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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
București, 30 septembrie 2021 

Fundația Saint-Gobain Initiatives sprijină comunitățile vulnerabile alături de 

Habitat for Humanity România 
 

 

Saint-Gobain sprijină construcția a 12 locuințe noi pentru familiile din comunitatea vulnerabilă a comunei 

Berceni din județul Prahova. Proiectul New Homes Berceni, derulat împreună cu Habitat for Humanity 

România și finanțat de Fundația Saint-Gobain Initiatives cu suma de 50.000 euro, este destinat familiilor 

cu venituri reduse care vor avea acum șansa de a locui într-o casă accesibilă și decentă. Până la finalul 

anului 2021, vor fi finalizate lucrările la primul cvadruplex (4 apartamente), pentru a facilita acomodarea 

primelor 4 familii, urmând ca restul lucrărilor să fie desfășurate în 2022.   

 

Familiile pentru care se construiesc aceste case vin din comunitatea vulnerabilă a comunei Berceni și 

împrejurimi, cu venituri reduse, neavând posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de trai. Poveștile din 

spatele fiecărei familii au fost marcate de imposibilitatea financiară de a susține lucrări de renovare sau 

îmbunătățiri aferente locuințelor actuale. Pentru fiecare dintre acestea, o nouă locuință înseamnă mai întâi 

de toate un nou început, un loc în care fiecare membru va putea avea un spațiu personal și acces la 

utilități. Actualele lor locuințe se află într-un stadiu avansat de degradare și nu mai reușesc să ofere 

locatarilor un trai decent.  

 

Primăria Berceni s-a alăturat acestui demers, punând la dispoziție cu titlu gratuit terenul pe care se ridică 

noile case și a facilitat de asemenea racordarea la toate utilitățile de care vor beneficia noii locuitori. La 

acest moment, statusul lucrărilor este unul îmbucurător, viitoarele locuințe fiind în plin proces de 

construire: pardoselile, instalațiile termice, electrice și sanitare sunt finalizate; au fost montate obiectele 

sanitare în băi; s-a finalizat scara de acces la etaj; s-au realizat instalațiile la exterior în vederea racordării 

la utilități (alimentare cu apă, canalizare, electricitate), iar zidul de sprijin s-a finalizat în proporție de 70%.  

 

Misiunea Habitat for Humanity de a eradica locuirea precară completează direcțiile de dezvoltare ale 

Grupului Saint-Gobain. Noile locuințe înseamnă speranța unui viitor mai bun și mai puțin lipsit de grijile ce 

țin de mediul locuibil, soluțiile Saint-Gobain reprezentând o îmbinare eficientă între sustenabilitate și 

calitate, oferind în același timp un grad ridicat de confort pentru viitorii locatari.  

 

„Istoria de peste 350 de ani a Saint-Gobain ne-a demonstrat că acțiunile concrete, care ajută la crearea 

unui mediu favorabil în comunitățile dezavantajate, sunt esențiale pentru a contribui la un viitor echitabil, 

durabil și incluziv. Scopul nostru „MAKING THE WORLD A BETTER HOME” este o invitație la o acțiune 

colectivă, iar împreună cu partenerii noștri de încredere colaborăm constant pentru a aduce un plus de 

calitate vieții, în timp ce ne preocupăm de protejarea mediului înconjurător. Parteneriatul cu Habitat for 

Humanity România duce mai departe scopul nostru comun de a prioritiza grija pentru viitorul generațiilor 

actuale și pentru cele care vor urma.”  declară Ovidiu Păscuţiu, CEO Saint-Gobain România. 

 

„La Habitat for Humanity România lucrăm pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască 

decent. Saint-Gobain, partener tradițional al proiectelor Habitat, crede în viziunea noastră și se alătură 

demersurilor prin care oferim sprijin comunităților vulnerabile. New Homes Berceni este un proiect necesar 

și sustenabil, prin care ne dorim să tragem un semnal de alarmă asupra nevoii de locuințe decente la nivel 
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național și, totodată, să îi îndemnăm și pe ceilalți să se alăture efortului nostru de a oferi cât mai multor 

familii acces la locuire decentă.” completează Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for 

Humanity România. 

 

Grupul Saint-Gobain se implică activ în proiecte de responsabilitate socială: integrarea profesională a 

tinerilor, construirea, reamenajarea sau renovarea de locuinţe sociale în scopuri de interes general, cu 

accent pe eficienţă energetică şi protecţia mediului înconjurător. Până la finalul anului 2020, Fundaţia 

Saint-Gobain Initiatives a sprijinit aproape 300 de proiecte în 39 de țări, valoarea finanțării ajungând la 

aproximativ 15 milioane de euro. 

 

* * * 
 

Despre Saint-Gobain 

 

Saint-Gobain proiectează, produce şi distribuie materiale şi soluţii pentru piețele de construcții, mobilitate, medicină și alte 
aplicații industriale. Dezvoltate printr-un continuu proces de inovare, acestea pot fi găsite pretutindeni, în spațiile de locuit 
şi în viaţa de zi cu zi, oferind stare de bine, performanță și siguranță, abordând provocările legate de construcţie durabilă, 
de eficienţa utilizării resurselor şi de schimbările climatice. Această strategie de dezvoltare responsabilă este ghidată de 
scopul Saint-Gobain, „MAKING THE WORLD A BETTER HOME”, în conformitate cu obiectivul împărtășit de toți angajații 
Grupului de a acționa în fiecare zi pentru a face lumea un loc mai frumos și mai sustenabil în care să locuim. 

 
Vânzări de 38.1 miliarde EUR în 2020 la nivel global 
Peste 167,000 de angajați care activează în 70 de țări 
Un Grup angajat să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050 
 
În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives, Building Glass, Pietta Glass Working, 
Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips şi Weber, cumulând aproximativ 1800 de angajaţi în 12 situri industriale situate în Brăneşti, 
Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, Turda, Suceava şi Vălenii de Munte. Pentru mai multe informații despre Saint-Gobain în 
România, vizitați www.saint-gobain.ro. 

 

 
  Despre Fundația Saint-Gobain Initiatives  
 

 

Solidaritatea a fost întotdeauna o valoare de referință la Saint-Gobain, iar Fundația Saint-
Gobain reprezintă un element esențial în cadrul acestui angajament față de societate. 
Aceasta oferă angajaților sau pensionarilor Grupului oportunitatea de a sponsoriza 
proiecte îndreptate către persoanele aflate în situații de excludere, pentru a se întoarce 
la locul de muncă sau pentru a-și  îmbunătăți condițiile de viață. De la înființarea sa în 
2008, Fundația Saint-Gobain Initiatives a sprijinit aproape 300 de proiecte, realizate de 
peste 200 de organizații non-profit în 39 de țări în care Grupul Saint-Gobain este prezent, 
de care au beneficiat peste 250.000 de persoane. 

 

  Despre Habitat for Humanity România 
 

Habitat for Humanity România construiește locuințe decente pentru familii cu venituri reduse și ridică de la 0 sau 
reabilitează centre de utilitate publică în comunități vulnerabile. De asemenea, organizația derulează programe de 
prevenție și răspuns la dezastre naturale precum și programe de advocacy în domeniul locuirii sociale. 
Habitat for Humanity România lucrează pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent. Din anul 
1996 și până în prezent, organizația a ajutat peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor și a construit sau reabilitat 
peste 5000 de locuințe. Proiectele sunt realizate cu sprijinul voluntarilor, iar în 25 de ani, peste 42.000 de voluntari români 
și străini au muncit pe șantierele Habitat din țară. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.habitat.ro sau 
Facebook.com/Habitat.ro. 
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