
Povestea semin\ei de m[slin

Protec\ia Mediului Protec\ia Copilului Tineri §i Educa\ieCauze Sociale Valori Sport

Raport de Responsabilitate Social[



 A fost odat[ ca niciodat[ o s[mân\[ de m[slin. Povestea ei a început undeva 
departe, într-o \ar[ veche §i frumoas[, \ara pove§tilor §i a speran\elor întregii lumi.
 Ea avea de f[cut o c[l[torie lung[ §i plin[ de înv[\[minte, despre care înc[ 
nu §tia nimic, pân[ într-o zi, când vântul a ridicat-o într-un zbor u§or de pe p[mânt, 
c[tre culmi înalte §i neb[nuite de ea pân[ atunci.
 Zile întregi a zburat, protejat[ de grija vântului care o poposea din când în 
când, fie pe p[mânt, fie pe ramura câte unui copac sau pe petalele vreunei flori.



Viziunea Romtelecom

De-a lungul anilor, Romtelecom a reu§it s[ se impun[ ca un adev[rat „cet[\ean corporatist”, 

fiind recunoscut ca un real sus\in[tor al societ[\ii, implicându-se în numeroase proiecte 

sociale, culturale, artistice, sportive, filantropice, educa\ionale, medicale §i de media.  

Compania a r[spuns unor ini\iative care s-au dovedit de impact, oferind de multe ori un 

exemplu de conduit[ de responsabilitate social[. Având o tradi\ie de decenii în România, 

percep\ia asupra necesit[\ii implic[rii sale în societatea româneasc[ este una special[: 

Romtelecom a crescut §i evoluat împreun[ cu aceasta §i era firesc s[ se implice activ în 

bunul s[u mers. 

Romtelecom este ast[zi unul dintre cele mai puternice branduri române§ti, care a reu§it o 

transformare spectaculoas[ de la un fost monopol de stat la un furnizor de servicii de top. 

De la clasica telefonie fix[, Romtelecom a evoluat c[tre segmente noi de activitate, cu intr[ri 

de succes atât pe pia\a de Internet de band[ larg[, cu brandul ClickNet, cât §i pe pia\a de 

televiziune digital[, cu Dolce. 

Recent, compania §i-a redefinit abordarea c[tre client, f[când anul trecut primul pas în 

aceast[ direc\ie, prin programul Clientul pe locul 1. 

Mai multe detalii despre Romtelecom §i serviciile sale se g[sesc pe www.romtelecom.ro. 

3



Cuprins

Viziunea Romtelecom

Protec\ia Mediului

Protec\ia Copilului

Cauze Sociale

Tineri §i Educa\ie

Valori

Sport

3

7

11

19

23

27

31



5



  Într-o zi, s[mân\a de m[slin a poposit pe frunza unui copac b[trân care 
str[juia un râu ce curgea alene. Din adâncul râului, s[mân\a deslu§i un glas:                           
“S[mân\[ drag[, e§ti a§a de tân[r[ §i frumoas[ §i îmi aminte§ti de apele mele curate 
§i iu\i de alt[dat[ §i de frunzele de ieri ale acestui copac b[trân, pe când frem[tau 
a via\[. Abia respir[m acum, dar nu ne-am pierdut speran\a. Mergi mai departe §i 
spune-le oamenilor despre noi...”
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Problema polu[rii §i a degrad[rii habitatului natural este generalizat[ la nivelul 
întregii planete, iar România se afl[ printre acele \[ri în care lec\ia despre 
importan\a vital[ a ecologiei este abia la început. Romtelecom a în\eles cât de 
important este semnalul de alarm[ prin care se atrage aten\ia asupra distrugerii 
masive a naturii §i s-a al[turat ini\iativelor de gen, dezvoltate în România. 

2007 a fost al treilea an de parteneriat cu Asocia\ia “Salva\i Dun[rea §i Delta 
- Academia Ca\avencu” care a func\ionat ca motor pentru demararea mai 
multor proiecte ecologice de protejare a Deltei. Ecologizarea zonei a devenit o 
îndeletnicire constant[ timp de 3 ani consecutiv. Sus\inând “Salva\i Dun[rea §i 
Delta– Academia Ca\avencu” 
am fost “sanitarii de serviciu” ai 
Deltei în ace§ti ani, colectând 
de§euri, reciclând materiale 
poluante §i încercând s[ d[m 
un exemplu în aceast[ direc\ie.   

Protec\ia Mediului



 
În cadrul aceluia§i proiect, am încercat s[ salv[m Delta §i contribuind la dezvoltarea 
zonei, prin conectarea a 14 §coli la Internet §i telefonie fix[, c[rora le-am donat §i 
un num[r important de calculatoare.  

De asemenea, am sprijinit a treia edi\ie a Simpozionului Na\ional “Avem o Delt[. 
Cum proced[m?”, începutul unui proces de lobby sus\inut de Asocia\ia “Salva\i 
Delta” prin care, pe parcursul anilor 2007-2008 se vor dezvolta teme de lucru 
pentru îmbun[t[\irea st[rii rezerva\iei biosferei Delta Dun[rii.

“Romtelecom §i-a adus §i în anul 2007 contribu\ia la salvarea Deltei Dun[rii.         
Datorit[ sprijinului oferit de Romtelecom, prin activit[\ile desf[§urate de “Salva\i 
Delta” s-au adunat peste 250.000 de PET-uri din Delt[, au fost duse la pres[ de 
balotat peste 12 tone de PET-uri, au fost mobiliza\i peste 1200 de voluntari în ac\iuni 
de ecologizare, 22 de §coli din Lunca Dun[rii au înv[\at s[ dezvolte propriile ac\iuni 
de protec\ie a mediului.  
Apreciem sprijinul Romtelecom, care s-a ar[tat deschis ac\iunilor favorabile    
mediului §i promov[rii unei atitudini responsabile atât la  nivelul publicului larg, cât 
§i în cadrul companiei.”

Costel Popa
Director Executiv

Asocia\ia “Salva\i Dun[rea §i Delta - AC”
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 S[mân\a a zburat mai departe tulburat[ de povestea spus[ de râu §i a întâlnit 
o feti\[ care plângea. S-a apropiat §i i s-a a§ezat pe p[r, mângâind-o cu c[ldur[. “M[ 
simt singur[, am nevoie de cineva care s[ m[ asculte. Te rog frumos, dac[ g[se§ti pe 
cineva c[ruia s[-i pese de mine, spune-i c[ îl a§tept ...” 
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Protec\ia Copilului

În anul 2007 s-au împlinit §ase ani de când Romtelecom a început parteneriatul cu 
Asocia\ia „Linia Verde pentru Protec\ia Copilului”, concretizat de-a lungul anilor 
prin rezultate semnificative în acest domeniu. 

Telefonul copilului a fost conceput ca un punct de sprijin pentru familiile §i copiii 
afla\i în situa\ii critice, de unde pot ob\ine, printr-un simplu apel gratuit, informare 
§i consiliere, precum §i sprijin financiar sau material. 

De asemenea, Telefonul copilului ofer[ toate informa\iile necesare pentru 
cei care doresc s[ adopte copii sau s[ devin[ asisten\i maternali. Denun\urile 
cazurilor de abuz în familie sau asupra copiilor, cazurile de violen\[ domestic[, 
nevoia de asisten\[ juridic[ sau de ajutor în cazul p[rin\ilor ai c[ror copii au nevoi 
speciale, toate acestea pot fi semnalate, de asemenea,  la num[rul de telefon                                             
0800-8-200-200. 

Ulterior, site-ul www.telefonulcopilului.ro a venit s[ consolideze eforturile depuse 
de  Romtelecom §i Asocia\ia „Linia Verde pentru Protec\ia Copilului” pentru 
con§tientizarea §i solu\ionarea treptat[ a acestei probleme cu care se confrunt[ 
societatea româneasc[. 

Cel de-al doilea mare proiect în care ne-am implicat în domeniul protec\iei 
copiilor a fost cel desf[§urat împreun[ cu Funda\ia “Copii S[n[to§i”. Funda\ia are 
ca scop sprijinirea viitoarelor mame §i a copiilor nou-n[scu\i care sufer[ de diferite          
afec\iuni congenitale. 
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Colaborarea început[ din 2005 a avut în anul 2007 obiectivul de a atrage aten\ia 
cât mai clar asupra pericolului pe care îl reprezint[ neglijarea prezent[rii regulate 
la medic a femeilor îns[rcinate, în cazurile de malforma\ii congenitale. 

Tot în 2007, am dotat cu aparatur[ medical[ sec\iile de neonatologie §i obstetric[-
ginecologie a maternit[\ilor din România, precum §i centrul de acordare a         
asisten\ei medicale gratuite pentru femeile îns[rcinate cu venituri reduse. 
 
În acela§i spirit al mobiliz[rii pentru o societate mai s[n[toas[ prin                                                   
investi\ia fiec[ruia    dintre noi, pe 22  noiembrie 2007, Funda\ia “Copii S[n[to§i” 
§i  Funda\ia “Scheherezade” au organizat cu sprijinul Romtelecom, o gal[ de 
strângere de fonduri pentru renovarea  Spitalului Marie Curie (Budimex).  

Activitatea noastr[ nu se opre§te aici. Înc[ din 2004 sus\inem Asocia\ia “Horia 
Mo\oi” pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din România,  în cadrul programului 
de sus\inere a copiilor cu autism, care presupune aplicarea terapiei ABA (Applied 
Behavior Analysis), individual, 40 de ore pe s[pt[mân[, timp de 2-3 ani. 

În plus, în 2007, Romtelecom a organizat dou[ evenimente importante legate de 
implicarea sa în domeniul protec\iei copiilor, prin care a dorit s[ atrag[ aten\ia 
asupra nevoii de a fi cât mai prezen\i prin ac\iuni concrete în aceast[ zon[.  
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Pe data de 17 mai, de Ziua Interna\ional[ a Copiilor §i Telecomunica\iilor, copiii 
au fost personajele principale ale unui eveniment dedicat exclusiv lor, organizat 
de Romtelecom împreun[ cu Asocia\ia „Linia Verde pentru Protec\ia Copilului”, 
Centrul Cultural Nicolae B[lcescu §i Europa FM.  

De Cr[ciun ne-am mobilizat din nou, al[turi de Europa FM §i Telefonul Copilului 
pentru campania “La Romtelecom este Cr[ciunul Copiilor”, prin care ne-am 
propus s[ facem din s[rb[torile de iarn[ un moment de bucurie pentru copiii f[r[ 
posibilit[\i materiale, în special pentru cei din centrele de plasament. Campania a 
avut trei componente: strângere de dona\ii, invitarea unui grup de copii la Teatrul 
Ion Creang[ §i “O petrecere pentru to\i copiii”, unde s-a lansat §i un CD cu pove§ti 
de Cr[ciun, scrise chiar de o angajat[ a Romtelecom, Georgeta Heimerl. 
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Implicarea oamenilor în aceast[ campanie de dona\ii a fost prompt[ §i generoas[. 
Peste 2 tone de dona\ii, constând din juc[rii, haine, c[r\i, dulciuri, au fost strânse 
pe toat[ perioada campaniei, în magazinele Romtelecom  din cele mai importante 
ora§e ale \[rii. Toate aceste dona\ii au ajuns acolo unde era nevoie de ele:  în centre 
de plasament, în familii monoparentale §i la  copii cu nevoi speciale din familii cu 
venituri reduse.

“Avem privilegiul de a fi cl[dit împreun[ cu Romtelecom, înc[ din anul 2001, un 
parteneriat în vederea promov[rii §i respect[rii drepturilor copilului în România. 
Responsabilitatea social[, cu care Romtelecom a venit în sprijinul p[rin\ilor §i copiilor, 
prin acordarea serviciului telefonic gratuit, unic la nivel na\ional, 0800 8 200 200, 
s-a îndreptat pân[ în prezent c[tre mai mult de 1.450.000 de persoane aflate în 
dificultate, în numele c[rora dorim s[ mul\umim companiei Romtelecom. Este un 
num[r record de beneficiari pentru numai unul dintre proiectele de responsabilitate 
social[ dezvoltate §i sus\inute de Romtelecom, iar din punctul nostru de vedere 
aceasta este oglinda unui model de implicare §i preocupare permanent[ pentru cei 
de lâng[ noi.” 

C[t[lina Florea
Director executiv

Asocia\ia Telefonul Copilului



 De-acum, s[mân\a de m[slin în\elese c[ aceast[ c[l[torie avea un scop §i 
se sim\i mai puternic[. Spre sear[, ajunse într-un sat unde, în jurul unui foc, mai 
mul\i oameni î§i împ[r\eau unii altora de mâncare. Nu demult pe acolo trecuse o 
furtun[ puternic[ §i le l[sase prea pu\in, dar ei se hot[râser[ ca din acel pu\in s[ fac[ 
de-ajuns pentru fiecare. “Sunt oameni care ne-ar putea ajuta, dar cine s[ le spun[ 
despre noi?” S[mân\a se gr[bi s[ îi fac[ auzi\i §i pe ace§tia...
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Cauze Sociale

Tr[im într-o lume în care nu to\i oamenii au §anse egale §i e nevoie de implicarea 
tuturor pentru a da sprijin acolo unde este nevoie de el. Romtelecom se implic[ 
de ani de zile §i contribuie la rezolvarea unor situa\ii sociale dramatice. În 2007 
am sus\inut 16 programe sociale.  

Lupt[m împotriva cancerului
În parteneriat cu Funda\ia “Rena§terea”, pe care Romtelecom o sus\ine de §ase 
ani, ne-am îndreptat în direc\ia dezvolt[rii programului de prevenire §i depistare 
precoce a cancerului de sân la nivel na\ional. Proiectul a pornit de la nevoia de 
a gândi un program de informare a unui num[r cât mai mare de femei despre 
importan\a depist[rii din timp a problemelor medicale grave. Programul a inclus 
de la început suport pentru: Centrul de Diagnostic “Rena§terea” din Bucure§ti, 
linia telverde – 08008 300 300 §i pentru iluminarea simbolic[ în roz a unor 
importante cl[diri din Bucure§ti, având ca model evenimente de acest fel care 
au loc în ora§e din toat[ lumea. Anul trecut, Romtelecom a sprijinit o nou[                                                
direc\ie a programului,  §i anume proiectul “Rena§terea – Diagnostic Mobil Sân 
§i Col uterin“ . 

Tot în 2007 am început colaborarea cu Asocia\ia “PAVEL”, din cadrul Institutului 
Oncologic Fundeni, oferind servicii de telefonie fix[, Internet §i o linie verde la 
care persoanele cu probleme oncologice pot suna pentru a primi informa\ii §i 
recomand[ri. 



Suntem al[turi de oameni
În cadrul proiectului SOS “Victimele violen\ei în familie”, Romtelecom a asigurat 
gratuit func\ionarea serviciului 983. Aceast[ linie este destinat[ acord[rii de ajutor 
adul\ilor agresa\i în situa\ii domestice critice. 

Tot în 2007 am acordat sprijin Societ[\ii Na\ionale de Cruce Ro§ie din România în 
organizarea unui teledon cu strângere de fonduri pentru persoanele pensionate 
aflate în dificultate. De asemenea, am oferit gratuit servicii de telefonie fix[ §i 
Internet Centrului Comunitar de Servicii Sociale pentru Îngrijirea Persoanelor 
Vârstnice la Domiciliu” din Alba. 

Nu am r[mas indiferen\i la flagelul drogurilor §i la lipsa de educa\ie a 
tinerilor în leg[tur[ cu acest subiect. De aceea, ne-am implicat în ini\iativa de 
educare a tinerilor împreun[ cu Agen\ia Na\ional[ Antidrog, c[reia i-am pus la                                                                          
dispozi\ie linia verde  0800 8 700 700, func\ional[ înc[ din anul 2003. La acest 
num[r s-au înregistrat numeroase apeluri din partea celor afla\i în situa\ii critice, 
care, astfel, au putut fi ajuta\i, precum §i din partea p[rin\ilor §i prietenilor celor 
care se confrunt[ cu acest flagel. 

Ne-am al[turat Pro TV în campania de Cr[ciun “D[ruie§ti §i câ§tigi”, care §i-a 
propus s[ rezolve câteva cazuri speciale §i foarte dificile. Am venit astfel în ajutorul 
unei feti\e de 11 ani, care suferea de o boal[ de piele foarte rar[, cunoscut[ sub 
numele de “piele de broasc[” §i, de asemenea, am oferit sprijin unui b[iat bolnav 
de autism. Tot al[turi de Pro TV, de aceast[ dat[ prin emisiunea “Dansez pentru 
tine”, ne-am implicat în cazurile urm[toare: o tân[r[ în vârst[ de 26 de ani care 
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suferea de anorexie în faz[ avansat[; o feti\[ în vârst[ de 15 ani, campioan[              
na\ional[ la canotaj, care participa la emisiune pentru a-§i ajuta fratele paralizat, 
precum §i o feti\a nev[z[toare în vârst[ de 12 ani,  care avea nevoie de un laptop 
cu sintez[ vocal[ pentru a o ajuta la înv[\at. Prin emisiunea “Surprize, Surprize” 
de la TVR1, am încercat s[ însenin[m via\a unui b[ie\el imobilizat în c[ruciorul cu 
rotile, oferindu-i o conexiune la Internet de band[ larg[ ClickNet. Am fost al[turi 
de televiziunile care ne-au solicitat sprijinul în toate aceste cazuri cu încrederea 
c[ vom reu§i în acest fel s[ sensibiliz[m §i c[ gesturile de mobilizare în situa\ii 
dramatice servesc ca exemplu pentru întreaga societate româneasc[. 

Din nefericire, §i în 2007 au existat zone afectate de dezastre naturale.                                         
Ca §i  în cazurile din anii anteriori, Romtelecom a fost al[turi de oamenii din zona 
municipiului Tecuci, una dintre cele mai afectate de inunda\iile din toamna anului 
2007. Romtelecom a încercat s[ aline dezn[dejdea familiilor sinistrate distribuind 
p[turi, detergent §i ap[ celor care aveau nevoie de ele. În plus, pentru câteva 
s[pt[mâni, compania a permis locuitorilor din aproape 50 de localit[\i afectate 
de inunda\ii s[ vorbeasc[ gratuit în re\eaua companiei de la peste 120 de posturi 
telefonice publice. 

Întotdeauna vor exista oameni care vor avea nevoie de ajutorul nostru. Umanitatea, 
solidaritatea §i empatia ne caracterizeaz[ toate ac\iunile.

„În to\i cei §apte ani de activitate, Romtelecom a fost unul dintre cei mai constan\i §i 
mai importan\i parteneri ai programelor derulate de Funda\ia Rena§terea.”

Victoria Asanache
Director Programe

Funda\ia Rena§terea



 O diminea\[ cu soare se a§ternu peste întreaga natur[. S[mân\a de m[slin se 
trezi al[turi de ni§te copii mai mari decât feti\a pe care o întâlnise zilele trecute. Erau 
preocupa\i s[ dezlege misterele alfabetului din ni§te c[r\i vechi §i ponosite. “Dac[ 
ne vom str[dui s[ înv[\[m §i nu ne vom da b[tu\i, într-o bun[ zi vom avea c[r\i mai 
multe §i mai frumoase §i vom descoperi întreaga lume”. S[mân\a se gr[bi s[ le duc[ 
mesajul...
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Tineri §i educa\ie

“Educa\ia nu este preg[tirea pentru via\[, educa\ia este via\a îns[§i”. Citatul 
filozofului John Dewey este un motto potrivit pentru politica Romtelecom în ceea 
ce prive§te educa\ia. Pentru o companie care investe§te în viitor §i în evolu\ie, 
educa\ia este un factor de interes major.  

Oferim an de an sprijin activ sistemului educa\ional din România, dezvoltând 
proiecte noi §i continuându-le pe cele vechi.

Romtelecom recunoa§te  §i sprijin[ talentele
În prima parte a anului 2007, câ\iva elevi de la Colegiul Na\ional “Mircea cel Batrân” 
din Constan\a au câ§tigat premiile I §i II la Concursul Interna\ional organizat 
de NASA, “Space Settlement Contest”. Romtelecom a oferit sprijin financiar          
Funda\iei Academice “Alumni”, care i-a ajutat pe ace§ti tineri deosebi\i s[ dea curs 
invita\iei organizatorilor de a prezenta proiectele câ§tig[toare §i de a face un tur al 
NASA Ames Research Center.

Ne-am implicat activ §i în sprijinirea Clubului Copiilor din Lugoj care a selectat 
23 de elevi cu abilit[\i speciale, pentru a participa la “Festivalul Interna\ional de 
Creativitate §colar[ – GEF 2007”, la San Remo, Italia. 
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Pentru c[ în\elegem cât de important este ca tinerii s[ fie conecta\i la cele mai 
avansate metode de instruire, am dotat mai multe institu\ii de înv[\[mânt cu 
calculatoare. Astfel, am oferit 77 de calculatoare c[tre Grupul ±colar Industrial de 
Electrotehnic[ §i Telecomunica\ii Constan\a, Liceul Tudor Vladimirescu §i Gradini\a 
de Copii Miercurea Ciuc pentru a asigura cele mai bune condi\ii de desf[§urare a 
studiului la diferite grade de instruire. 

Romtelecom s-a implicat §i la un nivel superior de înv[\[mânt, sprijinind Uniunea 
Na\ional[ a Studen\ilor din România, prin oferirea de servicii de telefonie §i 
internet pentru diferite evenimente.

Ne-am aflat cu mândrie §i printre sponsorii European Youth Parliament Romania 
în proiectul de organizare a Forumului Olimpic EYP. Acest forum a avut ca scop 
promovarea ideii europene §i educarea tinerilor în spirit european în plan cultural, 
educa\ional, politic §i organiza\ional.
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 Drag îi fu semin\ei de m[slin s[ întâlneasc[ în drumul s[u un poet. Se a§ez[ 
pe um[rul lui §i trase cu ochiul la versurile pe care le scria. Erau pline de frumuse\e §i 
de adev[r! Le-a înv[\at pe de rost §i le-a spus mai departe... 
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Valori

Libertatea ideilor §i a exprim[rii lor este primul semn c[ o societate func\ioneaz[ 
normal, respectând principii reale §i solide. Romtelecom crede într-o astfel de 
societate §i, de aceea, s-a al[turat Clubului Român de Pres[ într-un parteneriat 
de curs[ lung[, care a debutat în 1998. Timp de 9 ani, Romtelecom, al[turi de 
Clubul Român de Pres[ a f[cut posibil[ organizarea Galei Premiilor Clubului 
Român de Pres[ §i recunoa§terea unor adev[rate talente ale presei române§ti 
contemporane. 

Clubul Român de Pres[ este un sus\in[tor al libert[\ii presei §i al evolu\iei acesteia 
în anii post revolu\ionari, iar Romtelecom a \inut s[ fac[ din acest simbol un motiv 
de bucurie în fiecare an, pentru to\i cei care cred în verticalitatea omului de pres[ 
§i a cuvântului pus pe hârtie.

Împreun[ am descoperit §i r[spl[tit talente, am protejat libertatea omului de 
pres[ §i a muncii sale §i am consolidat certitudinea c[ societatea româneasc[ are 
un viitor.   

Aceast[ prezen\[ a fost constant[ înc[ de la prima edi\ie, de acum nou[ ani.                      
În cadrul acestei gale sunt premiate cele mai bune §i cele mai de impact obiective §i 
produc\ii de pres[ de toate genurile care au fost publicate pe parcursului anului. 
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„Premiile Clubului Român de Pres[ §i festivitatea anual[ de premiere, Gala Premiilor 
CRP sunt organizate din 2002 sub egida parteneriatului cu Romtelecom. Respectul 
reciproc din rela\ia CRP cu Romtelecom ne-a permis atât s[ premiem corespunz[tor 
ziari§ti care §i-au demonstrat în timp meritul jurnalistic, cât §i s[ ne concentr[m pe 
aspectele de organizare ale evenimentelor men\ionate. Dac[ §i alte companii s-ar 
comporta a§a cum o face Romtelecom în rela\ia cu organiza\ia noastr[, probabil 
c[ recunoa§terea meritelor diverselor domenii ar ob\ine amploarea social[ atât de 
necesar[ unei perioade de tranzi\ie.”

George Ene
Secretar General

Clubul Român de Pres[
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 A §i zâmbit s[mân\a de m[slin în c[l[toria ei. A întâlnit un tân[r care alerga 
hot[rât s[ ating[ o \int[ doar de el §tiut[. Alerga f[r[ oprire §i p[rea c[ nimeni nu îl 
va opri din drumul s[u c[tre victorie. 
 “Voi fi campion”, îi auzea s[mân\a de m[slin gândul! ±i despre el a spus mai 
departe...
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Sport

Campionii se nasc din dorin\a de a dep[§i limite §i din pasiunea pentru victorie, dar 
au nevoie §i de încrederea §i suportul celor din jur pentru a atinge performan\e.

Romtelecom se afl[ printre aceia care respect[ acest echilibru dintre talent 
înn[scut §i cultivarea sa, lucru evident în implicarea activ[ a companiei în sprijinirea 
sportivilor români. 

De cinci ani suntem parteneri ai Funda\iei Olimpice Române, sus\inând participarea 
lotului reprezentativ al României la Jocurile Olimpice de Iarn[ de la Salt Lake City, 
precum §i participarea loturilor olimpice la Olimpiada de la Atena din 2004. În 
a§teptarea urm[toarei Olimpiade num[r[m împreun[ excelen\a în sport într-un 
total de 19 medalii, dintre care 8 de aur, 5 de argint §i 6 de bronz.

În plus fa\[ de parteneriatul tradi\ional, în 2007, al[turi de Comitetul Olimpic §i 
Sportiv Român, am organizat o serie de crosuri în §ase ora§e din România, respectiv,  
Satu Mare , Ia§i, Timi§oara, Bucure§ti, Sibiu §i Constan\a, la  care au participat în 
total 5.500 de persoane care au fost u§or de recunoscut dup[ tricourile albastre 
purtând sigla Romtelecom. 
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De asemenea, ne-am gândit s[ promov[m activ sportul §i valorile sale pentru 
to\i clien\ii no§tri. Astfel, am realizat o serie de cartele telefonice de colec\ie cu 
imagini din cadrul celor mai importante competi\ii sportive.
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“Parteneriatul încheiat între Romtelecom, Funda\ia Olimpic[ Român[ §i Comitetul 
Olimpic §i Sportiv Român a fost consistent §i de lung[ durat[. Suportul financiar de 
care s-au bucurat atât Comitetul Olimpic §i Sportiv Român, cât §i Funda\ia Olimpic[ 
Român[ se reg[se§te în preg[tirea sportivilor români în vederea particip[rii la 
Jocurile Olimpice de la Beijing din august 2008, deplasarea efectiv[ a Echipei 
Olimpice la Jocurile Olimpice, precum §i în bursele olimpice pentru sportivii de top 
afla\i în programul POL România, ini\iat de Pre§edintele Comitetului Olimpic §i 
Sportiv Român - domnul Octavian Morariu.”

Violeta Beclea
Director marketing

COR



Epilog:
Noi, la Romtelecom, am ascultat pove§tile semin\ei de m[slin §i am înv[\at s[ 
vedem lumea prin ochii ei. I-am oferit p[mânt fertil §i dragoste. Ast[zi, ea s-a 
transformat într-un m[slin magic, simbol al p[cii, al în\elepciunii §i al iubirii 
fa\[ de tot ceea ce ne înconjoar[. Suntem o companie care pune o pic[tur[ de 
ap[ la r[d[cina vie\ii §i o s[rb[tore§te în fiecare clip[. 





www.romtelecom.ro


