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Programe de implicare socială 2019
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.
Fundația Prețuiește Viața, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Campania ajută-ne să ajutăm!"
Fundaţia Preţuieşte Viaţa se implică în derularea de
campanii umanitare, sociale, programe de consiliere
şi informare medicală, psihologică, psihiatrică,
oferind ajutor social persoanelor aflate în dificultate,
indiferent de vârsta, gen, status social. Fundaţia
derulează campanii pe teme de sănătate, educaţie,
drepturile omului, advocacy sau pentru un jurnalism
de calitate, pentru sprijinirea oamenilor aflaţi în
nevoie sau a celor talentaţi, cu capacităţi cognitive
superioare.
Sponsorizarea a vizat un proiect adresat pacienţilor
fără posbilităţi materiale, care au nevoie urgentă de
operaţii complexe de reconstrucţie corporală, din
cauza unor afecţiuni diverse sau de accidente
nefericite, pentru care medici voluntari ai Clinicii
ZETTA s-au implicat pro bono, iar consumabilele
medicale necesare intervenţiilor au fost asigurate prin acest proiect. S-au realizat operaţii complexe în cazul
unor malformaţii congenitale, replantări realizate sub microscop, operaţii de reconstrucţie a corpului după
arsuri sau accidente grave, reconstrucţii mamare sau orobuco-maxilo-faciale în urma cancerului, operaţii
pentru paralizii de plex brahial,etc.
Beneficii pentru comunitate: Facilitarea accesului unui numar ridicat de pacienţi aflaţi în dificultate, la
operaţiile complexe de reconstrucţie de care au nevoie, fiind o campanie care a devenit un motor national
de întrajutorare care contributie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile în care se fac intervenţiile.

Spitalul Municipal Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Achiziție și instalare Aparat Computer Tomograf"
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. Proiectul a vizat dotarea laboratorului de radiologie din cadrul spitalului cu un computer
tomograf care permite diagnosticarea mai rapidă şi mai exactă
în special a afecţiunilor cardiace şi cerebrale, aceste
investigaţii fiind solicitate atât de medici specialişti ai spitalului
cât şi în cazurile de transfer în alte unităţi spitaliceşti.
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.
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Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Dotare cu aparatură medicală performantă în cadrul SCJU Sibiu Secțiile Clinice Cardiologie"
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.
Sponsorizarea acordată a vizat susţinerea proiectului de modernizare
a Secţiilor Clinice de Cardiologie în cadrul SCJU Sibiu, întrucât
aparatura existentă în dotare este uzată şi creează disfuncţionalităţi
în activitatea curentă a personalului medical. Prin dezvoltarea de
protocoale operatorii integrate la cele mai înalte standarde, se vor
asigura servicii medicale de înaltă calitate, ceea ce va contribui la
menţinerea stării de sănătate a populaţiei atât pentru pacienţii din
judeţul Sibiu, cât şi pentru pacienţii din judeţele limitrofe.
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.

Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan", București
Sprijin financiar pentru proiectul "Ureteroscopia digitală flexibilă și litotriția cu laserul Holmium tratamentul optim în litiaza renală conform standardelor Uniunii Europene în 2019"
Spitalul se numără printre spitalele clinice de urgenţă afiliate Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” Bucureşti şi este conectat la învăţământul medical universitar din ţară, secţia clinică de urologie
devenind un centru de referinţă şi de training în laparoscopie, endourologie, urologie cu abordarea unor
domenii de avangardă în medicină cu adresabilitate în continuă creştere din aria Bucureşti şi arii
limitrofe. Proiectul susţinut a fost demarat deoarece s-a constatat o creştere a prevalenţei litiazei renale
în rândul populaţiei ţării şi s-a identificat necesitatea aplicării unui tratament minim invaziv, modern, care
să asigure o perioadă de recuperare postoperatorie rapidă a pacienţilor cu litiază renală, astfel pentru
realizarea investigaţiei şi tratamentului pacienţilor este oportună o dotare specifică care are drept
rezultat un management mai bun al pacientului, exprimat prin reducerea duratei medii de spitalizare, a
ratei mortalităţii şi a ratei de recidivă a litiazei care ar presupune un număr crescut de intervenţii
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea serviciilor medicale acordate pacienţilor datorită
modernizării şi dotării cu aparatură performantă pentru tratamentul bolii litiazei renale şi reintegrarea
optimizată în societate a pacienţilor operaţi.

Spitalul Clinic Județean Târgu MureșSprijin financiar pentru proiectul "RoM-NeoNAT: Reabilitarea și
Modernizarea Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din Secția de Neonatologie a Spitalului
Clinic Județean Mureș"
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Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș este o unitate cu nivel ridicat din punct de
vedere al gradului de complexitate a serviciilor oferite şi deserveşte împreună cu Secţia Obstetrică
Ginecologie o populaţie de aproximativ 600.000 de locuitori, iar adresabilitatea pacienţilor este în
continuă creştere, fiind una dintre puţinele unităţi sanitare de tip Maternitate din ţară în care nu s-a
înregistrat scăderea numărului de naşteri.
Proiectul susţinut a vizat renovarea şi modernizarea Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală şi
dotarea cu echipamente medicale performante necesare diagnosticului şi tratamentului copiilor nou
născuţi prematuri sau bolnavi, internaţi în Compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală.
Beneficii pentru comunitate: Intervenţie cu beneficii considerabile pentru îmbunătăţirea condiţiilor
necesare bunelor practici într-o ramură medicală sensibilă, cea a serviciilor medicale destinate copiilor şi
familiilor acestora.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Tratamente endovasculare în patologia cardiovasculară stabilă și acută în cadrul Laboratorului de cercetare în domeniul patologiei cardiace și vasculare la adult. Tratamentul prin
dispozitive specifice de prevenție a morții subite"
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu deserveşte 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.
Importanţa patologiei cardiovasculare, atât prin frecvenţa crescută a numărului de pacienţi, cât şi prin
impactul acestei patologii asupra populaţiei prin mortalitatea crescută, scăderea calităţii vieţii la aceşti
pacienţi, a determinat sprijinirea Centrului de Cercetare în domeniul patologiei cardiovasculare la adult
din cadrul SCJUS pentru asigurarea tratamentului complex al leziunilor arteriale coronariene severe prin
proceduri de rotablaţie endovasculară, explorări funcţionale intracoronariene, imagistică de ultimă oră,
tratamentul restenozelor intrastent periferic a by-passurilor arteriale prin dispozitive de ultimă generaţie
şi tratamentul prin dispozitive de prevenţie a morţii subite la pacienţii cu boala coronariană în faza
dilatativă.
Beneficii pentru comunitate: Extinderea gamei de intervenţii medicale prin infuzia de aparatură
modernă, îndeosebi minim invazivă pentru pacienţi, ce contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de practică
de specialitate pentru cadrele medicale prin implementarea de noi tehnici datorită aparaturii moderne,
creşterea accesibilităţii pacienţilor la servicii performante ale căror costuri sunt ridicate, reducerea listelor
de aşteptare şi implicit scăderea morbimortalităţii şi creşterea speranţei de viaţă a pacienţilor incluşi în
program.

Fundatia "Polisano", Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Inimi Sănatoase pentru Copii"
Fundaţia „Polisano" derulează proiecte în domeniui sănătăţii,
facilitând accesul categoriilor celor mai vulnerabile la îngrijiri
medicale. Aceste programe sunt destinate atât unor indivizi, cât
şi unor grupuri sau chiar comunităţi, consacrate fiind cu
predilecţie programele destinate copiilor suferinzi de
malformaţii cardiace congenitale, facilitarea accesului la îngrijiri
medicale în cadrul unor spitale de pediatrie, informarea şi
formarea prin cursuri de prim ajutor, accesul la campanii de
informare în ceea ce priveşte afecţiunile cardiace, cât şi
promovarea sănătăţii la sate.
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Proiectul susţinut a fost demarat din considerentul că, în România există infrastructură extrem de limitată
în ceea ce priveşte chirurgia cardiacă pediatrică, iar un copil din 100 se naşte cu o malformaţie cardiacă,
ceea ce îi poate pune în pericol viaţa, mai ales dacă nu este diagnosticat la timp, mai mult, în practică,
diagnosticul tardiv se întampla des în zonele rurale defavorizate, care nu beneficiază în mod peren de
personal medical. Se estimează că anual sunt necesare în România peste 2000 de operaţii pe inimă pentru
copii, dar sunt realizate maxim 500. În România există doar 2 centre publice care realizează intervenţii pe
cord pentru copii.
Proiectul „lnimi sănătoase" se
concentrează pe două direcţii:
depistarea copiilor care suferă de
malformaţii cardiace şi posibilitatea
pentru copiii din categoriile
vulnerabile suferinde de afecţiuni
cardiace complexe de a beneficia de
o intervenţie chirurgicală, realizată
de specialişti din străinătate, copiii
fiind operaţi pro bono la Spitalul
European Polisano din Sibiu, care
pune la dispoziţie dotarea şi
infrastructura spitalului. Spitalul nu
facturează nicio marjă de profit pentru aceste operaţii, iar costurile se limitează doar la acoperirea
consumabilelor şi a altor cheltuieli direct legate de intervenţiile copiilor care provin din toată ţara.
Beneficii pentru comunitate: Prin acest program se contribuie la sensibilizarea şi educarea familiilor cu
privire la riscurile MCC (malformaţiilor cardiace congenitale) şi la semnele de avertizare ale acestor boli,
adeziunea părinţilor în cadrul proiectului prin înregistrarea copiilor pentru care există îndoieli cu privire la
prezenţa MCC şi facilitarea accesului la consultaţii medicale de specialitate şi la tratament adecvat pentru
copiii care au nevoie de intervenţii chirugicale şi îngrijire, în funcţie de programul şi disponibilitatea
echipelor medicale partenere, dar şi impulsionarea sistemului de învăţământ de specialitate pentru
formarea unor echipe româneşti autonome în domeniul chirurgiei cardiace pediatrice.

Fundația Speranța Pentru Copiii României
Sprijin financiar pentru proiectul "Dotare Bloc Operator Clinica ORL", Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “M. S. Curie”
Fundația Speranța Pentru Copiii României sprijină cu toate eforturile modernizarea şi completarea bazei
materiale necesare îngrijirii în condiţii cât mai apropiate de standarde internaţionale, a copiilor internaţi în
spitalul de Copii „M.S.Curie”. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie” este o instituție de
interes public național, în domeniul public al statului, în administrarea și subordinea Ministerului Sănătății,
având ca obiect de activitate asistența medicală, cercetarea științifică și învățământul medical de
specialitate, o bogată tradiție recunoscută pe plan național și internațional și un personal universitar de
înaltă ținută științifică. Obiectul de activitate al Spitalului este asistența medicală de specialitate pentru
copii, cu adresabilitate întregii populații a țării, asigurând servicii medicale prin personalul său înalt
calificat.
Proiectul sponsorizat a vizat achiziţionarea unor echipamente necesare dotării blocului operator din cadrul
clinicii ORL a spitalului, acesta fiind cel mai mare centru de screening auditiv, efectuând peste 700 de
intervenţii în ultimii 5 ani pentru copii cu surditate, afecţiuni otice, laringiene, sau care necesită intervenţii
în cazul aspiraţiei sau înghiţirii unui corp străin.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea calităţii actului medical în intervenţiile endoscopice, a
consultaţiilor, în beneficiul copiilor cu probleme auditive, laringiene şi bronşice.
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Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
Sprijin financiar pentru proiectul "Dotarea cu dispozitive medicale a Laboratorului de Endoscopie
Bronșică"
Misiunea Institutului de Pneumoftiziologie este realizarea de servicii medicale de calitate, competitive,
echitabile, eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să asigure un nivel cât mai bun de
satisfacție a pacienților. Institutul vizează îmbunătățirea continuă a calității actului medical precum și
dezvoltarea unei unități medicale de referință în patologia respiratorie la nivel național prin crearea unui
spital modern și performant, bine dotat și asigurarea unui personal foarte bine pregătit și motivat în
vederea realizării unui act medical de calitate.
Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor necesare bunelor practici medicale, prin
asigurarea accesului la cele mai bune tratamente şi intervenţii medicale pentru pacienţi.

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.
Univesitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Reabilitare imobil "CENTRUL TUTORIAL ȘI DE INVĂȚĂMÂNT" situat în
Mediaș, str. Lotru, nr.4"
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România.
Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate de
Uniunea Europeană, care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi
profesională internaţională, este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. In cadrul Universităţii sunt
promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat
recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.
Sponsorizarea a vizat reabilitarea spaţiilor de învăţământ din clădirea situată în Mediaş, aflată în
administrarea Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, unde se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare cu
296 de studenţi din domeniul mine, petrol şi gaze şi 120 de studenţi din domeniul ştiinţelor economice, în
scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii şi conservarea, respectiv protejarea imobilului contra
degradării, dar şi pentru asigurarea unor condiţii de studiu la nivelul standardelor optime pentru o unitate
de învăţământ de nivel superior.
Beneficii pentru comunitate: Dezvoltare instituţională şi a domeniului cercetării ştiinţifice în beneficiul
comunităţii, susţinerea dezvoltării specialiştilor, creşterea potenţialului de dezvoltare a comunităţii prin
facilitarea accesului la educaţie superioară a membrilor acesteia.
Comuna Hoghilag, Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul “ Reabilitare Școală Gimnazială”
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,
astfel 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 necesită măsuri imediate de consolidare
pentru ca spaţiul să poată fi utilizat în condiţii decente, iar activitatea
educaţională să poată fi desfăşurată fără disfuncţionalităţi.
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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.

Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București
Sprijin financiar pentru proiectul "INOVATIV START-UP CENTER"
Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu este una dintre cele mai vechi şi prestigioase unităţi de
învăţământ economic, care oferă unui număr de 935 de elevi un mediu propice pentru dezvoltarea
profesională şi personală, urmărind formarea spiritului antreprenorial, a competenţelor de comunicare şi
digitale pentru facilitarea integrării pe piaţa muncii. Sponsorizarea a vizat implementarea unei campanii de
informare, conştientizare şi mediatizare, vizând popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la
statutul de elev la acela de antreprenor prin realizarea unor materiale de informare, organizarea de
dezbateri şi construcţia unei platforme web dedicată acestui proiect, inclusiv prin organizarea unor centre
Start-up în 9 localităţi din ţară, unde se derulează prin metode interactive, activităţi specifice pentru
atingerea scopului proiectului dedicat tinerei generaţii.
Beneficii pentru comunitate: Pregătirea tinerei generaţii pentru atingerea unui echilibru între şcoală,
inovaţie şi viaţa reală, o condiţie pentru accelerarea iniţiativei antreprenoriale în beneficiul comunităţilor.

Asociaţia Povestaşii, Bucuresti
Sprijin financiar pentru proiectul "Muzeul Poveștilor"
Asociaţia Povestaşii derulează proiecte educative alternative pentru copii şi tineri cu tematici istorice,
culturale şi caritabile, derulând cu succes o serie de activităţi în şcoli. Proiectul susţinut, Muzeul Poveştilor,
a vizat oferirea unei metode complementare de descoperire şi asimilare a istoriei şi descoperirea
personajelor şi poveştilor istorice cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie prin furnizarea de suport
educaţional alternativ pentru şcoli şi cadre didactice.
Beneficii pentru comunitate: Contribuţie la progresul tinerei generații prin proiecte care asigură
îndeplinirea rolului esențial pe care școala îl are în formarea tinerelor generații.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Studiul biosemnalelor medicale prin tehnici de inteligență artificială la
pacienții cu neurotraumă. Dotarea laboratorului de electronică medicală."
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România.
Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate de
Uniunea Europeană, care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi
profesională internaţională este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. In cadrul Universităţii sunt
promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat
recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.
Sponsorizarea a vizat achiziţionarea unor echipamente de cercetare şi dotarea laboratorului de electronică
medicală.
Beneficii pentru comunitate: Impulsionarea cercetării ştiinţifice, un punct de excelenţă în generarea de
tehnologii medicale şi pentru succesul procesului didactic în domeniul electronicii aplicate, cu impact
pozitiv asupra generaţiilor prezente şi viitoare.

Centrul creştin al Romilor Betel-Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Credința factor de integrare și dezvoltare socială"- Incluziune socială,
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schimbare de mentalitate și atitudine față de școală, susținere morală șii materială a categoriilor de
persoane defavorizate din aria de activitate a SNGN Romgaz SA"
Domeniul de activitate a Asociaţiei acoperă zona municipiului Mediaş, zona de nord a judeţului Sibiu şi
zona de sud a judeţului Mureş şi constă în promovarea învăţăturii, dezvoltarea spirituală, civică şi
materială a persoanelor cu nevoi materiale. Proiectul susţinut şi-a propus dezvoltarea aptitudinilor copiilor
pentru a se dezvolta profesional prin intermediul procesului de învăţământ cât şi dezvoltarea unei
conduite corecte în societate prin incluziune socială, schimbare de mentalitate, susţinere morală şi
materială a categoriilor sociale defavorizate.
Beneficii pentru comunitate: Prevenirea, minimizarea şi chiar înlăturarea riscurilor cu impact social
negativ asupra membrilor comunităţii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate socială

Asociația "Apa Pentru Viată", jud. Ilfov
Sprijin financiar pentru proiectul "Școala - Prevenirea
abandonului școlar și șansa la o viață mai bună prin meserie"
Asociaţia „Apă pentru Viaţă” este o organizaţie umanitară,
neguvernamentală, apolitică şi non-profit, având ca misiune
prevenirea abandonului familial şi şcolar prin programe
educaţionale, asistenţă socială, medicală şi juridică, activităţi
de recreere şi socializare, activităţi de informare, acţiuni şi
măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială şi înfiinţarea de
servicii sociale, pentru şi în sprijinul comunităţii. Proiectul
susţinut a vizat reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor
şi tinerilor care provin din medii defavorizate, atât din punct
de vedere social, cât şi economico-financiar, reducerea riscului
de excluziune socială pentru copii şi tineri din centrele de
plasament din medii defavorizate, cu nevoi urgente de
consiliere şi îndrumare pentru o viaţă sănătoasă şi pentru
progres în parcursul socio-educaţional al acestora, în
beneficiul întregii comunităţi.
Beneficii pentru comunitate: Consolidarea unei fundaţii de
etică, care poziţionează omul şi considerentele sociale în
centrul activităţii sale în speranţa diminuării efectelor negative
asupra dezvoltării sănătoase a familiei şi comunităţii în
ansamblul ei.

Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de
Mir", jud.Ilfov
Sprijin financiar pentru proiectul "Centru de recuperare și refacere pentru veterani (C.R.R.V)."
Acordarea de sprijin membrilor asociaţiei, cca. 40.000 de membri, persoanelor cu probleme medicale şi
sociale deosebite din rândul militarilor activi, veterani şi veteranilor în activitate, pensionaţi, în rezervă sau
retragere, precum şi membrilor familiilor acestora şi urmaşilor acestora: soţ, soţie şi copii. Sponsorizarea a
avut drept scop susţinerea construcţiei primului centru de recuperare şi refacere pentru veterani din
Europa de Est pentru tratarea sindromului posttraumatic prezent la aproape toţi participanţii la misiuni în
afara teritoriului naţional.
Beneficii pentru comunitate: Implicare civică, dezvoltarea identităţii comunităţii şi a respectului pentru
soldații români răniți în teatrele de operații în apărarea țării.
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Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș
Sprijin financiar pentru " Participarea echipei de fotbal Liga I"
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.
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.

Club Sportiv Electromureș, Jud. Mureș
Sprijin financiar pentru "Sustinerea
activității de inaltă performanță a
echipei feminine de popice "Romgaz
Electromureș" în anul 2019"
Echipa Clubului Sportiv Electromureș
este emblematică între echipele de gen
din România. De-a lungul timpului,
echipa a cucerit numeroase titluri
naţionale şi internaţionale, având un
palmares impresionant.
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.

Asociația "Handbal Club Dinamo" București
Sprijin financiar pentru "Promovarea practicării handbalului la nivel de copii, juniori și seniori, educația prin
sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate"
Handbal Club Dinamo Bucuresti este o structură sportivă, persoană juridică română de drept privat,
apolitică, neguvernamentală şi nonprofit. A fost înfiinţată în anul 2017 iar obiectul activităţii îl constituie
selecţia şi pregătirea sportivilor în ramura sportivă handbal, este afiliată la Federaţia Română de Handbal
şi activează cu echipa de handbal feminin senioare în Divizia A, având grupe de copii şi juniori. Proiectul
susţinut a avut ca scop promovarea practicării handbalului de performanţă de către copii şi juniori,
educaţia prin sport prin selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii a grupelor de copii şi juniori şi
promovarea practicării handbalului la nivel de senioare, pregatirea şi participarea la competiţii de handbal.
Beneficii pentru comunitate: Readucerea sportului de performanţă în viaţa tinerilor, cunoaşterea
importanţei practicării sportului, precum şi însuşirea sportului ca un act de comportament cotidian benefic
pentru sănătate, minte şi societate.

Asociația Club Sportiv AMC Racing, Arad
Sprijin financiar pentru "Participarea la campionatul Național de viteză în Coastă 2019 pentru Mihai Leu cu
un automobil Ferrari Challenge 458 și promovarea COMPANIEI ROMGAZ prin Raliul Aradului, ce va fi etapă
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în cadrul Campionatului Național de Raliuri și Etapă Internațională"
Asociația Club Sportiv AMC Racing organizează şi promovează sportul cu motor, sub toate manifestările
sale, susţine şi derulează proiecte care să contribuie la afirmarea valorilor sportive şi sociale. Proiectul
susţinut a vizat organizarea şi participarea în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă,
competiţie ce întruneşte peste 70 de concurenţi, fiind unul dintre cele mai apreciate campionate de gen
din ţară.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea valorilor sportive, a practicării disciplinelor sportive legate de
automobilism şi a valorii corectitudinii competiţionale, atât în viaţă cât şi în sport.
Asociația "Tenis Club Romgaz Medias"
Sprijin financiar pentru proiectul "Memorialul "MARCEL PITEIU", Memorialul "COSTEL TOTAN""

Asociația "Tenis Club Romgaz Medias" oferă cursuri gratuite pentru iniţierea în practicarea acestui sport
unui număr de cca.240 de copii, asigură pregătirea pentru participarea la competiţii sportive de profil şi
organizează competiţii regionale dedicate acestui sport.
Beneficii pentru comunitate:. Consolidarea percepţei pozitive asupra sportului de performanţă,
cunoaşterea importanţei practicării sportului în viaţa comunităţii, precum şi însuşirea sportului ca pe un
act de comportament cotidian, prin promovarea unor valori precum voinţa, perseverenţa, leadership-ul,
disciplina, sănătatea şi performanţa sportivă.

Asociația Club Sportiv Rival Racing, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Cupa Dacia 2019"
Asociaţia Club Sportiv Rival Racing este organizatorul
competiţiei „Cupa DACIA” desfăşurată în 8 etape ca parte din
campionatul naţional de raliuri, iar sezonul 2019 a marcat cea
de-a 13-a ediţie a cupei, care a devenit una dintre cele mai
longevive competiţii de acest gen din Europa. Proiectul a
susţinut organizarea ediţiei 2019 a „Cupei DACIA” care a
inclus şi o componentă de pilotaj şi conducere defensivă
pentru pregătirea unui număr ridicat de cursanţi tineri pentru
o educaţie rutieră corectă.
Beneficiile pentru comunitate: Contribuţie la popularizarea sportului şi a competiţiilor sportive,
indiferent de ramura sportivă practicată, pentru valorile pe care sportul de performanţă le reprezintă şi
care devin pârghii de integrare socială şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

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 2019.
Asociația Profesională Societatea Inginerilor de Petrol din Romania SPE-ROM, Ploiești
Sprijin financiar pentru proiectul "Organizarea de evenimente tehnice specifice industriei de petrol și gaze"
Universitatea de Petrol şi Gaze este o instituţie de învăţământ cu profil unic în ţară şi cu o tradiţie bogată,
având caracter nonprofit şi apolitic, specializată în educaţia şi cercetarea ştiinţifică în organizare proprie şi/
sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Anvergura evenimentelor pentru a căror
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organizare s-a acordat sprijin, este marcată de importanţa sectorului de petrol şi gaze pentru istoria
naţională, un sector care a facilitat dezvoltarea şi modernizarea lumii în care trăim, iar aceste evenimente
au omagiat pionierii acestei industrii şi au evidenţiat complexitatea şi importanţa acestui domeniu pentru
ţara noastră.
Beneficii pentru comunitate: Promovarea şi creşterea nivelului de recunoaştere a mediului academic
specific domeniului de petrol şi gaze şi conştientizarea importanţei acestui sector pentru comunităţile
locale şi naţionale.

Asociaţia Focus Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu 2019"

Asociaţia Focus Sibiu reuneşte artişti fotografi din
România care promovează arta fotografică, în ultimii
patru ani organizând un festival alternativ care oferă
de fiecare dată o experienţă completă de artă
fotografică, înregistrând un număr constant în
creştere de vizitatori. Proiectul susţinut a vizat
organizarea ediţiei anului 2019 a acestui festival
dedicat iubitorilor de artă şi cultură.
Beneficii pentru comunitate: Implicare civică locală,
dezvoltarea identităţii comunităţii locale, a
respectului pentru moştenirea culturală şi
promovarea artei fotografice.

Fundația Pacenta, Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Redescoperirea tradițiilor culturale locale în Ținutul Târnavelor"
Obiectul principal de activitate a Fundaţiei este sprijinirea trecutului istoric al Transilvaniei şi României,
precum şi a editării şi publicării de materiale în acest sens, în scopul promovării patrimoniului natural şi
construit al României. Sponsorizarea acordată a avut drept scop identificarea şi promovarea unui traseu
cultural pe ruta Mediaş-Blăjel-Bazna-Boian-Jidvei în contextul anului 2019 – Regiune Gastronomică
Europeană – un traseu care include numeroase sate şi locuri culturale reale, repere turistice, locuri de
popas, inclusiv publicarea unei lucrări cu reţete tradiţionale din regiunea Bazna, şi evenimente, traseu care
va servi drept ghid oricărui turist, dar şi actorilor din turismul naţional.
Beneficii pentru comunitate: Creşterea gradului de cunoaştere a tradiţiilor locale, consolidarea spiritului
civic în cadrul comunităţilor locale şi creşterea numărului de turişti în zonă.

Asociația Culturală Ultima Concept, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Eminescu - Dulce Romanie"- Caseta premium continand: un vinil cu
selectii din capodopera eminesciana, o medalie realizata la Monetaria Statului si o carte de buzunar cu
opera Luceafarul, cu fonturi caligrafice."
Sprijin financiar pentru proiectul "Enescu - singur pe scena"- Caseta premium continand: un vinil cu bijuterii
ale creatiei enesciene, o medalie realizata la Monetaria Statului si o editie de buzunar biografica."
Beneficii pentru comunitate: Iniţiative culturale importante pentru România contemporană, un reper pe
harta culturală a lumii marcat de excelenţa figurilor culturale de prestigiu internaţional.
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Asociația Culturală Play, Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Festivalul Internațional George Enescu în țară. Sibiu-Cluj."
Asociația Culturală Play a solicitat sprijinul pentru derularea unui eveniment cultural important al
României contemporane, “Festivalul Internaţional George Enescu în ţară”, marcat de excelenţa artiştilor
invitaţi, fiind o manifestare muzicală internaţională extrem de apreciată.
Beneficii pentru comunitate: Accesul membrilor comunității la evenimente culturale, promovarea
personalităţilor naţionale şi dezvoltarea brandului de țară.

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Tradițiile, istoria și arta culinară se împletesc la Mediaș în contextul
Regiunii Gastronomice Europene"
Direcția Municipală pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret Mediaș are ca obiect de activitate principal
colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea,
modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţii locale pentru protecţia şi
promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural.
Romgaz s-a implicat în susținerea unor proiecte dezvoltate de Direcția Municipală pentru Cultură, Sport,
Turism și Tineret, Mediaș, pentru evidenţierea tradiţiilor, istoriei şi artei culinare, în contextul în care
Municipiul Mediaş face parte din consorţiul Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană 2019, activităţile
derulate punând în valoare patrimoniul cultural.
Beneficii pentru comunitate: Implicare civică locală și dezvoltarea identităţii comunităţii locale şi a
respectului pentru moştenirea culturală.

Asociația Culturală "Pusteblume" Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Creșterea atractivității turismului din regiunea Mediaș"
Asociația Culturală "Pusteblume" Mediaș derulează activităţi educative şi culturale, organizează
evenimente cursuri şi ateliere dedicate membrilor comunităţii. Proiectul susţinut a vizat activităţi de
promovare a istoriei viticole regionale şi locale şi organizarea festivalului „Weinfest”, ediţia a 2-a 2019, un
eveniment dedicat comunităţii locale şi regionale, dar şi turiştilor care au participat la acţiunile programate
în cadrul acestui festival original.
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 Studio 7, București
Sprijin financiar pentru proiectul "Film artistic de lung metraj. Titlu: INVICTUS"
Asociația Studio 7 are ca obiect de activitate organizarea, promovarea, coordonarea, producţia şi
sprijinirea activităţilor artistice, culturale şi educaţionale din domeniul cinematografiei. Proiectul sprijinit
este dedicat realizării unui film care relatează ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial, şi în
special perioada 23 August — 19 Septembrie 1944, iar tema principală este conflictul interpersonal şi
interior ce ia nastere odată cu o ultimă confruntare.
Beneficii pentru comunitate: Accesul membrilor comunității la evenimente culturale, susţinerea şi
dezvoltarea artei cinematografice naţionale.
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Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, Mediaș
Sprijin financiar pentru proiectul "Targ de Craciun"
Direcția Municipală pentru Cultură, Sport,Turism și Tineret Mediaș are ca obiect de activitate principal
colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea,
modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţii locale pentru protecţia şi
promovarea culturii, protejarea şi punearea în valoare a patrimoniului cultural. Proiectul susţinut a vizat
organizarea Târgului de Crăciun din Municipiul Mediaş.
Beneficii pentru comunitate: Consolidarea identităţii locale şi a spiritului civic prin accesul la activităţi
socio-culturale dedicate comunităţii.

Asociația De Bun Gust, Sibiu
Sprijin financiar pentru proiectul "Concert de Crăciun, susținut de Johann Ștrauss Ensemble, din Viena"
Asociația De Bun Gust organizează evenimentul artistic de mai bine de zece ani şi se bucură de un real
succes în rândul comunităţii din Sibiu şi nu numai. Sala Thalia din Sibiu a găzduit şi în anul 2019 un concert
de excepţie pentru publicul foarte numeros prezent în sală dar şi pentru vizitatorii Târgului de Crăciun,
deoarece evenimentul a fost transmis în direct, pe un ecran de mari dimensiuni, amplasat în Piaţa Mare
din Sibiu, ceea ce a facilitat accesul la acest concert unic unui număr mare de persoane dornice de muzică
şi spectacole culturale.
Beneficii pentru comunitate: Facilitarea accesului membrilor comunității la evenimente culturale, ceea
ce determină creşterea interesului comunităţilor pentru actul cultural-artistic de bună calitate.

Parohia Ortodoxă Română Mediaș - Catedrala II
Sprijin financiar pentru proiectul "Pictura Bisericească în tehnica fresca la Biserica Ortodoxă Sfântul
Dimitrie Mediaș, din cartierul Moșnei"
Biserica Ortodoxă Sfântul Dimitrie deserveşte nevoile de cult şi sociale ale credincioşilor din Municipiul
Mediaş şi din zonele limitrofe, fiind un partener activ instituţional, social, misionar şi pastoral în viaţa
comunităţii credincioşilor ortodocşi. Proiectul susţinut a vizat lucrări de finisaje interioare a lăcaşului de
cult, Biserica reprezentând pentru comunitate simbolul credinţei şi umanităţii, comunitatea devenind mai
unită şi mai puternică în faţa greutăţilor şi a nevoilor sociale.
Beneficii pentru comunitate: Accesul comunităţii la unitatea de cult şi facilitarea reuniunii într-un spaţiu
recunoscut ca fiind important în conştiinţa comunităţii.

Proiectele menționate mai sus au avut pe lângă impactul pozitiv asupra mediului comunității și un
beneficiu important pentru Societate, datorită efectului pozitiv de animare a culturii organizaționale și a
câștigului bunei reputații de a fi un angajator responsabil, dar și un partener social implicat, promotor al
relației deschise transparente. Acest fapt se reflectă pozitiv în imaginea Romgaz pe plan local naţional cât
şi international, atât în fața investitorilor, a autoritaților 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 2019, publicate pe pagina de internet a societății.

