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Grupul Rompetrol continuă şi în 2012 parteneriatul cu Asociaţia Ovidiu Rom pentru susţinerea
educaţiei timpurii în rândul copiilor proveniţi din familii cu resurse materiale reduse, prin
programul Fiecare Copil în Grădiniţă. În cei 9 ani de angajament faţă de această cauză socială,
compania a acordat organizaţiei sprijin financiar de 200.000 Euro.      

“Educaţia şi instruirea sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală şi profesională, atât în
interiorul Grupului Rompetrol, cât şi în comunităţile în care ne desfăşurăm operaţiunile.
Colaborarea cu Asociaţia Ovidiu Rom din aceşti 9 ani a generat rezultate pozitive şi beneficii
pentru toate părţile implicate, iar ceea ce este mai important – un plus de valoare în comunitate
şi o şansă în plus pentru copiii proveniţi din familii nevoiaşe.” - declară Alexey Golovin,
Director Comunicare şi Marketing al Grupului Rompetrol.

Programul Fiecare Copil în Grădiniţă a fost lansat de Asociaţia Ovidiu Rom şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în anul şcolar 2010-2011 şi a condus la creşterea
numărului de copii săraci înscrişi la grădiniţă şi a prezenţei lor zilnice. În 2012, prin acest
program, 1400 de copii dezavantajaţi merg la grădiniţă în fiecare zi în 36 de grădiniţe, 20 de
comunităţi, din 12 judeţe. Părinţii primesc lunar un stimulent financiar în valoare de 50 de lei sub
forma unor tichete sociale condiţionate de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă. De asemenea,
Ovidiu Rom formează profesorii în metode şi strategii de predare moderne care să îndrume
copiii către succes ulterior în anii de şcoală primară.

Leslie Hawke, cofondatoare Ovidiu Rom (alături de Maria Gheorghiu), apreciază: „Rompetrol a
fost primul investitor major al asociaţiei şi ne-a susţinut încă din 2004. De-a lungul timpului,
compania a rămas un investitor extrem de important pentru succesul programului Fiecare Copil
în Grădiniţă și pentru acţiunile noastre de conştientizare a publicului cu privire la importanța
vitală a educării tuturor copiilor din România. În relaţia dintre ONG-uri şi investitori, comunicarea
şi continuitatea sunt esenţiale pentru succesul acţiunilor de CSR. Maria Gheorghiu adaugă:
„Copiii care nu beneficiază de stimulare intelectuală prin educaţie preşcolară nu ajung niciodată
să recupereaze decalajul faţă de ceilalţi copii. Educaţia timpurie este esenţială pentru a reduce
rata abandonului şcolar şi chiar rata infracţionalităţii. Din fericire, liderii Rompetrol înţeleg acest
lucru.”
  

  
Grupul Rompetrol se implică activ în proiecte de responsabilitate socială prin platforma sa
"Energia vine din suflet", care cuprinde programul naţional "Împreună pentru fiecare" şi alte
proiecte punctuale din domeniile protecţia mediului şi sănătate. În ultimii trei ani au fost
implementate în toate judeţele ţării 55 de proiecte de intervenţie comunitară, cu o investiţie de
peste 750,000 USD, pentru beneficiul direct al 200,000 de persoane. De asemenea, Grupul se
implică în activităţi caritabile sau de sponsorizări, având colaborari pentru susţinerea SMURD,
Ovidiu Rom, Galei Societăţii Civile, sau ca partener al prestigiosului Festival Internaţional
George Enescu.

Grupul Rompetrol NV. este o companie petrolieră multinaţională, cu sediul în Amsterdam,
Olanda, desfăşurându-şi activitatea în 12 ţări şi cu majoritatea activelor şi operaţiunilor în
Franţa, România, Spania şi Sud-Estul Europei. Grupul Rompetrol este implicat în activităţi de
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rafinare, marketing şi trading, dar şi în operaţiuni adiţionale - explorare şi producţie, servicii
petroliere, EPCM, transport, etc. Grupul intenţionează să devina unul dintre cele mai importante
companii integrate petroliere din Europa şi să obţină o poziţie consolidată în bazinul Mării Negre
şi al Mării Mediterane.
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