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ASIGURÃRI

istrate, dar susþinând în acelaºi timp acþiuni cultural-ºtiinþifice ºi diverse alte iniþiative valoroase de nivel local sau naþional.Dintre numeroasele campanii derulate
în parteneriat Asirom-Caritasirom, aº
aminti susþinerea Secþiei Pediatrie a
Spitalului Fundeni, parteneriatul cu
Asociaþia M.A.M.E. în numeroase acþiuni
de susþinere a copiilor cu probleme de
sãnãtate, parteneriatul cu fundaþia “SOS
Copiii Gorjului”, pentru protecþia copiilor
sau a Proiectului Ianus, de promovare a
integrãrii sociale a copiilor cu dizabilitãþi.
- Aminteaþi ºi de proiecte susþinute în
plan cultural…
- ªi aici putem oferi numeroase exemple
de susþinere a valorilor culturii ºi artei
româneºti, a tradiþiilor noastre culturale.
Din lunga lista de parteneriate, voi aminti
cele pentru concursul internaþional “Ion
Voicu”, de la Piatra Neamþ, pentru spectacolul tradiþional “Dragobetele sarutã
fetele”, cu Muzeul Essl din Viena, pentru
Premiile tinerelor speranþe, pentru zilele
festive ale oraºelor Turnu Severin ºi
Giurgiu sau pentru expoziþia de picturã a
artistului plastic Marian Condruz. Lista e
mult mai lungã, dar aº mai aminti ºi
parteneriatele cu Parohia Ortodoxã
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Românã din Arad, pentru Festivalul
internaþional de cântece religioase din
Macedonia, la care a participat corul de
copii din Micalaca Veche. Nu în ultimul
rând, aº nota ºi implicarea noastrã în
susþinerea activitãþilor sportive, atât la
nivelul unor competiþii locale, cât ºi în
ceea ce priveºte susþinerea unor loturi de
înaltã performanþã ale României.
- Interesant cã, social vorbind, v-aþi

alãturat ºi eforturilor depuse de
Biserica Ortodoxã Românã…
- Aº putea sã vã ofer ºi alte asemenea
parteneriate, strict în zona socialã, cu
Parohia din Pirteºtii de Jos, Suceava, pentru ajutorarea persoanelor nevoiaºe ºi cu
Parohia Sf. Pantelimon, din Sectorul 2,
pentru copii din zona sa. Ar fi de adãugat
ºi o mulþime de acþiuni organizate în planul voluntariatului, în frunte cu programul

“Ziua activitãþilor sociale 2011”, organizat
la iniþiativa ºi cu susþinerea VIG Viena, la
nivelul fiecãrei sucursale Asirom din þarã.
Au participat 550 de salariaþi, în cadrul
programului “Ziua Activitatilor Sociale”.
- Doamnã Preºedinte, mãrturisesc sincer cã n-aº fi crezut cã, dincolo de frumoasa imagine pe care o are ASIROM,
s-ar fi putut afla ºi atâtea acþiuni minunate, practic neºtiute de marele public.
M-aþi copleºit, realmente, ºi nu pot
decât sã vã felicit pentru tot ceea ce
faceþi sub semnul acestei filosofii în
domeniul CSR!
- Vã mulþumesc ºi eu, dar cu o corecturã
absolut necesarã: acþiunile noastre nu mai
sunt chiar necunoscute marelui public, ci
dimpotrivã, mereu mai mulþi dintre cei
cãrora ne alãturãm, în cadrul politicilor
Asirom din domeniul CSR, ne-au devenit
prieteni ºi se mândresc cu noi! Ceea ce
reprezintã rãsplata cea mai frumoasã pentru strãdania companiei noastre de a ne
pune în slujba comunitãþii, cu o realã
responsabilitate socialã!
Interviu realizat de
Horia Alexandrescu

