Axente Sever.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condițiilor de igienă și sănătate pentru imobilul în
care își desfășoară activitatea preșcolarii de la grădinița din localitatea Axente Sever, precum și
a copiilor de pe raza comunei, prin amenajarea unor locuri de joacă la standarde moderne.


Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, Mediaș

Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, Organizația județului Sibiu, este o organizație
dedicată comunității locale și județene prin organizarea evenimentelor culturale, educative și
de promovare a unui stil de viață sănătos.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Împreună pentru comunitate"
În cadrul proiectului susţinut s-a planificat implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru
Tineret 2019-2027 și Obiectivele Europene pentru Tineret și alte politici/strategii specifice
relevante la nivel național, european sau internațional. O altă acţiune în cadrul proiectului a
vizat promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare online cu măsurile indicative: dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a
fi activi în comunitate şi dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de
învățare non-formală, adaptate la contextul actual, întrucât conștientizarea și prevenirea
riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a
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internetului sunt aspecte de actualitate în societatea de astăzi. Pe lângă alte acţiuni planificate
au fost vizate şi promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și
atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber şi conștientizarea
și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite. Dezvoltarea
oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural,
diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora, reprezintă
altă direcţie de acţiune în cadrul proiectului.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea participării tinerilor la viața democratică și civică
prin implicarea acestora în activități de voluntariat și educațional-civice, în scopuri instructiveducative.


Comuna Hoghilag, jud. Sibiu

Hoghilag este o comună în județul Sibiu situată la 80 km de municipiul Sibiu și la 2 km de orașul
Dumbrăveni fiind formată din satele Hoghilag (reședința) și satele aparținătoare Prod și Valchid.
Comuna Hoghilag este preocupată de promovarea şi susţinerea învăţământului în zona rurală pe
care o administrează şi se implică pentru creşterea nivelului de educaţie în rândul membrilor
comunităţii.
Sprijin financiar pentru proiectul
- „Reabilitare Școala Gimnazială din localitatea Valchid, Comuna Hoghilag”
Comuna Valchid a primit susţinere pentru derularea proiectului de reabilitare a clădirii destinate
spaţiului de învăţământ din comună, care se afla într-o stare de degradare avansată şi necesita
măsuri imediate de consolidare pentru ca spaţiul să poată fi utilizat în condiţii decente, iar
activitatea educaţională să poată fi desfăşurată fără disfuncţionalităţi. Proiectul a vizat
demararea lucrărilor de reabilitare la structura clădirii, refacerea instalațiilor, finisajelor și a
izolațiilor, dotarea clădirii și amenajări exterioare alei, spații plantate și terenuri de sport și
recreere.
Beneficii pentru comunitate: Implementarea unor proiecte tangibile şi relevante în beneficiul
sistemului educațional la nivel rural, impulsonarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în
rândul comunităţii contemporane.


Club Sportiv „Gaz Metan" Mediaș

Înfiinţat în anul 1945, 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, care activează în
prima divizie de fotbal prin echipa sa de seniori și desfăşoară o activitate prolifică caracterizată
prin profesionalism şi performanţă sportivă.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Participarea echipei de fotbal în Liga I”
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.
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Asociația „Tenis Club Elite Tg-Jiu"

Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Susținerea sportivilor în drumul lor spre înalta performanță”
Asociația „Tenis Club Elite Tg-Jiu" este un ONG care dorește să ajute tinerele valori din domeniile
sportiv, cultural și educațional pentru a deveni veritabili ambasadori ai României și pentru a-și
continua performanțele sportive.
Beneficii pentru comunitate: Proiectul asigură sprijin financiar tinerilor tenismeni de
perspectivă și bune condiții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță.


Asociația Club Sportiv Comunitar Sibiu

Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Persoane cu dizabilități - valorizare și reintegrare prin sport”
Începând cu anul 2015 Asociația Club Sportiv Comunicar Sibiu ajută comunitatea sibiană în
dezvoltarea unui stil de viață sănătos, încercând să atragă cât mai mulți dintre sibieni, și nu
numai, să facă mișcare prin sport și drumeții, și astfel contribuie la o bună dezvoltare a
societății. O componentă foarte importantă a clubului o constituie antrenamentele pe care le
face cu persoanele cu dizabilități motrice. Este extrem de important pentru club ca ei să fie
persoane acceptate de comunitate, priviți cu demnitate. Sportul este metoda pe care Clubul
Sportiv Comunitar Sibiu a ales-o pentru integrarea lor.
Beneficiile pentru comunitate: Dublarea numărului de persoane cu dizabilități care să participe
la antrenamentele Clubului Sportiv Comunitar Sibiu și conștientizarea comunității asupra
existenței acestui grup social și acceptarea acestora ca fiind parte din comunitate ca persoane
perfect normale.


Clubul Sportiv „Electromureș”, Tg. Mureș

Clubul Sportiv Electromureş funcţionează conform Legii Educaţiei fizice și sportului nr.69/2000.
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. Proiectul a vizat acordarea sprijinului financiar pentru susținerea
activității de înaltă performanță a echipei feminine de popice „ROMGAZ Electromureș” într-o
perioadă dificilă pentru lumea sportului cauzată de pandemia Covid-19.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Susținerea activității de înaltă performanță a echipei feminine de popice "ROMGAZ
Electromureș" în anul 2021”
Beneficii 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 modele de urmat pentru cei care practică
activitățile sportive din plăcere.
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Asociația Club Sportiv Academia de Fotbal Viitorul Cluj

Clubul sportiv A.C.S. Viitorul Cluj Junior, devenit unul dintre cele mai performante cluburi de
fotbal pentru copii și juniori din Rormânia, 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 desfăşurându-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.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Promovarea sportului de performanță în cadrul Asociației Club Sportiv Academia de
Fotbal Viitorul Cluj"
Beneficiile pentru comunitate: Contribuţie la sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor
datorită practicării sportului.
 Asociația Sportivă Fotbal Club Interstar Sibiu
Aociația Sportivă Fotbal Club Interstar a fost fondată în Aprilie 2004 și a luat ființă prin preluarea
echipelor de juniori ale clubului Universitatea Sibiu.
Asociația s-a nascut din dorința de a vedea copiii simțindu-se bine pe terenul de sport și de a se
bucura de practicarea fotbalului într-o perioadă în care sportul juvenil se află în impas.
ASFC INTERSTAR SIBIU este clubul care are cel mai mare număr de jucatori legitimați din Județul
Sibiu, care de la înființare și până în prezent a reprezentat cu succes fotbalul sibian atât pe plan
intern cât și internațional și reprezintă unul dintre cele mai mari cluburi de copii și juniori din
România, scopul declarat fiind acela de a descoperi, iniția, dezvolta și perfecționa jucătorii. În
fiecare an avem ca obiectiv performanța sportivă și promovarea cât mai multor jucători spre
fotbalul profesionist.

Sprijin financiar pentru:
- „Achiziție echipament de joc pentru meciurile de acasă și deplasare”
Beneficiile pentru comunitate: promovarea valorilor pe care sportul le reprezintă şi care devin
instrumente esenţiale de integrare socială şi educativă în rândul comunităţii prin participarea în
competițiile oficiale organizate, precum și în competițiile amicale de mare anvergură.
 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 2021.


Municipiul Mediaș

Municipiul Mediaș se implică permanent în creșterea calității vieţii în rândul comunităţii şi anual
demarează proiecte în beneficiul comunităţii, în scopul de a diversifica, moderniza şi optimiza
oferta culturală necesară comunităţii locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea
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şi punerea în valoare a patrimoniului cultural. ROMGAZ s-a implicat în susținerea unor proiecte
dezvoltate pentru evidenţierea tradiţiilor, istoriei şi artei locale.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Mediaș - evenimente cultural-artistice pentru comunitate și turiști”
Activitățile incluse în acest proiect au făcut parte din agenda culturală a anului 2021 aprobată
de Consiliul Local Mediaș și au avut ca scop diversificarea ofertei cultural – artistice, având în
vedere scăderea dramatică a numărului de turiști.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea evenimentelor cultural – artistice în rândul
comunității locale, dezvoltarea de parteneriate noi, atragerea comunității și implicarea ei în
manifestările cultural – artistice organziate.


Asociația „Sibiu 1191"

Înființată în anul 2007 are ca scop principal organizarea de evenimente culturale și sportive,
sprijinirea în plan material și uman a categoriilor de persoane dezavantajate social și integrarea
acestora în societate, precum și încurajarea unor inițiative în domeniul culturii, sportului,
educației, etc.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Sibiu - Orașul Bunelor Maniere ediția a V-a”
Sibiu - Orașul Bunelor Maniere ediția a V-a” s-a dorit a fi o campanie care să continue proiectul
desfășurat între anii 2017 – 2020 și să promoveze regulile bunului simț şi eleganța în comunitate
prin inițierea unor campanii și a unor activități pentru revigorarea mândriei locale bazate pe
felul în care ne comportăm. A fost vizată realizarea unei legături între actorii principali ai
județului Sibiu şi implicarea în proiect a peste 50 de companii și instituţii publice locale, a
comunității locale și susținerea producătorilor locali, încurajarea petrecerii timpului în aer liber
și practicarea activităților responsabile specifice ecoturismului de către sibieni.
Beneficii pentru comunitate: Consolidarea identităţii locale şi a spiritului civic prin accesul la
activităţi socio-culturale dedicate comunităţii.


Comuna Axente Sever, jud. Sibiu

Primăria Comunei Axente Sever desfășoară în mod constant proiecte de investiții pentru diferite
domenii de dezvoltare a comunei, de la infrastructură la învățământ, fiind realizate investiții
importante în modernizarea străzilor și drumurilor, modernizarea spațiilor în care își desfășoară
activitatea unitățile de învățământ de pe raza comunei.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Renovare Cămin Cultural localitatea Șoala, comuna Axente Sever”
Proiectul a constat în realizarea lucrărilor pentru renovarea exterioară a clădirii, înlocuirea
tencuielii, reparații ample la acoperișul clădirii, în vederea asigurării unui spațiu modern pentru
desfășurarea în bune condiții a evenimentelor din localitate, Caminul Clutural, Șoala fiind
singurul spațiu din localitate care poate fi utilizat pentru organizarea de evenimente socio –
culturale.
Beneficii pentru comunitate: Facilitarea reuniunii într-un spaţiu recunoscut ca fiind important
în conştiinţa comunităţii şi consolidarea spiritului comuniunii locale.
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Mânăstirea Sf. Proroc Ilie, Pelișor

Înființată în anul 2005 când a fost construit paraclisul din lemn al mănăstirii și pusă sub ocrotirea
Sfântului Prooroc Ilie. Mănăstirea a luat ființă ca schit de călugări ca mai apoi în 2008 să se
transforme în mănăstire de călugărițe și mai apoi în 2016 să revină la forma inițială de mănăstire
de călugări. Mănăstirea atrage credincioși din localitățile Mediaș, Sibiu, Agnita și Sighișoara
precum și satele învecinate.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Construire biserică, chilii și împrejmuire, amplasament Jud. Sibiu, com Bârghiș, sat
Pelișor”
Beneficii pentru comunitate: Accesul comunităţii la unitatea de cult şi facilitarea reuniunii întrun spaţiu recunoscut ca fiind important în conştiinţa comunităţii.


Asociatia „Produs în Sibiu", Sibiu

Asociaţia Produs în Sibiu promovează elementele de unicitate locală şi aduce în prim plan
sentimentul de încredere atunci când faci parte dintr-o comunitate solidă, în care fiecare grup
sau zonă de dezvoltare reprezintă o veritabilă cărămidă, element esențial care stă la temelia
unei comunităţi. Importanța acestor detalii pentru mediul local, pentru micii producători locali,
reprezintă suflul pentru unicitatea și identitatea oricărei comunităţi.
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Produs în Sibiu 2021”
Campania Produs în Sibiu s-a aflat la cea de a 5-a ediție în anul 2021 și a continuat să promoveze
elementele de unicitate ale comunității locale. Suflul unei regiuni/al unui județ este dat de
produsele locale unicitatea unei comunități nu se conservă în timp fără implicarea cetățenilor
ei, iar acest proiect are ca scop principal sprijinirea economiei locale și a micilor antreprenori
și mesteșugari, în scopul reînvierii identității județene care poate fi pusă în pericol din cauza
lipsei de sprijin a tradițiilor. În principal s-a avut în vedere încurajarea sustenabilității prin micii
antreperenori și meșteșugari care au grad ridicat de responsabilitate față de mediul
înconjurător, conservând resursele pentru generații viitoare prin apelarea cât de mult posibil la
munca manuală. Prin proiectul Asociație Produs în Sibiu se creează o oportunitate de extindere
a implicării și sprijinirii jucătorilor de tradiție din piețele economice locale, la nivel regional sau
chiar de țară. Din diversitatea regională se creează o oportunitate națională.
Beneficii pentru comunitate: Încurajarea sustenabilității prin promovarea micilor antreprenori
și meșteșugari care au grad ridicat de responsabilitate față de mediu, conservând resursele
pentru generațiile viitoare.


Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "CindrelulJunii" Sibiu

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii”
Sibiu iniţiază, implementează şi coordonează proiecte în domeniul culturii tradiţionale privind
conservarea, transmiterea şi valorificarea actelor de cultură populară. Acesta promovează
obiceiurile, tradiţiile şi creaţia populară din fiecare zonă etnofolclorică a judeţului, din marile
zone etnofolclorice ale țării, precum și cultura specifică minorităților conlocuitoare și a altor
popoare.
Patru manifestări culturale organizate anual de instituție fac parte din categoria de proiecte
mari, atât prin numărul de artiști prezenți, cât și prin numărul de spectatori și telespectatori:
Festivalul-Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu” (dedicat tinerilor
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interpreți de muzică populară), Festivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Munților”
(transformă Sibiul în citadela folclorului internaţional, prin spectacole în aer liber, seri
tradiţionale cu specific culinar, ateliere de dans, spectacole în spații neconvenționale şi parade
ale portului popular), „Târgul Olarilor” (cel mai vechi eveniment cultural al oraşului, ce reunește
peste 100 de meşteri olari) şi Festivalul Naţional de Folclor „Ioan Macrea” (în cadrul căruia
valoroase ansambluri folclorice profesioniste din ţară oferă un regal al cântecului şi jocului
tradiţional românesc).
Sprijin financiar pentru proiectul:
- „Festivalul Național de Folclor "Ioan Macrea", ediția a XXIII-a”
O manifestare dedicată ansamblurilor profesioniste care a reunit la Centrul Cultural „Ion Besoiu”
artişti din România, reprezentanți de seamă ai zonelor folclorice de provenienţă. Cultura
tradițională este privilegiată în spațiul românesc: România este recunoscută, la nivel european,
drept una dintre țările ce a reușit să conserve obiceiuri, tradiții, dansuri și cântece populare,
iar pentru că disoluția obiceiurilor și contaminarea lor cu practici urbane sau preluate din alte
culturi este tot mai evidentă în era contemporană, a fost oportună organizarea Festivalului „Ioan
Macrea", singurul festival folcloric din România dedicat exclusiv ansamblurilor profesioniste. Prin
impunerea unei tematici și prin nivelul tehnico-artistic extrem de ridicat, Festivalul „Ioan
Macrea” a oferit un punct de plecare în buna cunoaștere și recreare a obiceiurilor de odinioară.
Protagoniști au fost dansatori, interpreţi de muzică populară, instrumentiști, coregrafi, regizori,
scenografi care au recreat harta tradițiilor de pe întreg cuprinsul ţării, prin cântece, dansuri şi
obiceiuri, transformând scena festivalului într-un regal al culturii tradiționale.
Beneficii pentru comunitate: Implicare civică locală, dezvoltarea identităţii comunităţii locale
şi a respectului pentru moştenirea culturală. Accesul membrilor comunității la evenimente
culturale, dezvoltarea brandului local şi promovarea tradițiilor.


Asociația ”Ardealul Mediaș”

Sprijin financiar pentru proiectul:
- “Weinfest Mediaș 2021 - 100 de ani de Fetească Regală"
Aflat la a treia ediţie, Proiectul Weinfest Mediaş 2021 este dedicat sărbătoririi a 100 de ani de
Fetească Regală, soi denumit astfel de Ambrosi de la Mediaş, unul din pionierii replantării
Europei la începutul anilor 1900 când filoxera a pustiit viile din Europa. În contextul relansării
turismului afectat grav de pandemie, a fost o oportunitate de bun augur, atât promovarea, cât
şi organizarea evenimentului pentru poziţionarea oraşului pe harta turismului vitivinicol naţional
şi internaţional, acesta fiind "Veche Metropolă de vin a Transilvaniei". Podgoriile din zona Mediaș
au fost din totdeauna cunoscute și recunoscute ca și centru important în viticultură și în
producerea vinului.
Beneficii pentru comunitate: Dezvoltarea turismului local, a capacităților de cazare zonale și
promovarea gastronomiei regionale a Municipiului Mediaș, precum și promovarea istoriei zonale.
***
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
autoritaților centrale, locale cât și a altor părți interesate.
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***
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 2021, publicate pe pagina de internet a societății la
secțiunea Sustenabilitate/Sponsorizări: https://www.romgaz.ro/sponsorizari.
În conformitate cu principiile responsabilităţii sociale corporative, ROMGAZ intenționează să
desfășoare activități similare și în anul 2022.

Președintele Consiliului de Administrație
Dan Dragoș Drăgan

Director General
Aristotel Marius Jude

Director Economic
Răzvan Popescu
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