
 

 

SAINT-GOBAIN ROMANIA 

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • Bucureşti • România • Tel. +40 (21) 207 57 50 • www.saint-gobain.ro 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 11 iulie 2022 

 
SAINT-GOBAIN ROMÂNIA ȘI HABITAT FOR HUMANITY ROMÂNIA CONTINUĂ 

DEZVOLTAREA CENTRULUI BUFKIDS 
 

 

Saint-Gobain România, împreună cu Habitat for Humanity România, continuă dezvoltarea centrului 

de zi Bufkids inaugurat în 2020. Aproape 50 de voluntari au participat marți, 5 iulie, la construirea 

celui de-al doilea corp de clădire, care va fi compus din bucătărie și cantină. Acolo se va pregăti și 

servi în fiecare zi o masă caldă pentru beneficiarii Centrului Educațional Bufkids. Centrul funcționează 

ca un before și after-school și deservește două școli din Flămânzeni și Buciumeni, cartiere 

devaforizate din Buftea, unde, din cauza nivelului scăzut de trai, riscul abandonului școlar în rândul 

copiilor este foarte ridicat. 

 

Saint-Gobain s-a implicat în acest proiect și de data aceasta alături de Habitat for Humanity România, 

atât prin organizarea unui eveniment de voluntariat pe șantierul de la Buftea, cât și prin intermediul 

Fundației Saint-Gobain, care a oferit un sprijin financiar în valoare de 70,000 EUR. Cel de-al doilea 

corp de clădire va fi finalizat în anul 2023. Voluntarii din cadrul Saint-Gobain România au fost prezenți 

pe șantierul de la Buftea și în 2019, contribuind la construirea primului corp al Centrului Educațional 

Bufkids.  
 

În prezent, centrul primește în fiecare zi în jur de 50 de copii (cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani) 

pentru activități extracurriculare, ajutor la teme, ateliere creative, ore de lectură și consiliere 

psihologică, în timp ce alți 150 de elevi participă periodic la programe educaționale. Aceștia provin 

din familii vulnerabile care reușesc cu greu să le asigure accesul la educație. După finalizarea cantinei 

și a bucătăriei, copiii se vor bucura și de o masă caldă zilnică, astfel serviciile Centrului BufKids le 

vor asigura o dezvoltare propice. 

 

„Pentru noi, la Saint-Gobain, parteneriatul de încredere și de lungă durată cu Habitat for Humanity 

România a reprezentat mereu o oportunitate de a ajuta comunitățile vulnerabile, iar extinderea 

centrului comunitar de la Buftea este rezultatul unui efort colectiv de a completa serviciile oferite în 

prezent copiilor din această zonă. Suntem onorați că putem contribui activ la dezvoltarea 

comunităților locale, în acord cu viziunea şi valorile Fundaţiei Saint-Gobain și cu scopul nostru - 

Making the World a Better Home. Le mulțumesc colegilor mei din cadrul Saint-Gobain România care 

au participat la acțiunea de voluntariat”, a spus Ovidiu Păscuțiu, CEO Saint-Gobain România. 

 

„Habitat for Humanity România lucrează acolo unde contează cel mai mult, în mijlocul comunității. 

Centrul Educațional Bufkids este de doi ani locul unde copiii din Flămânzeni și Buciumeni primesc 

zilnic încurajare și ajutor la lecții, pentru a nu renunța la școală. L-am finalizat cu sprijinul Saint-

Gobain, partener tradițional al proiectelor noastre, care se implică de data aceasta și la construirea 

cantinei”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.  

 

Responsabilitatea socială reprezintă un pilon important pentru întreaga activitate a Grupului Saint-

Gobain, acest proiect fiind în linie cu planul strategic „GROW & IMPACT”. 

 

http://www.saint-gobain.ro/


 

 

 

 

 
 
 

 

DESPRE SAINT-GOBAIN 

 

Lider mondial în domeniul construcțiilor ușoare și durabile, Saint-Gobain proiectează, produce și distribuie 
materiale și servicii pentru piețele industriale și de construcții. Soluțiile sale integrate pentru renovarea clădirilor 
publice și private, pentru construcțiile ușoare și decarbonizarea construcțiilor și a industriei sunt dezvoltate 
printr-un proces continuu de inovare și oferă durabilitate și performanță. Angajamentul Grupului este ghidat de 
scopul său, "Making the World a Better Home". 
 
Vânzări de 44.2 miliarde EUR în 2021 la nivel global 
166,000 de angajați care activează în 75 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, Glass, Pietta Glass Working, 
Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips, Weber, Duraziv şi  Chryso, cumulând aproximativ 2000 de angajaţi în 14 situri 
industriale situate în Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, Turda, Suceava, Vălenii de Munte, Popești 
Leordeni şi Ariceştii Rahtivani. Pentru mai multe informații despre Grupul Saint-Gobain în România, vizitați 
www.saint-gobain.ro. 
 
 
  Despre Fundația Saint-Gobain  
 

 

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 a sprijinit peste 300 de proiecte, realizate de peste 200 de organizații 
non-profit în 40 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 
zero 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 5.000 de locuințe. La proiectele asociației au fost mobilizați peste 
42.000 de voluntari români și străini care au muncit pe șantierele din țară. Pentru mai multe detalii, intrați pe 
www.habitat.ro sau Facebook.com/Habitat.ro. 
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