
 

 

 
 
Proiecte în 2022 

 
Îmbunătățirea accesului la educație în Școala Primară ”Benedek Elek” din Bățanii Mici 

Ambasador CSR: Zoltan Fazakas, Director Agenție 

Detalii despre proiect: La Școala Primară ”Benedek Elek” din Bățanii Mici, învață 20 de copii în 
două clase simultane. Pentru ei am achiziționat o tablă inteligentă, pentru ca cei mici să aibă la 
rândul lor acces la tehnologie modernă.  

 

Povești rupte din rai 

Ambasador CSR: Alina Chira, Manager Zonal Juridic Operațional 

Detalii despre proiect: Cu ajutorul Alinei, am identificat și susținut un proiect al Asociației ROCADE 
- Povești rupte din rai - ce are ca scop promovarea și dezvoltarea educației prin mijloacele artelor și 
culturii, în special în mediile sociale dezavantajate din punct de vedere al expunerii la cultură.    

Astfel, am contribuit la un prim spectacol de teatru de marionete - Scufița roșie, după frații Grimm, în 
interpretarea actorului păpușar Ion Iurcu - pentru copiii institutionalizați. Evenimentul a avut loc în 
localitatea Jibou (județul Sălaj) la invitația Centrului de Asistență Socială Jibou. La spectacol au 
participat 30 de copii aflați în asistența Centrului. 

 

Acțiune de ecologizare a plajei Vadu 

Ambasador CSR: Ion Clinciu, Coordonator Logistică 

Detalii despre proiect: 90 de colegi, însoțiți de membri ai familiilor, au participat la o acțiune de 
igienizare și ecologizare a plajei de la Vadu-Corbu. Porțiunile de plajă aflate de-a lungul țărmului au 
nisip doar pe porțiuni înguste, restul fiind presărat cu iarbă sau mici tufișuri în care se găsesc diverse 
obiecte (hârtii, ambajaje, pet-uri etc.) aruncate de cei care au campat în zonele respective. De aici, 
colegii noștri au adunat 1 remorcă cu deșeuri (sticlă, plastic, aluminiu, hârtie sau carton). 

 

Împreună, solidari și responsabili 

Ambasadori CSR: Colegi voluntari din echipa Groupama  

Detalii despre proiect: De la începutul crizei din Ucraina, alături de colegii noștri am reușit să dăm 
o mână de ajutor acolo unde a fost mai mare nevoie. Fie că am acoperit o nevoie urgentă de 
medicamente sau am susținut asociațiile care se implică în sprijinirea refugiaților sosiți în România, 
că am fost voluntari în centrele de refugiați, că am donat alimente, haine și chiar sânge, împreună 
am reușit să demonstrăm încă o dată cât de important este să rămânem solidari și responsabili. 



 

 

 

 

Proiecte în 2021 

Acțiune de strângere a deșeurilor din Pădurea Snagov 

Ambasador CSR: Gabriel Herțanu, Coordonator Zonal Servicii Logistice 

Detalii despre proiect: 34 dintre colegii noștri, dar și 15 copii au strâns împreună peste 2 mc de 
deșeuri din Pădurea Snagov – deșeurile din plastic/metal, sticlă și hârtie/carton au fost colectate 
separat și preluate ulterior de firma de salubrizare. 

 

O șansă în plus la educație 

Ambasador CSR: Claudiu Berindean, Inspector Daune Grave 

Detalii despre proiect: Într-un moment în care educația unor copii depindea de accesul la 
tehnologie, Claudiu ne-a propus să donăm din echipamentele noastre IT pentru a le da astfel o 
șansă în plus la un viitor mai bun. În Școala Pelaghia Roșu din comuna Mărișel și în școala 
gimnazială din Răchițele, ambele situate în zona Munților Apuseni, au fost amenajate laboratoare de 
informatică, cu calculatoare dotate cu camere web și microfoane. În plus, 11 calculatoare au ajuns la 
copii cu rezultate bune la învățătură din Muntele Rece, Măguri și Poiana, copii care locuiesc în zone 
izolate ale Apusenilor și care aleg să străbată kilometri întregi până la școală pentru a-și urma visul 
de a ajunge avocat, doctor, balerină, pompier sau profesor. 

 

Încurajarea practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor 

Ambasador CSR: Anca Ciuguianu, Manager Agenți 

Detalii despre proiect: Anca și-a dorit să facă ceva pentru școala gimnazială din comuna Budeasa, 
comunitatea în care la rândul ei a crescut și învățat. Împreună am decis să dotăm sala de sport cu 
obiecte sportive pentru copii: cercuri de gimnastică, mingi de fotbal, handbal și oină, jaloane, mingi 
medicinale, set de badminton și tenis. 

 

Încurajarea practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor 

Ambasador CSR: Mihaela Pinzar, Inspector Asigurări 

Detalii despre proiect: Cu ajutorul Mihaelei, am identificat două școli din comunele Sucevița și 
Voievodeasa, cărora le-am dotat și amenajat sălile de sport cu resursele necesare pentru ca elevii 
să poată desfășura orele de educație fizică în condiții normale. Cele două școli au primit mingi de 
handbal și oină, mingi de spumă, saltele de gimnastică, steppere, conuri și corzi de sărit. 

 



 

 

 

Modernizarea sălilor de clasă din școala din localitate Dimacheni 

Ambasador CSR: Marinica Zaharia, Manager Agenți 

Detalii despre proiect: Școala a început cu mai multe speranțe pentru copiii și profesorii din 
localitatea Dimacheni, județul Botoșani. Sălile de clasă din cadrul școlii au fost dotate cu table 
magnetice, care au înlocuit vechile table din lemn, deteriorate și foarte greu de folosit. În plus, cei 41 
de copii de la grădiniță au primit și ei table multifuncționale, jocuri și jucării pentru dezvoltarea 
cognitivă. 

 

Încurajarea unor copii din medii defavorizate să își continue studiile 

Ambasador CSR: Lucian Colta, Consilier Vânzări 

Detalii despre proiect: În luna noiembrie 2021, alături de colegul nostru, Lucian Colta, le-am făcut o 
bucurie copiilor din Centrele de zi ale Asociatiei Glasul Vieții. Îngrijite de un preot, cele 4 centre din 
Iași ajută în fiecare zi peste 140 de elevi și studenți, proveniți din familii defavorizate, sau cu 
posibilități financiare reduse, să își continue studiile. La sugestia colegului nostru, Lucian, am sprijinit 
această inițiativă prin donarea de rechizite și materiale didactice. 

 

Dăruim Crăciun 

Ambasador CSR: Camelia Drăcea, Director Dezvoltare Produse și Proiecte 

Detalii despre proiect: Sprijinirea Centrului Wonder, un spațiu unde 50 de copii cu cerințe 
educaționale speciale beneficiază de terapii individuale și de grup gratuite. La rândul lor, părinții sunt 
ajutați să înțeleagă mai bine nevoile copiilor lor și să relaționeze mai eficient cu ei.   

 

Ecologizare și plantare de brazi în Misentea, Miercurea Ciuc, Harghita 

Ambasador CSR: Laura Carole, Expert Produse Asigurări de Viață și Sănătate 

Detalii despre proiect: 4000 de puieți de brad au fost plantați pe 1 hectar de teren, cu ajutorul a 
aproximativ 50 de voluntari. Printre aceștia s-au numărat și 19 colegi din Târgu Mureș, Agenția 
Brașov Kogălniceanu, Agenția Sfântu Gheorghe, POS Târgu Secuiesc, POS Odorheiu Secuiesc și 
Agenția Miercurea Ciuc, cărora le mulțumim pentru că au dat o mână de ajutor comunității din 
Misentea. 

 

 

 



 

 

 

Proiecte în 2020 

Facilitarea accesului la educație pentru copiii din famili cu posibilități reduse 

Ambasador CSR: Daniel Bocșan, Specialist Zonal Dezvoltare Organizațională 

Detalii despre proiect: În contextul crizei Covid-19, care a pus la grea încercare sistemul de 
învățământ din România, Daniel ne-a propus să sprijinim 25 de copii să își continue studiile, 
oferindu-le echipamente IT de care aveau nevoie pentru a urma cursuri la distanță.  

 

Modernizarea sălilor de clasă din școala gimanzială din comuna Crângeni, județul Teleorman 

Ambasador CSR: Lucia Macovei, Inspector Daune Externe și Carte Verde Senior 

Detalii despre proiect: Lucia ne-a propus să contribuim la îmbunătățirea calității educației prin 
modernizarea salilor de clasă din școala gimnazială din comuna Crângeni, județul Teleorman. 
Școala a primit un videoproiector și o tabletă, mobilier de depozitare, dar și câte o tablă magnetică 
cu accesorii în fiecare dintre cele 9 săli de clasă. 

 

Echiparea pentru școală a elevilor din medii defavorizate  

Ambasadori CSR: Floarea Oros, Consilier Vânzări Senior și Ioana Bulearcă, Specialist Dezvoltare 
Produse AP Senior 

Detalii despre proiect: Pregatirea unor kit-ul de rechizite și trimiterea lor către elevi din medii 
defavorizate, cu rezultate bune la învățătură, din județele Teleorman și Bihor.  

 

Acțiune umanitară în Munții Apuseni 

Ambasador CSR: Radu Rusu, Manager Daune Grave și Comitete 

Detalii despre proiect: Împreună cu voluntarii de la CERT Transilvania și colegii noștri voluntari 
Claudiu Berindean, Andra Păcuraru și Claudia Andreea Hij, am împărțit alimente achiziționate de 
compania noastră unor familii care trăiesc în cătune izolate din Munții Trascăului – Situ, Ponor, 
Valea Bucurului, Vălcuța, Geogel și Cheia. 

 

Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru șapte familii nevoiașe din județul Giurgiu 

Ambasador CSR: Valentin Niță, inspector Asigurări Viață 

Detalii despre proiect: La inițiativa lui Valentin, Groupama a ajutat șapte familii nevoiașe din 
comuna Roata de Jos cu donații de produse electronice și electrocasnice (frigidere, aragazuri), 
pentru a le îmbunătăți condițiile de trai și calitatea vieții. 



 

 

 

Încurajarea practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor 

Ambasador CSR: Constantin Gabor, Consilier Vânzări 

Detalii despre proiect: Groupama a contribuit la amenajarea unei săli de sport în cadrul Școlii 
Primare Sibiel, din orașul Săliște. Spațiul a fost amenajat cu o suprafață specială, care să permită 
practicarea diverselor sporturi, spaliere, frânghii de cățărat, saci de box, bănci de gimnastică și 
jaloane. 

 

Încurajarea practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor 

Ambasador CSR: Ioana Dincă, Consilier vânzări IMM 

Detalii despre proiect: La inițiativa Ioanei Dincă, Groupama a dotat Centrul Casa Speranței și a 
Bucuriei din Găești, Dâmbovița, cu diverse articole sportive, printre care un coș de baschet, palete 
de badminton, mingi și kit-uri pentru tir cu arcul. Centrul oferă acces la educație și activități extra-
școlare unor copii proveniți din medii defavorizate, încurajându-i să nu renunțe la școală și să aspire 
cât mai sus.  

 

Oferă bucurie de Crăciun: 

Ambasador CSR: peste 300 de colegi voluntari 

Detalii despre proiect: Anual, oamenii din echipa Groupama intră în rolurile de Moș Crăciun și le 
aduc o bucurie de sărbători copiilor din satele Fâstâci și Bălești, din județul Vaslui. 

 

Cadouri de Crăciun pentru copiii din Centrul de Plasament Sf. Nicodim, Drobeta Turnu 
Severin 

Ambasador CSR: Ivona Cornea 

Detalii despre proiect: Cei 21 de copii din Centrul de Plasament Sf. Nicodim, din Drobeta Turnu Severin 
au primit de la colegii noștri o bucurie în preajma sărbătorilor de Crăciun. 
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