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Responsabilitatea socială reprezintă pentru S.N.G.N. Romgaz S.A. (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 2022, 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: Realizări 2022 

Sponsorizări în domeniile medical și sănătate (art. XIV lit. a) 12.500.000 

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

care: 
9.966.437 

        ▪   pentru cluburi sportive 6.058.918 

Sponsorizări pentru alte acțiuni și activități (art. XIV lit. c) 1.749.991 

Total sponsorizări 24.216.428 
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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 care deserveşte zona de Nord a 

judeţului Sibiu având arondată o populaţie în jurul a 120.000 persoane. Populaţia municipiului Mediaş este 

de aproximativ 55.000 locuitori, peste 50% din adresabilitate provenind din regiune, în special din zona 

rurală. Unitatea medicală depune constant eforturi de îmbunătăţire şi modernizare a condiţiilor 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. 

 

În cursul anului 2022 compania a acordat sprijin financiar pentru proiectele: 

- „Reabilitare și dotare Compartiment Recuperare medicală” 

Acest proiect a vizat reabilitarea și modernizarea compartimentului de recuperare medicală din cadrul 

spitalului și dotarea acestuia cu aparatură medicală specifică, care să permită accesul persoanelor la serviciile 

medicale de urgență, să satisfacă cerințele populației prin îmbunătăţirea calităţii actului medical. 

-  „Achiziție Turn Laparoscopie” 

Prin acest proiect a fost dotată secţia de chirurgie din cadrul spitalului cu aparatură medicală specifică, ceea 

ce contribuie la posibilitatea de a oferi pacienţilor practică medicală la standarde contemporane. 

-  „Achiziție și instalare lift Policlinică” 

Proiectul a vizat achiziţia şi instalarea unui lift în cadrul Policlinicii, care să permită accesul și transportul 

pacienților cât și a materialelor necesare pentru secțiile clădirii interne a unităţii medicale. 

 

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. 

 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 
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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.  

Pe parcursul anului anterior a fost acordat sprijin financiar pentru proiectul: 

- „Lucrări de reparații - instalații electrice pentru Unitatea de Supraveghere și Tratament al Pacienților 

Cardiaci Critici (USTACC) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” 

Proiectul a avut ca scop extinderea reţelei electrice şi modernizarea celei existente pentru Unitatea de 

Supraveghere şi Tratament al Pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC), în acest compartiment fiind 

supravegheaţi şi trataţi pacienţii cu boli cardiovasculare care au debutat brusc şi a căror evoluţie imediată 

poate conduce la deces, dar şi pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare cronice a căror evoluţie se agravează brusc 

şi prezintă risc imediat de deces. Unitatea trebuie să fie dotată cu echipamente de ultimă generaţie pentru 

resuscitarea cardiovasculară avansată, echipamente mobile de diagnosticare şi urmărire evoluţie, dar şi 

echipamente medicale specificepentru tratamentul bolnavului. 

 

Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calităţii actului medical în folosul pacienţilor prin 

modernizarea şi dezvoltarea Unităţii de Supraveghere şi Tratament al Pacienţilor Critici (USTACC) a Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.  

 Fundația Mereu Aproape, București 

Fundaţia Mereu Aproape a luat naştere în 2005. Împreună cu partenerii săi, donatori şi companii, contribuie 

la dezvoltarea sănătăţii, educaţiei, culturii şi ajută în situaţiile de dezastre. Până în prezent, prin campaniile de 

amploare şi proiectele sale derulate la nivel naţional, Fundaţia Mereu Aproape a susţinut dezvoltarea societăţii 

cu peste 20 de milioane de euro. 

”Vreau să ajut” este cea mai longevivă campanie din România, cu cel mai mare impact social, financiar, 

medical şi emoţional. Proiectele Fundaţiei acoperă domeniile sănătate, educaţie, social şi au ca scop 

îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi comunităţilor din România. De asemenea, sunt derulate campanii ample 

prin care se intervine în caz de catastrofe naturale, dezastre, tragedii – ”Români Împreună”, ”Colectiv”, ”Apa 

trece, România rămâne”. 

-  „UN NOU AMBULATORIU la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 

Alessandrescu-Rusescu din București - constă în renovarea completă a Ambulatoriului de  

Specialitate" 

Proiectul susţinut în anul precedent a avut ca scop renovarea şi modernizarea întregului spaţiu de peste 800 

de metri pătraţi al Ambulatoriului, acesta fiind un spaţiu extrem de învechit, dar care trebuia să răspundă 

nevoilor medicale a zeci de mii de pacienţi din toată ţara. 

 

Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în folosul copiilor şi părinţilor 

care vin din toată ţara pentru consultaţii, în Ambulatoriu făcându-se anual peste 60.000 de consultaţii 

medicale. 

 Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș, Mureș 

Asociaţia pentru Urgenţe Medicale Luduş (AUML) a fost oficial înfiinţată la data de 24.06.2021. Lansarea 

oficială a fost pe data de 27.11.2021 în prezenţa a aproximativ 150 de invitaţi – autorităţi publice locale, 

reprezentanţi ai agenţilor economici din oraş, precum şi ludeşeni susţinători ai proiectului. Primul proiect 

fiind „Achiziţia unui ventilator mecanic pentru pacienţii critici ce pot ajunge în Compartimentul de Primiri 

Urgenţe”, urmând alte contracte de sponsorizare făcute de AUML către Spitalul Luduş şi către Serviciul de 

ambulanţă din Luduş. 

- „Dotarea Secției Fizioterapie din cadrul Spitalului Orașenesc Luduș” 
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Proiectul Spitalului Orașenesc Luduș a avut ca scop dotarea cu aparatura necesară a Secţiei de Fizioterapie din 

cadrul Spitalului Orăşenesc Luduş pentru a îmbunătăţi, optimiza şi dezvolta serviciile medicale din cadrul 

secţiei. 

 

Beneficii pentru comunitate: Dotarea sistemului medical şi eficientizarea serviciilor medicale oferite 

pacienţilor care se adresează serviciului de fizioterapie din cadrul Spitalului Orăşenesc Luduş, contribuind 

astfel la asigurarea condiţiilor optime de tratare a populaţiei în beneficiul unei populaţii sănătoase. 

 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 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. 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 Centrul de Suport Oncologic. 

 

Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire, a standardului de calitate a vieții și 

asigurarea unui grad ridicat de confort pentru persoanele cu afecţiuni oncologice care provin din medii sociale 

vulnerabile. 

 Județul Sibiu 

Consiliul Judeţean Sibiu este autoritatea publică locală de la nivel judeţean care se ocupă cu asigurarea unei 

dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei din întreg 

judeţul. Acesta are în subordine o serie de instituţii prin intermediul cărora oferă servicii cetăţenilor judeţului 

în diferite domenii. Una dintre instituţiile cele mai importante aflate în subordinea CJS este Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sibiu care oferă servicii spitaliceşti pentru toţi locuitorii judeţului Sibiu şi totodată pentru 

locuitorii judeţelor învecinate. SCJUS este un spital care funcţionează în sistem multipavilionar, clădirile fiind 

vechi, astfel nevoia de investiţii este extrem de mare pentru a asigura condiţii decente pacienţilor, cât şi 

cadrelor medicale. 

Pe parcursul anului precedent a fost acordat sprijin financiar pentru proiectele:  

- „Sistematizare zona Unității de Primiri Urgențe din Cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Sibiu” 

Proiectul a vizat lucrări la reţeaua de canalizare exterioară, la sistemul de scurgere a apelor, la parcarea din 

zona UPU, dar şi la refacerea reţelelor de instalaţii din subsolul UPU. 

-  “Îmbunătățirea condițiilor de spitalizare și creșterea calității actului medical prin realizarea de 

reparații finisaje și instalații în cadrul secțiilor CHIRURGIE și ORTOPEDIE din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Sibiu” 
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Proiectul a avut ca scop reabilitarea secţiilor Chirurgie I şi Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Sibiu prin finisaje interioare necesare asigurării unor condiţii optime pentru tratarea bolnavilor. 

 

Beneficii pentru comunitate: Spații spitalicești moderne care să corespundă standardelor medicale 

actuale în scopul desfășurării în bune condiții a actului medical în beneficiul pacienţilor. 

 Asociația „Împreună pentru sănătate”, Sibiu 

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2021 de către 6 membri fondatori care au activat sau activează în cadrul 

sistemului de sănătate şi care, cunoscând realităţile şi nevoile stringente ale unităţilor sanitare cu paturi, şi-au 

propus să faciliteze procesul de dezvoltare a serviciilor medicale acordate populaţiei. Astfel, scopul Asociaţiei 

este atragerea de fonduri băneşti şi bunuri materiale în vederea susţinerii activităţii Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Sibiu la nivelul infrastructurii şi resurselor umane. 

Sprijinul financiar a fost acordat pentru proiectele: 

- „Dotare Bloc Operator SCJU Sibiu cu echipamente de uz medical” 

Acest proiect a vizat dotarea Blocului Operator Ortopedie al SCJU Sibiu cu echipamente de uz medical pentru 

realizarea intervenţiilor chirurgicale ortopedice în condiţii optime pentru personalul medical şi pentru 

pacienţi. 

- „ Achiziția de instrumentar, dispozitive medicale, materiale sanitare și echipamente pentru secțiile 

Chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, compartiment arși, Secția Clinică O.R.L, 

Laboratorul de radiologie și Imagistică medicală și Secția Clinică ATI" 

Proiectul a vizat dotarea cu instrumentar şi dispozitive medicale pentru Secţia Clinică Chirurgie Plastică 

microchirurgie reconstructivă, compartiment arşi şi Secţia Clinică O.R.L. din cadrul SCJU Sibiu pentru a 

creşte calitatea serviciilor medicale pentru pacienţi şi pentru a facilita derularea procedurilor chirurgicale din 

cele două secţii. 

- “Dotarea cu echipamente pentru Anestezie – Terapie Intensivă – punct de lucru angiograf, în cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” 

Proiectul a vizat dotarea cu echipamente pentru Anestezie – Terapie Intensivă, în cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sibiu, pentru asigurarea şi menţinerea capacităţii spitalului judeţean de a oferi servicii 

medicale de calitate pacienţilor. 

 

Beneficii pentru comunitate: Asigurarea unui grad ridicat de siguranţă a pacienţilor şi a personalului, 

contribuirea la îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor prin furnizarea unor servicii medicale prompte. 

Echipamentele fiind extrem de eficiente, asigură cele mai bune condiţii pentru derularea activităţilor 

chirurgicale.  

 Asociația Cristi Vasiliu/ACV, Mureș 

Asociaţia Cristi Vasiliu/ACV este un ONG fondat în anul 2017 cu scopul de a ajuta persoanele cu probleme 

grave de sănătate. Asociaţia derulează proiectul de creare a unei reţele de telemedicină pentru toate secţiile de 

Terapie Intensivă Nou – Născuţi din ţară, a amenajat şi dotat secţia de Terapie Intensivă Nou – Născuţi de la 

Spitalul Judeţean Mureş, a susţinut cu echipamente medicale în contextul pandemiei COVID 5 spitale din 

judeţele Mureş şi Sibiu. Numărul beneficiarilor impactaţi de proiectele ACV în 2022 a depăşit 1000 de 

beneficiari. 

- „Nou Născuți Mureș - Construirea unei noi secții de terapie intensivă nou-născuți la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Tg. Mureș” 

Proiectul pentru care s-a acordat sprijin financiar a vizat construirea unei noi secţii de terapie intensivă nou-

născuţi la spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mureş având în vedere necesitatea de a îmbunătăţi   
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infrastructura spitalicească dedicată tratamentelor aplicate nou-născuţilor cu probleme de sănătate critice şi 

nevoia de a dota secţiile de terapie intesivă neonatală pentru a asigura condiţiile cele mai bune pentru 

îngrijirea nou-născuţilor. 

 

Beneficii pentru comunitate: Creşterea capacităţii de tratare a pacientului critic cu 27 de paturi noi pentru 

secţia de Terapie Intesivă Nou – Născuţi, îmbunătăţirea calităţii actului medical în folosul pacienţilor nou – 

născuţi cu malformaţii cardiace din toată ţara, în condiţiile unei infrastructuri şi dotări moderne. 

 Fundația „Speranța Pentru Copiii României”,  București 

Înfiinţată în 1994, cu revigorarea activităţii în 2011, Fundaţia sprijină cu toate fondurile modernizarea şi 

completarea bazei materiale necesare îngrijirii în condiţii cât mai aproapiate de standarde internaţionale a 

copiilor internaţi în Spitalul de Copii M. S. Curie. 

În anul precedent a fost acordat sprijin financiar pentru proiectul: 

- „Dotare Bloc Operator ORL” 

Proiectul a vizat achiziţionarea unui Echipament de navigaţie pentru operaţiile ORL, sistemul de navigaţie 

asistată pentru chirurgia nazosinusală fiind un instrument absolut necesar pentru prevenţia complicaţiilor 

severe sau letale ce pot apărea în cursul intervenţiilor necesare din sfera ORL. 

 

Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea tehnologiei 

chirurgicale şi folosirea celor mai moderne posibilităţi de tratare a copiilor suferinzi.  

 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. 

 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. 

- „Construcție modulară 9 băi individuale, reparații anexe și împrejmuire la imobilul situat pe str. 

Pictor Amann, nr. 12; Reparații fațadă imobil situat pe str. Lucian Blaga, nr. 24” 

În cadrul acestui proiect s-au realizat construcţii modulare cu destinaţia de grupuri sanitare cu băi în curtea 

imobilului, care să asigure condiţii de igienă pentru 9 familii defavorizate. De asemenea, au fost amenajate 
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anexe pentru depozitare şi au fost realizate lucrări de reparaţii la faţada imobilului situat pe str. Lucian Blaga, 

nr. 24, imobil cu destinaţia de locuinţe sociale. 

-  „Reparații fațadă corpul B al Liceului Teoretic ,,Axente Sever" 

Acest proiect face referire la lucrări de reabilitare a unui corp din cadrul Liceului Teoretic ”Axente Sever”, prin 

efectuarea de reparaţii ale pereţilor exteriori ce constau în tencuieli, zugrăveli şi înlocuirea uşilor şi a 

ferestrelor.  

-  „ Reparații fațade clădire Școala Gimnazială nr. 4 (str. Dealul Furcilor)” 

Proiectul a avut ca scop repararea faţadei a Şcolii Gimnaziale nr. 4, prin lucrări de reabilitare  referitoare la 

termoizolaţie exterioară a clădirii şcolii, termoizolaţie planşeu pod, zugrăveli exterioare şi înlocuire jgheaburi 

şi burlane.  

 

Beneficii pentru comunitate: Creșterea calității vieții pentru persoanele vulnerabile, beneficiare de 

locuințe sociale, prin îmbunătățirea condițiilor de locuit în vederea reducerii riscului de excluziune socială, 

îmbunătățirea imaginii zonei. 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:  

- „Renovare Școala Gimnazială cu clasele I - VIII Axente Sever, Județul Sibiu” 

Principalele activităţi planificate au cuprins renovarea acoperişului clădirii şcolii, inclusiv înlocuirea ţiglei şi a 

jgheaburilor, renovarea exterioară a clădirii, tencuieli, finisaje, zugrăveli etc. 

 

Beneficii pentru comunitate: Asigurarea unui spaţiu modern, pentru desfăşurarea în cele mai bune 

condiţii a activităţilor educaţionale desfăşurate de către elevii şi cadrele didactice din localitatea Axente Sever. 

 Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania - Filiala Județeană Sibiu,  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. 

- „Transilvania educată - proiect de combatere a abandonului școlar în rândul elevilor din clasele 

primare - 2022/2023" 

Prin proiectul susţinut se vizează prevenirea abandonului şcolar pentru copiii din grupuri vulnerabile. În 

cadrul acestui program copiii sunt sprijiniţi la efectuarea temelor de către cadrele didactice specializate, 

beneficiind de pregătire suplimentară la materiile la care întâmpină dificultăţi şi sunt încurajaţi să participe la 

activităţi de timp liber care urmăresc dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă.  

 

Beneficii pentru comunitate: Bunăstarea generaţiilor prezente şi viitoare de elevi care provin din familiile 

afectate de sărăcie, organizaţia venind în sprijinul acestor familii prin diverse metode de a preveni şi a combate 

abandonul şcolar. 

 Asociația Studenților în Economie Afaceri și Comunicare (ASEAC), București 
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Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată (FAETA) şi Asociaţia Studenţilor în Economie şi Comunicare 

(ASEAC) alături de cei 6 parteneri ai săi au realizat diverse campanii de informare şi promovare a Facultăţii 

de Economie Teoretică şi Aplicată în scopul creşterii vizibilităţii Asociaţiei, deoarece studenţii Facultăţii de 

Economie reprezintă principala bază de selecţie pentru membrii ASEAC. Campaniile au fost făcute în principal 

în mediul online, pe diverse site-uri şi platforme de socializare şi au avut ca rezultat final atragerea celui mai 

mare număr de studenţi şi masteranzi la Facultatea de Economie din ultimii 5 ani, fapt ce a condus la creşterea 

numărului de membri în ASEAC cu peste 150%.  

A fost acordat sprijin financiar pentru proiectul: 

- „Excelență în educație – proiectul vizează renovarea și modernizarea unui amfiteatru al Academiei 

de Studii Economice din București” 

Proiectul a vizat renovarea şi modernizarea unui amfiteatru destinat activităţilor didactice din cadrul 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin repararea şi modernizarea pereţilor şi a tavanului, 

înlocuirea şi modernizarea sistemului de iluminat şi de sonorizare, înlocuirea şi modernizarea aparaturii 

electronice, înlocuirea şi modernizarea mobilierului, înlocuirea şi modernizarea uşilor, ferestrelor şi 

pardoselii, montarea instalaţiei de aer condiţionat şi montarea sistemului de obloane ferestre. 

 

Beneficii pentru comunitate: Îmbunătăţirea calităţii învăţământului în folosul studenţilor prin 

desfăşurarea activităţilor didactice, a prelegerilor universitare, a dezbaterilor ştiinţifice într-un cadru 

prietenos, dotat corespunzător şi care să corespundă din punct de vedere tehnic, arhitectural şi social cu 

perioada contemporană. 

 Asociația Voluntarilor Invictus, jud. Argeș 

Povestea Invictus România, începe în anul 2014, atunci când un grup de voluntari militari şi civili, inspiraţi de 

organizarea la Londra a primelor jocuri Invictus sub patronajul Prinţului Harry de Wales, al Marii Britanii, au 

început un proiect de educaţie care, dincolo de ideea de promovare a valorilor militare şi naţionale, şi-a propus 

să sensibilizeze societatea civilă aspura recunoştinţei care se cuvine camarazilor noştri răniţi în acţiuni militare 

şi să ducă şi militarii răniţi români la Invictus Games. Voluntarii Invictus au ales sportul ca principalul mijloc 

de exprimare şi s-au dedicat unei cauze la care, în timp, au subscris tot mai multe persoane, atât din mediul 

militar, cât şi din cel civil: motivarea şi sprijinirea militarilor răniţi pentru a participa la Jocurile Invictus. 

Începând cu toamna anului 2014, aceştia au organizat, în sprijinul Jocurilor Invictus, o serie de evenimente 

sportive şi de fund-raising în care au angrenat şi veterani din teatrele de operaţii, inclusiv răniţi şi invalizi. 

- „Invictus România - recuperarea prin sport a militarilor răniți în operațiuni militare” 

Proiectul susţinut a avut ca scop susţinerea pregătirii şi participării militarilor răniţi la activităţi sportive 

interne, pe diferite ramuri sportive adaptate stării de sănătate, prin achiziţionarea de echipamente de 

recuperare şi sportive necesare practicării sportului şi participării la competiţii sportive.  

 

Beneficii pentru comunitate: Promovarea valorilor militare şi naţionale şi susţinerea militarilor răniţi în 

vederea recuperării fizice şi psihice prin sport, dar şi educarea comunităţii în spiritul Invictus. 

 Asociația ACS Mediaș 2022, Mediaș 

Asociaţia ACS Mediaş este un club de fotbal, ai cărei membri fondatori sunt foşti fotbalişti, care a avut 

performanţe notabile la nivel naţional. 

- „Promovarea Fotbalului de performanță la nivel de seniori și juniori” 

Proiectul a avut ca scop asigurarea de echipament sportiv şi suport pentru toate competiţiile în care vor fi 

angrenate grupele de juniori şi seniori ale clubului, obiectivul principal al clubului fiind înscrierea grupelor de 

copii şi juniori în competiţiile judeţene şi naţionale şi obţinerea de rezultate cât mai bune, urmat de 

promovarea succesivă a echipei de seniori până la nivelul primei ligi. 
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Beneficii pentru comunitate: Încurajarea şi promovarea sportului şi a miscării, cu impact semnificativ 

asupra sănătăţii membrilor comunităţii.  

 Clubul Sportiv Măgura Cisnădie 

Clubul Sportiv Măgura Cisnădie are ca acţionar principal Consiliul Local Cisnădie, iar în cadrul acestuia sunt 

active mai multe ramuri sportive: handbal feminin, ciclism copii şi junior, fotbal, tenis de masă. 

Echipa de handbal feminin Măgura Cisnădie performează pe plan naţional şi internaţional, fiind înfiinţată în 

2014. După doar 1 an în Divizia Naţională, în anul 2015 echipa Clubului Măgura a reuşit performanţa de a 

accede în Liga Naţională de Handbal Feminin ( Liga Florilor în prezent). În 2021, echipa de handbal feminin 

a terminat Campionatul din Liga Naţională (Florilor) pe locul 5 din 15 echipe. 

Sprijin financiar pentru proiectul: 

- „Măgura Cisnădie - performanță în Campionatul Național de handbal feminin / Liga Națională 

12/04/2022 - 31.12.2022 (retur 2022, tur 2022), în Cupa României și EHF European League” 

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii sportive, obţinerea 

performanţei, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţii internaţionale. 

 

Beneficii pentru comunitate: Proiectul asigură sprijin echipei feminine de handbal Măgura Cisnădie 

pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă, respectiv afirmarea acesteia pe plan internaţional şi 

menţinerea pe un loc fruntaş în Liga Naţională (Florilor). 

 Asociația Fotbal Club Hermannstadt,  Sibiu 

Asociația Fotbal Club Hermannstadt este formată din totalitatea membrilor, persoane juridice sau fizice, din 

țară sau din străinătate, ce pot avea calitatea de membri asociați, membri cotizanți și membri de onoare. Sibiul 

este pe harta fotbalului din România prin A.F.C. Hermannstadt. Din anul 2015, de la înființare, echipa a 

promovat în fiecare an, ajungând după doar 3 ani să joace finala Cupei României și să promoveze în prima ligă 

de fotbal a României. La sfârșitul ediției 2020-2021, echipa a retrogradat după 3 ani de prezență în prima ligă 

de fotbal din România, dar cu gândul de a realiza un nou act unic în istoria fotbalului românesc, revenirea în 

Liga I în anul următor. 

-  „Promovarea în Liga I de fotbal a României” 

Obiectivul proiectului este reprezentat de asigurarea condiţiilor potrivite pentru echipa de jucători în vederea 

disputării partidelor de fotbal din play-off-ul Ligii a II - a cu scopul de a promova în Liga I de fotbal a României. 

 

Beneficiile pentru comunitate: Promovarea Sibiului ca un important centru sportiv pe harta României, 

fotbalul alăturându-se altor sporturi, astfel cetățenii județului Sibiu putând urmări evenimente sportive de 

calitate. 

 Asociația Baschet Club Sibiu 

Asociația Baschet Club Sibiu a fost înființată în 2015 și este principalul finanțator al echipei de baschet BC 

CSU Sibiu, participantă în Liga Națională de Baschet Masculin. Prin activitățile sportive de performanță pe 

care le derulează, BC CSU Sibiu este cel mai reprezentativ brand sportiv al județului Sibiu. Echipa de baschet 

este dublă câștigătoare a titlului de Campioană Națională a României (1995 - 1999) și câștigătoare a trofeului 

Cupa României în 2009. Echipa de baschet a reprezentat Județul Sibiu și România și în competițiile europene 

de baschet în ultimii ani. La începutul anului 2021, BC CSU Sibiu s-a calificat în primele 16 echipe din Europa 

în competiția intercluburi FIBA Europe Cup. 

- „Participarea BC CSU Sibiu în competiţiile naţionale de baschet în sezonul 2022/2023” 



 

10 
 

romgaz.ro 

Proiectul a vizat îmbunătățirea rezultatelor sportive și a calității condițiilor de desfășurare a antrenamentelor 

și a competițiilor sportive de performanță. 

 

Beneficiile pentru comunitate: Oferirea unui spectacol sportiv de înaltă clasă și performanță publicului 

iubitor de sport din România prin creșterea calității prestației sportive și implicit a rezultatelor sportive ale 

echipei. 

 Clubul Sportiv „Electromureș”,  Tg. Mureș 

Clubul Sportiv Electromureş îşi desfăşoară activitatea, din anul 2000, secţia feminină de popice „ROMGAZ 

Electromureş” sprijinită de societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Ajutorul acordat pentru modernizarea bazei 

sportive a permis asigurarea unor condiţii optime de pregătire și implicit obţinerea a mai multor performanţe 

deosebite.  

- „Susținerea activității de înaltă performanță a echipei feminine de popice "Romgaz Electromureș" în 

anul 2022” 

Proiectul a vizat acordarea sprijinului financiar pentru susținerea activității de înaltă performanță a echipei 

feminine de popice „ROMGAZ Electromureș” care a reuşit să atingă performanţe notabile şi să câştige 

notorietate, devenind un model pentru tânăra generaţie. 

 

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.  

 Asociația Clubul Sportiv Viitorul Șimian, Mehedinți 

ACS Viitorul Șimian le-a oferit șansa tinerilor fără posibilități financiare, din județul Mehedinți, de a se antrena 

gratuit, astfel formându-se o echipă de fotbal care ulterior a participat la un baraj de promovare, unde a reușit 

performanța ca după 7 ani județul Mehedinți să aibă o reprezentantă în Liga a III - a. În prezent, ACS Viitorul 

Șimian are în componență 25 de jucători profesioniști, o grupă de copii U11 - 15 jucători, o grupă U13 - 15 

jucători și 5 antrenori.  

- „Promovarea Fotbalului Profesionist în Județul Mehedinți" 

Scopul proiectului a fost de a promova fotbalul profesionist în județul Mehedinți prin susținerea pentru Liga 

a III - a și accederea în Liga a II – a, fotbalul numărându-se printre cele mai populare arii sportive în rândul 

comunităţilor. Perseverenţa şi performanţa devin valori apreciate de tânăra generaţie şi promovează 

beneficiile pe care sportul îl are pentru corpul uman şi pentru societate. 

 

Beneficiile pentru comunitate: Sprijinirea tinerilor din Șimian în domeniul sportiv, contribuind astfel la 

sănătatea și dezvoltarea armonioasă a acestora. 

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român, București 

Înfiinţat în 1914 sub titulatura de Comitetul Olimpic Român, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) 

este o asociaţie de interes naţional aparţinând mişcării olimpice, care se organizează şi funcţionează în baza 

statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice şi legislaţiei române în vigoare. 

COSR are rolul de a propaga principiile fundamentale ale olimpianismului la nivel naţional, precum şi de a 

sprijini crearea de instituţii care se dedică educaţiei olimpice. COSR sprijină sportul de înaltă performanţă şi 

are obligaţia de a alcătui Echipa României care participă la Jocurile Olimpice. De asemenea, COSR trebuie să 

organizeze şi să conducă delegaţiile sale atât la Jocurile Olimpice cât şi la alte competiţii internaţionale 

patronate de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO). 
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-  „Tradiție, experiență și încredere pentru viitorul olimpic” 

Proiectul a vizat organizarea a două cursuri de specializare şi perfecţionare a antrenorilor de lot olimpic, a 

antrenorilor din Centrele Naţionale Olimpice Pentru Juniori (CNOPJ) şi Centrele Naţionale Olimpice Pentru 

Tineret (CNOPT), pentru creşterea nivelului de know-how. De asemenea, a avizat achiziţionarea de 

echipament pentru sportivii aflaţi în CNOPJ, CNOPT, precum şi pentru antrenorii acestora, necesar efectuării 

antrenamentelor şi achiziţia unui număr de 3 maşini cu reducere a emisiilor de carbon, necesare pentru 

mobilitatea COSR şi a federaţiilor sportive naţionale, care au drept obiectiv o medalie la Jocurile Olimpice de 

la Paris 2024. 

 

Beneficiile pentru comunitate: Sprijinirea şi dezvoltarea sportului românesc, promovarea acestuia pe 

plan naţional, menţinerea tradiţiei olimpice a României şi anume aceea ca sportivii români să urce pe 

podiumurile de premiere, astfel aducându-ne tuturor românilor motive de mândrie naţională. 

 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. În beneficiul comunităţilor au 

fost susţinute de ROMGAZ proiecte culturale și în anul 2022.  

 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 şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural. ROMGAZ s-a implicat în susținerea unor proiecte dezvoltate pentru evidenţierea tradiţiilor, istoriei 

şi artei locale. 

- „ Mediaș - evenimente cultural - artistice pentru comunitate și turiști” 

Activitățile incluse în acest proiect au făcut parte din agenda culturală a anului 2022 aprobată de Consiliul 

Local Mediaș și au avut ca scop diversificarea ofertei cultural – artistice, vizate fiind atât promovarea mediului 

cultural în rândul comunităţii, cât şi extinderea ofertei turistice în beneficiul regiunii şi a locuitorilor. 

 

Beneficii pentru comunitate: Promovarea evenimentelor cultural – artistice în rândul comunității locale, 

dezvoltarea de parteneriate noi, atragerea comunității și implicarea ei în manifestările cultural – artistice 

organizate. 

  Asociația de Bun Gust, Sibiu 

Din 2003, de la înfiinţare, Asociaţia de Bun Gust a derulat peste 30 de proiecte în domeniile cultural, educativ 

şi comunitar. Însă cele mai longevive proiecte ale Asociaţiei sunt cele de promovare a muzicii clasice de 

calitate. „Concertul de Crăciun -  Johann Strauss Ensemble” este organizat încă de la înfiinţarea Asociaţiei de 

Bun Gust, fiind, de fapt, un concert tradiţional la Sibiu. 

- „Concert de Crăciun - Johann Strauss Ensemble” 

Acest eveniment cultural de calitate ridicată a fost un adevărat succes în fiecare an, având un număr de peste 

550 de participanţi din întreaga ţară, şi chiar din străinătate. După cum au dovedit celelalte 14 ediţii ale 

Concertului de Crăciun la Sibiu, în fiecare an cererea de bilete este mult peste capacitatea sălilor de spectacole 

din Sibiu. Astfel, pentru facilitarea accesului la concert a unui public cât mai numeros, transmiterea acestuia 

se face în direct, pe un ecran de mari dimensiuni amplasat în Târgul de Crăciun.  

 



 

12 
 

romgaz.ro 

Beneficii pentru comunitate: Prin prisma orchestrei „Johann Strauss Esemble”, al cărei dirijor, Russel 

McGregor, conduce şi orchestra Palatului Schonbrunn din Viena, „Concertul de Crăciun” de la Sibiu asigură 

vivacitatea zonei superioare a diversităţii culturale din această parte a ţării. Astfel, „Concertul de Crăciun” al 

celor de la Johann Strauss Esemble vine să satisfacă pofta publicului dornic de spectacole de muzică cultă, atât 

din ţară cât şi din străinătate. 

 Parohia Ortodoxă Română Șelimbăr II, jud. Sibiu 

Datorită creşterii numărului de credincioşi în localitatea Şelimbar, în 2008 a luat fiinţă Parohia Ortodoxă 

Română Şelimbar II. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 2013, iar lucrările de construcţie a bisericii s-

au efectuat în perioada 2014 - 2020. Între anii 2020 – 2022 s-au realizat tencuieli interioare şi exterioare. 

- „Pictura din nou în tehnica fresca la biserica cu hramurile ,,SF. Împărați Constantin și Elena" și „ 

Acoperământul Maicii Domnului" 

Proiectul a vizat  finalizarea finisajelor interioare prin pictura noii biserici a Parohiei Ortodoxe Române 

Şelimbar II cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Acoperământul Maicii Domnului”. 

 

Beneficii pentru comunitate: Facilitarea reuniunii într-un spaţiu recunoscut ca fiind important în 

conştiinţa comunităţii şi consolidarea spiritului comuniunii locale. 

 Fundația Creștină și de Caritate ,,Viață și Sănătate", Buzău 

În lunga activitate de 22 de ani, au fost organizate sute de proiecte, obiectivul principal de activitate îl 

constituie activităţile  caritabile, umanitare, culturale, educaţionale, civice şi advocacy. 

-  „Concert Extraordinar de Colinde - 17.12.2022 - Sala Mare a Teatrului Național București” 

Scopul proiectului a fost realizarea unui Concert Extraordinar de Crăciun cu participarea orchestrei Procred 

alcătuită din 65 de membri, Corul Procred – 22 de membri, precum şi 9 dintre cei mai îndrăgiţi artişti de gen. 

Concertul promovează valorile tradiţionale, spiritul comuniunii şi al familiei, fiind oportunitatea potrivită 

pentru susţinerea acestora. 

 

Beneficii pentru comunitate: Promovarea artiştilor români şi a valorilor naţionale în cadrul unui 

eveniment la care are acces publicul larg din ţară şi străinătate, atât prin prezenţa fizică cât şi prin intermediul 

transmisiunilor tv şi on-line. 

 Asociatia „Produs în Sibiu",  Sibiu 

Asociaţia Produs în Sibiu promovează elementele de unicitate locală şi aduce în prim - plan sentimentul de 

încredere într-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. 

-  „Produs în Sibiu 2022” 

Campania Produs în Sibiu s-a aflat la cea de a VI - a ediție în anul 2022 și a continuat să promoveze elementele 

de unicitate ale comunității locale. Suflul unei regiuni este dat de produsele locale, iar unicitatea unei 

comunități nu se conservă în timp fără implicarea cetățenilor ei. Proiectul susţinut a avut drept 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 antreprenori 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 Asociației Produs în Sibiu se creează o oportunitate de extindere a implicării și 
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sprijinirii jucătorilor de tradiție din piețele economice locale, la nivel regional. Din diversitatea regională se 

creează o oportunitate naţională. 

 

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 "Cindrelul - 

Junii", Sibiu 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul - Junii” 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 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), Festivalul Naţional de Folclor „Ioan Macrea” (în cadrul căruia 

valoroase ansambluri folclorice profesioniste din ţară oferă un regal al cântecului şi jocului tradiţional 

românesc). 

 

Proiectul susţinut în anul precedent a fost: 

- „Festivalul Național de Folclor "Ioan Macrea", ediția a XXIV-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 Profesională Societatea Inginerilor de Petrol din România SPE-ROM,  Ploiești 

Încă de la început și până în prezent, SPE-ROM a avut în cadrul programului tehnic o activitate eficientă și 

fructuoasă, prin susținerea dezvoltării profesionale a studenților, astfel, în ultimii 4 ani au fost derulate diferite 

programe/activități, care sa îi ajute pe membrii noștri în dezvoltarea lor viitoare și anume: 
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o Participarea studenţilor de la Universitatea Bucureşti şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” laşi la 

„Petroleum Engineering Summer School”, Dubrovnik, Croaţia în 2021; 

o Participarea studenţilor de la Universitatea Bucureşti şi de la UPG Ploieşti la concursul Petrobowl, 

desfăşurat online în 2021; 

o Participarea studenților de la UPG Ploiești și Universitatea București la International Students 

Petroleum Congress „East Meets West", Krakow, Polonia în 2017, 2018 și 2019; 

o Participarea în 2019 la SPE Annual Technical Conference and Exibition a 3 membri din comitetul 

secțiunii Române SPE. Conferința a fost organizată în Calgary, Canada; 

o Organizarea în Septembrie 2019, în România, a ediției a V - a a programului „Beyond the Borders” 

cu participarea a 30 membri SPE, tineri profesioniști din industria de petrol și gaze. 

 

În anul anterior a fost acordat sprijin financiar pentru proiectul: 

- “Organizarea de evenimente tehnice specifice industriei de petrol și gaze" 

Proiectul a avut drept scop organizarea şi participarea la evenimentul TechWeek, anul 2022 în București - 

eveniment cu prezentări tehnice, discuții de grup, workshop-uri cu scopul orientării în carieră a studenților în 

domeniul industriei de petrol și gaze; organizarea şi participarea la concursul de lucrări științifice „Black Sea 

Student Symposium"; participarea studenților la concursul PetroBowl, din martie 2022 în Zagreb. 

 

Beneficii pentru comunitate: Sprijinirea celor interesaţi de creşterea nivelului de pregătire şi a 

competenţelor în domeniul tehnic, prin facilitarea schimbului de opinii şi experienţă, precum şi realizarea 

legăturilor cu domenii conexe, cât şi creşterea vizibilităţii şi activităţii SPE prin organizarea şi participarea la 

diverse evenimente specifice industriei de petrol şi gaze. 

 Oraşul Cisnădie 

Primăria orașului Cisnădie își desfășoară activitatea în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Principalele proiecte din ultimii 3 ani: 

o Proiect POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 9 - „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea 

infrastructurii de fluide medicale, a infrastructurii electrice şi a instalaţiilor de ventilaţie şi tratare a 

aerului, instalarea de sisteme de detectare şi alarmare la incediu, cu acoperire totală şi detectare 

semnalizare şi alarmare în cadrul Spitalului Orăşenesc Cisnădie”; 

o Realizarea obiectivului de investiții „Piscină publică, Sală aerobic și SPA”; 

o Reabilitare, modernizare strada Măgurii și iluminat public; 

o Realizare pistă de biciclete şi iluminat pistă Sibiu – Cisnădie. 

 

Sprijin financiar a fost acordat pentru proiectul: 

- „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul 

Spitalului Orășenesc Cisnădie" 

Proiectul a vizat reabilitarea construcţiei existente a ambulatoriului integrat de specialitate  din Cadrul 

Spitalului Orăşenesc Cisnădie prin lucrări de arhitectură și rezistență şi lucrări de reorganizare a spațiilor 

pentru asigurarea fluxurilor, la farmacie și laborator. 

 

Beneficii pentru comunitate: Eficientizarea activității Spitalului Orășenesc Cisnădie prin reducerea 

internărilor evitabile şi scăderea ratei de spitalizare. 

 Asociatia Clubul Sportiv Centurion, Sibiu 

În fiecare an, de la înființare și până în prezent, clubul sportiv a asigurat pregătirea sportivilor - juniori, seniori 

și masters - în vederea menținerii și/sau creșterii nivelului de performanță și participării la competițiile 
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sportive naționale și/sau internaționale. În perioadele de pregătire, sportivii legitimați la Clubul Sportiv 

Centurion au beneficiat, după caz, de spații de pregătire adecvate, respectiv săli de sport dotate cu aparatură 

specifică acestui sport, vitamine și susținătoare de efort permise în pregătirea de performantă și echipament 

sportiv adecvat pregătirii. 

Persoanele implicate în derularea proiectului CULTURISMUL - SĂNĂTATE PRIN SPORT au organizat la 

Sibiu, în anii anteriori, 9 competiții naționale și 2 competiții internaționale în domeniul culturismului și 

fitness-ului, având experiența și capacitatea necesare organizării în cele mai bune condiții a unei competiții de 

un asemenea nivel. De la dobândirea statutului juridic de structură sportivă, clubul sportiv a fost preocupat să 

selecteze sportivi care pot performa în ramura de sport culturism și fitness și să sprijine permanent pregătirea 

acestora, fiind de notorietate faptul că acest sport este subfinanțat, costurile pentru practicarea de performanță 

fiind deosebit de mari. La clubul sportiv, în ramura de sport culturism și fitness, sunt legitimați în prezent 77 

de sportivi activi care, prin activitatea desfășurată și rezultatele obținute în cadrul competițiilor, ne fac cinste, 

constituie un model de viaţă şi sunt exempIul modului de viaţă sănătos. 

Sprijin financiar pentru proiectul: 

- "Culturismul - Sanatate prin sport" 

Proiectul a vizat creșterea notorietății județului Sibiu la nivel național și menținerea acestuia pe harta 

culturismului de performanță, sport cu o amploare deosebită în ultimii ani, manifestată prin numărul 

impresionant de oameni care frecventează sălile de fitness-culturism. 

 

Beneficii pentru comunitate: Promovarea culturismului și a modului de viață sănătos, identificarea de 

sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru județul Sibiu, pentru România și pe plan 

internațional, susținerea activității sportive de performanță la toate categoriile de vârstă, promovarea 

măsurilor de prevenire și combatere a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare, 

destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor, 

promovarea măsurilor de prevenire și combatere a violentei la manifestările sportive, conştientizarea tinerilor 

şi a celorlalte categorii de persoane cu privire la importanța activității fizice în exprimarea sau ameliorarea 

condiţiei fizice şi a confortului spiritual. 

 Asociatia Fotbal Club Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 

Asociația Fotbal Club Odorheiu Secuiesc și-a propus, conform statutului său, să asigure continuitatea 

fotbalulul din Odorheiu Secuiesc. Mai mult de acest lucru, conducerea clubului s-a angajat să facă acest lucru 

în cât mai bune condiții pentru a obține rezultate cât mai bune. 

Echipa Asociația Fotbal Club Odorheiu Secuiesc a fost înființat în 12 decembrie 2006 la inițiativa unor 

antrenori și sprijinitori. Scopul Asociației este promovarea fotbalulul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, dar și 

a contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului 

comunităților locale, județene în competițiile naționale.  

Sprijin financiar pentru proiectul: 

- "Redresarea Fotbalului din Odorheiu Secuiesc" 

Scopul proiectului a fost promovarea echipel de Liga a III - a în Liga a II - a, prin suștinerea echipei la 

participarea în meciuri amicale șl în meciuri de campionat, în vederea căreia trebuie asigurate cheltuieli 

referitoare la transport, masă, cazare, antrenamente, echipamente, servicii medicale şi asistenţă medicală etc. 

Beneficii pentru comunitate: Identificarea sportivilor valoroşi care să obţină rezultate notabile 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. 

 Scoala Gimnaziala I.G. Duca, Bucureşti 
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Placa de temelie a clădirii școlii a fost pusă la data de 21 noiembrie 1934, iar din anul 1935 până la 1 septembrie 

1960, în această clădire a funcționat Școala nr. 50 de băieți „I.G.Duca”. Încă de pe atunci, a fost dotată cu o 

cantină modernă, amplasată la subsolul edificiului. În perioada 1942 - 1943, patrimoniul școlii includea cea 

mai vastă bibliotecă școlară din țară, alcătuită din volume donate de copii și învățători. Pană la 23 august 1944, 

școala a funcționat cu clasele I – IV, având în total 10 clase și 280 de elevi. De la 23 august 1944 până la 1 

septembrie 1948, în școală a funcționat numai ciclul 1, având clase paralele. În perioada 1960 - 1971, școala și-

a mărit numărul de elevi, ajungând la 1100, cuprinși în clasele I-X, secție serală și învătământ fără frecvență. 

Având în vedere că piatra de temelie a clădirii în care funcționează școala a fost pusă de omul politic Ion 

Gheorghe Duca, conducerea unității a făcut demersuri la ISMB și, în anul 1998, a primit denumirea de Școala 

cu clasele I - VIII nr. 146 „I.G. Duca". În prezent, Școala Gimnazială „I.G. Duca” funcționează cu un număr de 

1155 de elevi și este foarte apreciată pentru rezultatele școlare și extrașcolare obținute în ultimii 10 ani. 

Sprijin financiar pentru proiectul: 

- "Lucrări de amenajare a unui spaţiu de recreere şi joacă pentru elevi, în curtea Şcolii Gimnaziale I.G. 

Duca (120 mp). Achiziţionarea a 2 Panouri de baschet, profesionale, portabile, cu suport de exterior" 

Proiectul a avut drept scop amenajarea unui teren în curtea interioară a școlii, cu scopul recreerii elevilor și al 

efectuării unor activităti sportiv-recreative, în timpul programului şcolar. 

 

Beneficii pentru comunitate: Prin amenjarea terenului, atât starea de sănătate a elevilor, cât şi calitatea 

actului educaţional, vor fi influenţate în mod pozitiv. 

 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Facultatea de Inginerie este o unitate de învățământ componentă a sistemului educațional din România, 

integrată în rețeaua facultăților tehnice de stat, cu misiunea de a pregăti specialiști de nivel universitar în 

domeniul tehnic și tehnico - economic, în concordanță cu cerințele comunității. 

Una dintre condițiile fundamentale pentru asigurarea calității procesului didactic o reprezintă deținerea unei 

baze materiale adecvate. În acest sens, la nivelul Facultății de Inginerie există o preocupare permanentă pentru 

atragerea de fonduri care să permită modenizarea sau dezvoltarea spaţiilor de învățământ 

Sprijin financiar pentru proiectul: 

-  "Înființarea unui laborator  de modelare și simulare a exploatării zăcămintelor de gaze naturale la 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, centrul universitar Mediaș" 

Proiectul a avut ca obiectiv principal dotarea unui laborator cu 10 echipamente de sistem informatic (stații 

grafice) și amenajarea acestuia, unde studenții de la specializarea Transportul Distribuția și Depozitarea 

Hidrocarburilor și masteranzii de la specializarea Ingineria și Managementul Gazelor Naturale vor putea 

utiliza software-urile Petrel, OFM şi Pipesim. 

 

Beneficii pentru comunitate: Creșterea gradului educațional și implicit al celui de angajabilitate al 

absolvenților de la specializarea Transportul Distribuția și Depozitarea Hidrocarburilor, respectiv Ingineria și 

Managementul Gazelor Naturale, în cadrul companiilor de profil naţionale şi internaţionale din industria de 

petrol şi gaze. 

*** 

Beneficii pentru ROMGAZ 

 

Proiectele menţionate mai sus au avut, pe lângă impactul pozitiv asupra mediului comunităţii şi un beneficiu 

important pentru Societate, datorită efectului pozitiv de animare a culturii organizaţionale şi a câştigului bunei 

reputaţii de a fi un angajator responsabil, dar şi un partener social implicat, promotor al relaţiei deschise 

transparente. Acest fapt se reflectă pozitiv în imaginea ROMGAZ pe plan local, naţional cât şi internațional, 

atât în fața investitorilor, a autorităților centrale, locale cât și a altor părți interesate.  

 

*** 
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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 2022, publicate pe pagina de internet a societății la secțiunea Sustenabilitate/Sponsorizări: 

https://www.romgaz.ro/sponsorizari.  

 

În conformitate cu principiile responsabilității sociale corporative, ROMGAZ intenționează să desfășoare 

activități similare și în anul 2023.  
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