INTERVIU

Cu gândul la oameni
Programul de responsabilitate social` \nceput \n 2009 de Rompetrol sus]ine [i deruleaz`
proiecte din domeniul s`n`t`]ii [i al protec]iei mediului. De la debutul programului
“|mpreun` pentru fiecare”, \n perioada 2009 – 2012, Rompetrol a alocat pentru dezvoltarea
a 71 de proiecte peste 1.000.000 USD. Despre cum se desf`[oar` comunicarea poveste[te
Costinela Dr`gan, responsabil CSR \n cadrul Grupului Rompetrol. DE OANA GRECEA
De când s-a \nfiin]at departamentul de CSR \n Rompetrol?

Hospice Casa Speran]ei, \n mai [i
decembrie colect`m intern juc`rii
pentru copiii defavoriza]i, iar \n
august-septembrie c`r]i pentru dotarea
bibliotecilor din mediul rural. Ini]iative
caritabile sunt derulate [i \n Moldova,
Georgia, Bulgaria – s`rb`torirea Zilei
Interna]ionale a Teatrului [i 1 Iunie
al`turi de copiii din orfelinate,
strângeri de fonduri interne pentru
diverse cauze sociale. În Fran]a,
ac]iunile noastre sunt orientate \n
direc]ia \ncuraj`rii [i sus]inerii
sportului [i actelor de cultur`.

|n 2009, odat` cu lansarea platformei
“Energia vine din suflet” [i elaborarea
unei strategii de business privind
implicarea \n comunitate, CSR-ul a prins
contur [i din punctul de vedere al
organiz`rii interne [i al aloc`rii de
resurse umane [i financiare. Acesta este
parte a func]iunii comunicare [i afaceri
corporative [i este responsabil de
coordonarea ini]iativelor de implicare \n
comunitate a companiei, atât la nivel
extern, cåt [i \n rândul angaja]ilor,
alinierea acestora cu strategia de
dezvoltare a Grupului [i nevoile
stakeholderilor.

Care a fost bugetul de CSR gestionat de Rompetrol? Care este
valoarea total` a banilor aloca]i
proiectelor de-a lungul timpului?
Strategia noastr` a fost dintotdeauna una
pe termen lung, de aceea bugetul nu a
suferit fluctua]ii semnificative de la an la
an. La nivel de grup, bugetul proiectelor
de implicare \n comunitate dep`[e[te un
milion de dolari anual, suma investit` \n
implementare, [i nu cuprinde partea de
comunicare. Nu suntem adep]ii unui
„silent CSR”, dar prefer`m s` ne
concentr`m asupra problemelor existente
[i s` aloc`m cea mai mare parte a
resurselor pentru realizarea efectiv` a
proiectelor [i ob]inerea unor rezultate de
durat`. Iar \ntr-un program/proiect de
CSR nu doar bugetul poate fi
cuantificabil; dac` adun`m [i orele de
voluntariat, consultan]`, cu siguran]`
ajungem la o cifr` mult mai mare.
La acestea se adaug` proiectele de
anvergur` ce ]in de modul [i modelul de
business responsabil – investi]ii \n
tehnologie (peste 400 de milioane USD
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Ce planuri ave]i pentru 2013?

Costinela Dr`gan, responsabil CSR
\n cadrul Grupului Rompetrol
\n ultimii 6 ani), angaja]i, protec]ia
mediului, unde sumele investite deja [i
bugetele alocate pentru anul viitor sunt
considerabil mai mari.

Câ]i voluntari Rompetrol au fost
implica]i \n campaniile voastre
de-a lungul timpului? Câ]i \n
2012? Câte proiecte a]i
gestionat intern?
Colegii din Rompetrol sunt primii
stakeholderi implica]i \n proiectele de
CSR [i actele caritabile; ei pot ini]ia [i
coordona o campanie intern` sau pot
participa voluntar \n cele adresate
comunit`]ilor locale. Lunar avem
activit`]i specifice, \n scop filantropic
sau social. De exemplu, recent, 37 de
colegi au participat la cursa caritabil`
“1000 km Balkan Charity Challenge”,
acoperind pe biciclet` sau \n alergare
distan]a Bucure[ti-Sofia-Bucure[ti cu
scopul de a strânge fonduri pentru

Rompetrol \[i va p`stra \n 2013
consecven]a \n ac]iunile sale, vom
aloca resurse acolo unde este nevoie,
pentru proiecte cu rezultate reale [i cu
efect pe termen cât mai lung. |n cadrul
platformei de CSR “Energia vine din
suflet” vom continua s` sprijinim
SMURD prin furnizarea de
combustibil pentru elicopterele
utilizate de Serviciul Mobil de Urgen]`,
facilitând astfel interven]iile medicale
aeriene [i salvarea de vie]i omene[ti,
vom împlini 10 ani de colaborare cu
asocia]ia OvidiuRo [i Gala Societ`]ii
Civile [i, pentru a doua edi]ie, vom fi
parteneri ai Festivalului George
Enescu. 2013 reprezint` un an de
consolidare [i pentru programul
na]ional „|mpreun` pentru fiecare”,
cu peste 70 de proiecte implementate
[i 250.000 de beneficiari doar \n
ultimii 4 ani.
De asemenea, suntem deschi[i la
parteneriate noi, sustenabile, \n
domeniile s`n`tate, mediu, cultur`, care
propun solu]ii eficiente [i inovative
pentru problemele de form` [i fond
existente la nivel local/na]ional. Biz

