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Ne propunem ca prin practicile, produsele și serviciile 
noastre să ajutăm la construirea unei economii și 
societăți pozitive pentru noi toți.

Groupe Renault România include 
toate activitățile specifice unui 
constructor auto, ceea ce a generat 
o performanță ridicată și o gamă 
largă de locuri de muncă în diverse 
domenii: studii de piață, design, 
inginerie, fabricație și logistică, 
vânzări, servicii de business și de 
finanțare. Avem o rețea puternică 
de furnizori și împreună contribuim 
semnificativ la dezvoltarea industriei 
auto. 

Anul trecut, cifra de afaceri a Groupe 
Renault România a fost de 5,7 mld 
de euro, cu o pondere în PIB de 3%.

În centrul gamei Global Access 
(din care fac parte modelele Dacia 
fabricate la Mioveni), grupul este 

lider pe piața locală cu mărcile 
Dacia și Renault.

Groupe Renault este o companie-
cheie în România din punct de 
vedere al investițiilor, modelului 
de business, impactului social, 
precum și al angajamentului în 
comunitate.  

Strategia noastră de responsa bi-
li tate socială corporativă vizează 
să ne MOBILIZĂM cu toții pentru a 
avea un impact pozitiv, pe termen 
lung în comunitate. 

Lansarea Fundației Groupe Renault 
România va permite continuarea 
implicării noastre și a comunităților, 
promovând dezvoltarea durabilă.

CUVÂNT INTRODUCTIV
DIN PARTEA DIRECTORULUI  

NOSTRU GENERAL

Antoine Doucerain 
Director general Groupe Renault România
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GROUPE RENAULT ROMÂNIA
ACTIVITĂȚI

Matrițe România

Își începe activitatea în 1987
Concepe și realizează sculele de ambutisare 
și machetele pentru repere de caroserie de 
dimensiuni mari 
Furnizor pentru Groupe Renault și Alianța 
Renault-Nissan-Mitsubishi
95% export Renault Technologie Roumanie

Este creat în 2006
Concepție, Testare, Industrializare 
Centrul Tehnic Titu
Singurul centru (după Franța) de teste al Groupe Renault 
la nivel internațional 
32 km de piste pentru testarea vehiculelor
10 tipuri de piste (ex. Rapidă, Tunel de apa, Tunel praf, 
pistă Oraș) 

Uzina Mecanică și Șasiuri Dacia

Din 2010 a integrat și fabricația de șasiuri
Capacități producție anuale: 
930.000 motoare; 630.000 cutii viteză; 29.400 tone 
aluminiu; 1.271.000 șasiuri

AILN 

Își începe activitatea în 2005
2.928.488 m3 de piese expediate în 2017
Săptămânal, sunt încărcate 570 de camioane 
și 11-15 trenuri cu vehicule
Cea mai îndepărtată destinaţie de transport
este Noua Caledonie
Alliance International Network

Renault Crédit International  

Își începe activitatea în 2007
Soluții de finanțare, mobilitate și servicii pentru clienții 
mărcilor Dacia, Renault și Nissan din România.
80% clienți companii

Renault Design Central Europe 

Este creat în 2008 
Parte a rețelei Groupe Renault (Brazilia, 
Coreea de Sud și India)
Contribuie la design-ul gamei Global Access

Renault Commercial Roumanie

Din 2011 sub această denumire  
Dacia este comercializată în 44 de țări
În 2017 Logan, Sandero, Duster: cele mai vândute 
modele în România, în segmentul lor de piață
Gama electrică Renault lider de piață în România
peste 120 de unități vândute în 2017

Renault Services Roumanie  

Își începe activitatea în 2007
Servicii pentru Groupe Renault și
Alianţa Renault-Nissan-Mitshubishi
Clienți în 80 de țări

Uzina Vehicule Dacia

Capacitate 350.000/an

Duster, Renault Symbol
93% din producție este exportată

  Logan MCV, Logan MCV Stepway



Obiectivele Groupe Renault sunt stabilite pe baza unei abordări sustenabile; planul de dezvoltare pe termen 
mediu are la bază o viziune globală clară și direcții strategice. Ne propunem să maximizăm sustenabil 
valoarea economică a Grupului. 

CONTRIBUȚIA NOASTRĂ
PENTRU ROMÂNIA

“Groupe Renault România vizează dezvoltarea pe termen lung și este una dintre cele mai importante companii 
care creează valoare în țara noastră. Am investit constant pentru dezvoltarea competențelor, tehnologiilor și 
parteneriatelor noastre, pentru creșterea contribuției noastre la viitorul României.”

Liviu Bocșaru
Director financiar Groupe Renault România

2,8 

miliarde euro investiții
(2000 – 2017)

CIFRE CHEIE  2017

5,7 miliarde Euro 
cifră de afaceri

17.719 angajați

3% pondere în PIB

VÂNZĂRI

puncte de vânzare  
Dacia și Renault

lider de piață  
în România

108
DACIA

37,2 % cotă de piață 
Dacia+Renault



Fiind prezent în 134 de țări, Groupe Renault își derulează 
activitatea într-un mod unitar la nivel mondial. Pentru 
selectarea furnizorilor aplicăm procese și criterii 
transparente și oferim oportunități variate companiilor 
cu care avem relații de afaceri.

Abordarea noastră de management vizează simultan:
• creșterea sustenabilă a companiei        
• dezvoltarea sustenabilă a societății

În România, rețeaua noastră de furnizori este vastă, iar activitatea acestora este strâns 
legată de Uzina de vehicule Dacia, de Uzina Mecanică și de Șasiuri sau de platforma 
noastră logistică. Sunt organizate audituri frecvente pentru a determina conformitatea 
cu standardele noastre, pentru a identifica și a pune în practică acțiuni corective, dacă 
ar fi cazul.

CONTRIBUȚIA NOASTRĂ
PENTRU ROMÂNIA

REȚEA FURNIZORI 
ÎN ROMÂNIA

1.500 furnizori 

2 miliarde euro  
volum de achiziții

80 % din componentele auto  
de la producători locali 
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Groupe Renault promovează o abordare globală bazată pe transparența sistemului de guvernanță, pe 
înalte standarde de etică pentru toți colegii și pe o politică eficientă de management al riscurilor. Strategia 
Groupe Renault România în materie de management organizațional este robustă și clară, toate deciziile 
bazându-se pe standarde organizaționale riguroase, în deplin respect al normelor legale, de etică și de 
transparență.

GROUPE RENAULT ROMÂNIA
TOP MANAGEMENT
Comitetul de Management pe Țară are loc în fiecare lună  
și include 18 funcții executive:

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

COMITET DE
MANAGEMENT PE ȚARĂ

83% 17% 

7 NAȚIONALITĂȚI

30-50 ANI
73% 

VÂRSTA:

PESTE 50 ANI
27% 

VÂRSTA:

Director General Groupe Renault România, Președinte Director General Automobile Dacia

Director Achiziții 
Director Afaceri Publice
Director Calitate 
Director Comunicare și CSR 
Director Financiar și Administrativ
Director Juridic și Ofițer Etică 
Director Logistică 
Director Matrițe România
Director Resurse Umane 
Director General Renault Technologies Roumanie
Director General Renault Commercial Roumanie 
Director Renault Services Roumanie 
Director Renault Design Studio South Europe 
Director Servicii Informatice
Director Servicii Generale și Imobiliare
Director Uzină Vehicule 
Director Uzină Mecanică și de Șasiuri



Toți colegii noștri au fost informați și pregătiți în materia combaterii corupției și respectării normelor de 
etică, iar conformitatea în materie de etică și dreptul concurenței este asigurată și prin obligația pe care o 
au toți membrii organelor de conducere, colegii și partenerii, de a se angaja în scris să respecte normele 
și principiile în materie.

PRINCIPIILE CODULUI NOSTRU DE CONDUITĂ SUNT OBLIGATORII PENTRU TOȚI ANGAJAȚII:

• Respectăm cadrul legal și reglementările în vigoare 
• Evităm conflictele de interese 
• Menținem activele companiei 
• Suntem imparțiali și echitabili
• Suntem transparenți și responsabili pentru acțiunile noastre 
• Prețuim diversitatea și oferim oportunități egale 
• Avem o atitudine responsabilă în ceea ce privește protecția mediului 
• Ne implicăm și raportăm abaterile

Mihai Acsinte
Director Juridic și Ofițer etică Groupe Renault România

„Respectarea principiilor etice și a cadrului legal sunt fundamentale pentru afaceri sigure și de 
succes pe termen lung. Este dovedit că o bună reputație este susținută de un comportament 
conform cu aceste principii.”

ANGAJAȚI AU PARTICIPAT 
LA FORMĂRI DESPRE COMPORTAMENT ETIC ÎNTRE 2015 - 201712.000 

ETICĂ, MANAGEMENTUL RISCULUI 
ȘI TRANSPARENȚĂ

2017:
Nicio amendă sau sancțiune non-monetară pentru non-
respectarea legilor și regulilor. 

Niciun incindent de neconformitate cu reglementările 
cu privire la comunicarea de marketing a produselor și 
serviciilor sau a etichitării, promovării, promoțiilor sau 
sponsorizărilor. 

Groupe Renault România a emis o Politică globală 
cu privire la riscuri, care include și un capitol despre 
corupție. 



În Groupe Renault România, ne unește pasiunea de a crea produse și servicii inovative. Ne dezvoltăm 
mereu competențele. Facem ca lumea să progreseze prin echipele noastre agile, conectate și 
autonome.

COLEGII NOȘTRI

Diversitate  
de gen:

Diversitate  
de generații:

17.719 COLEGI

68.9% 31.1% 

30-50
68,2% 

PESTE 50
16,1% 

SUB 30
15,7%



MOTIVAȚIA ȘI ANGAJAMENTUL COLEGILOR - O PRIORITATE PENTRU NOI

MANAGEMENTUL TALENTELOR

Ne unește pasiunea de a crea și de a oferi clienților noștri produse și servicii atractive și inovatoare. Ne aducem 
contribuția pentru  satisfacerea  clienților noștri  și pentru a atinge rezultate de excepție. Suntem mândri să fim 
parte a Groupe Renault, să lucrăm în cadrul Alianței și să beneficiem de sinergiile acesteia. Ne ghidează 5 principii:

Creșterea motivaţiei colegilor și asigurarea unui mediu de lucru care să le permită acestora să obţină cele mai bune rezultate reprezintă una din 
prioritățile companiei. Din punct de vedere al angajamentului, s-a înregistrat un rezultat de 86%, plasându-ne printre rezultatele de top din Alianță. 
În ceea ce privește asigurarea condițiilor de reușită, am înregistrat o ușoară creștere, de 1%, atingând astfel 81%.

Acest proces este unul dintre pilonii cheie în 
conducerea succesului organizației noastre în 
viitorul mobil, conectat, autonom. Angajamentul 
nostru este de a atrage, dezvolta și menține 
cei mai buni oameni, oferind un mediu de lucru 
provocator și motivant, în care talentul este 
recunoscut și cultivat.

NE PREGĂTIM PENTRU VIITOR

DEZVOLTARE
>  8.500.000 ore de formare în perioada 2000-2017
>  800 de teme de formare (specifice profesiilor, dezvoltare personală, management, limbi străine)
>  70.000 de participări la formări/an
>  470.000 de ore de formare, în medie/an
>  30 de ore de formare/angajat, în medie/an

Dana Oprișan
Director Resurse Umane Groupe Renault România

„În echipele noastre, am investit constant în modelarea unor noi programe de dezvoltare adaptate nevoilor 
diferitelor categorii profesionale. Ne concentrăm pe atragerea de profesioniști cu înaltă calificare, dezvoltarea 
de competențe și managementul talentelor. Mai mult, am am încheiat parteneriate unice cu universități și 
licee tehnice, participând astfel la pregătirea viitorilor candidați pentru că noi considerăm că avem această 
responsabilitate, pentru societatea românească în general, nu doar pentru compania noastră.”



Groupe Renault susține sistemul național de învățământ din România, printr-o implicare complexă, 
pe termen lung. Contribuim la dezvoltarea profesională a studenților și elevilor, pentru o mai bună 
inserție a lor pe piața muncii.

ANGAJAMENT PUTERNIC
PENTRU EDUCAȚIE

EDUCAȚIE UNIVERSITARĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

PARTENERIATE CU 15 UNIVERSITĂȚI

•    Programe de Master
• Controlul Zgomotului și Vibrațiilor cu Universitatea Politehnică 

București
• Ingineria Proiectelor Auto cu 4 universități partenere
• Ingineria sistemelor cu 3 universităţi partenere
• Managementul logisticii cu Universitatea din Pitești

Parteneriat cu Liceul Tehnologic Mioveni:
• 2 clase cu profil mecanic
• formarea cadrelor didactice pentru actualizarea 

cunoștințelor
• echipamente tehnice / sponsorizări  

pentru laboratoarele școlare

Din 2018 - Parteneriat cu Liceul Tehnologic 
Astra Pitești și Liceul Tehnologic Mioveni
• 600 ore de învățământ practic (50% @ școală și 

50% @ Dacia)
• 60 de burse
• 10 burse de rezultate  

excepționale

•    Parteneriate cu organizațiile studențești

• Programul de stagii  a inclus 1.800 de 
studenți și masteranzi în perioada 2012-2017,  din care 30% 
au fost angajați în cadrul Groupe Renault România

•    Intervenția specialiștilor Groupe Renault România 
la cursurile universitare

•    Identificarea și sprijinirea tinerelor 
talente

•    Sponsorizări pentru laboratoarele universitare

•    Susținerea studenților pentru a-și 
completa dezvoltarea teoretică cu experiență 
practică în domeniile în care studiază.

•    Vizite de informare pentru studenți și profesorii lor



REȚEAUA WOMEN@RENAULT GALA DIVERSITĂȚII

21 DE NAȚIONALITĂȚI DIFFERITE

În Groupe Renault România, diversitatea reprezintă un atu important. Oameni diferiți contribuie cu 
idei inovative și perspective noi care pot schimba lumea și îmbunătăți maniera în care Grupul se 
adresează clienților săi. Sprijinim activ diversitatea.

Lansată în 2010, promovează diversitatea 
de gen și susține îmbunătățirea reprezentării 
femeilor la toate nivelurile organizaționale.
Rețeaua numără peste 5.000 de membri în 
Grupul Renault, iar 25% sunt bărbați. România 
este prima țară care, în 2010, a lansat o rețea 
satelit și numără în prezent aproximativ 650 
de membri.  

Eveniment anual care săbătorește diversitatea și performanța echipelor Groupe 
Renault România. 
În 2013, echipa de Resurse Umane pornea la drum cu Gala Femeilor de Succes, iar 
începând cu anul 2016, evenimentul este dedicat diversității, valorizând contribuția 
în business a angajaților GRR la nivelul celor patru axe – Gen, Sănătate, Vârstă, 
Naționalitate. 

Gala Diversității 2017:
• Au fost premiați 13 angajați, provenind din întreaga companie, dintr-un număr de 

74 de nominalizați
• Premiile au fost acordate pentru 3 categorii: Excelență în meserie, Impact în 

business și Leadership, implicare în diversitate
• 200 de participanți

31% din toți angajații
25% în inginerie
54% în funcții suport
28% în producție 

42,5
FEMEI 5.510

Vârsta medie

DIVERSITATE ȘI
OPORTUNITĂȚI EGALE



MOBILITATE PENTRU VIITOR

Mobilitatea sustenabilă presupune accesul la mijloace de transport sigure, inteligente, care respectă 
mediul înconjurător.  Viziunea Groupe Renault rămâne neschimbată: să asigure mobilitate sustenabilă 
pentru toți, în noul context al mobilității electrice, conectate și autonome. 

„Transportul intră într-o nouă eră, care vine cu modificări profunde, atât pentru clienți, cât și pentru 
constructorii auto. Renault lucrează deja la scenarii inovatoare, la o strategie pentru a oferi o mai mare 
eficiență în gestionarea energiei, la servicii de mobilitate și conectivitate, dezvoltând de asemenea exemple 
de vehicule autonome care ne vor schimba viața. SYMBIOZ și EZ Go sunt primele două concepte care oferă 
o perspectivă avansată de soluții de mobilitate și servicii conexe, printr-o strânsă colaborare cu autoritățile 
locale și alte companii din domeniul tehnologiei. 
În România oferim clienților noștri o gamă completă de vehicule cu emisii zero: Twizy, ZOE și Kangoo și o 
ofertă comercială integrată: vehicul, finanțare și stație de încărcare..”

Hakim Boutehra
Director general Renault Comercial Roumanie

MOBILITATE SUSTENABILĂ

Renault:  
PIONIER  
în vechicule  
electrice

autonomie
300KM

Renault Commercial Roumanie, în parteneriat cu CCIFER, au participat la o
serie de evenimente despre soluțiile de mobilitate ale viitorului.
Renault a fost prezent în 10 orașe diferite din România în cadrul unor evenimente
care au inclus conferințe și seminarii. Au avut loc și întâlniri cu comunitățile 
locale, cărora li s-a oferit oportunitatea de a identifica soluții și de a dezvolta 
planuri concrete pentru a anticipa noua mobilitate urbană.

Renault Z.E.:  
#1 în Europa



SIGURANȚĂ RUTIERĂ

120 DE VEHICULE 
PENTRU COMPETIŢIA 
MONDIALĂ DE 
DESCARCERARE 
ȘI ACORDARE A 
PRIMULUI AJUTOR 
CALIFICAT

Pentru a crește conștientizarea publicului asupra subiectelor legate de siguranța rutieră și pentru a genera 
un comportament responsabil, am încheiat parteneriate cu autoritățile române implicate. În România, 1.800 
de persoane mor anual în accidente de circulație, conform statisticilor Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență.

230 DE VEHICULE 
PENTRU 3 EDIȚII 
ALE COMPETIŢIEI 
NAȚIONALE DE 
DESCARCERARE
Groupe Renault România sprijină 
IGSU în competițiile de descarcerare 
și acordare de prim ajutor calificat, al 
căror scop este formarea de personal 
specializat pentru situațiile de urgență. 
Competiția Națională de Descarcerare 
din 2017 a reunit cele mai bune 
echipaje de descarcerare, provenind din  
inspectorate regionale pentru situații de 
urgență.

Competiția Mondială de Descarcerare 
a reunit brigăzi de descarcerare din 
întreaga lume (16 țări). Groupe Renault 
România a asigurat suport pedagogic 
pentru pompierii paramedici și a pus la 
dispoziţie 120 de vehicule. 
Specialiștii noștri au oferit și informații 
despre vehiculele adaptate nevoilor 
clienților speciali de flote: Duster 
Ambulanță 4×4, Duster Army, Duster cu 
șenile și Duster Pick-Up.

Gabriel Sicoe
Director Afaceri Publice Groupe Renault România

“Parcul auto din România se caracterizează printr-o vârstă medie ce depașește cu peste 50% media 
europeană. Aceasta înseamnă: mașini vechi, poluante și nesigure, în circulație. Excelenta colaborare 
cu autoritățile române ne permite să contribuim la îmbunătățirea siguranței rutiere. Sprijinul pe care-l 
acordăm conduce la o mai bună pregătire a intervențiilor în situațiile reale.”



Platforma Dacia:  
furnizor de apă potabilă pentru Mioveni

În coerență cu politica de mediu a Groupe Renault, Groupe Renault România 
s-a angajat la prevenirea și reducerea continuă a amprentei de mediu și 
a impacturilor sanitare ale activităților entităților sale care contribuie la 
competitivitatea companiei, prin: optimizarea consumurilor energetice și 
a emisiilor atmosferice, utilizarea adecvată a materiilor prime, reducerea 
la sursă și maximizarea valorizării deșeurilor, prevenirea contaminării 
solului și a apelor subterane, prevenirea poluărilor accidentale etc.

PROTECȚIA MEDIULUI

Ne propunem să ne implicăm pentru susținerea protecției mediului: colegi, furnizori, parteneri.

Automobile Dacia, Renault Commercial Roumanie 
și Renault Technologie Roumanie - Centrul Tehnic 
Titu au certificarea ISO 14 001/2004.

Gama de vehicule Dacia:
• Emisiile de CO2 sub 120g/km
• 95% din materialele componentelor pot fi refolosite

Pe situl industrial de la Mioveni există o stație de 
epurare a apei, ce permite furnizarea apei atât pentru 
platforma Dacia, cât și pentru cei aproape 33.000 de 
locuitori ai orașului Mioveni. 

În plus, apa uzată din procesul de fabricație este tratată cu ajutorul unor 
echipamente complet modernizate.
S-au creat unități de filtrare pentru tratarea apei provenite din uzinaj. Apa, odată 
tratată, este refolosită, iar uleiurile sunt separate și folosite în procesul de ardere.



Aproximativ 150 de copii și profesori de la școlile din Mioveni precum 
și 50 de manageri ai Groupe Renault România s-au implicat într-o 
campanie de curățenie, împreună cu voluntari din școlile și liceele 
comunității locale. Pentru mai multe ore, participanții au colectat deșeuri 
selectiv în zona Făget, în apropierea platformei industriale Dacia, dar nu 
înainte de a lua parte la lecția de educație ecologică susținută de către 
echipa Mediu Prestații Industriale Platforma Dacia. 

Mulți dintre elevii din Mioveni au părinți angajați ai Uzinelor Dacia, iar 
implicarea, curiozitatea și activitatea lor au fost mărturia vie a apartenenței 
la o mare echipă. 
Totodată, ei au aflat de la colegii noștri ce înseamnă să trăiești într-un 
oraș mai curat, cum se reciclează selectiv, cum pot contribui, încă de 
mici, la protejarea mediului înconjurător. 

PROTECȚIA MEDIULUI

În comunitate, pentru conștientizarea protecției mediului



RESPONSABILITATE SOCIALĂ 
CORPORATIVĂ

Oliver Faust
Director CSR Groupe Renault

“Ambiția noastră este de a contribui la o societate mai pozitivă, mai durabilă și mai responsabilă, cu 
adevărat incluzivă. Aceasta este esența strategiei noastre numite MOBILIZE: să îi încurajăm pe toți să se 
mobilizeze și să coopereze pentru incluziune și mobilitate sustenabilă.”

Groupe Renault își propune să-și crească impactul implicării în comunitate. În cadrul companiei, vrem 
să ne mobilizăm colegii pentru a-i implica în proiecte care sprijină comunitățile. În afara companiei, 
dorim să mobilizăm toate părțile participante, susținând mobilitatea durabilă și incluziunea.

INIȚIATIVE
PENTRU COMUNITATE

ORGANISME DE
 MONITORIZARE

INSTITUȚII 
PUBLICE

MEDIU ACADEMIC

FURNIZORI

GROUPE 
RENAULT

MEDIA
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ONG

AUTORITĂȚI DE
REGLEMENTARE

ÎNTREPRINDERI 
SOCIALE



Groupe Renault România vizează dezvoltarea de parteneriate cu comunitățile locale în care ne desfășurăm 
activitățile. Suntem cetățeni responsabili, ne dorim ca activitatea noastră prezentă să influențeze pozitiv 
generațiile viitoare. 

• Cărți și materiale didactice donate de către angajații Groupe Renault România
• Beneficiari: copii din comunitățile defavorizate din Costești (Argeș) și Merișani (Dâmbovița)
• Voluntarii Clubului Duster 4x4 Everyone au asigurat transportul donațiilor.

DONAȚII DE CARTE

DUBLU CLICK PE EDUCAŢIE CU 
GROUPE RENAULT

•  Dezvoltat cu „Ateliere Fără Frontiere”  
•  În cadrul a 3 ediții, Groupe 

Renault România a donat 1.500 
de calculatoare în comunități 
defavorizate 

•  44.000 de beneficiari din instituții 
educațio nale și organizații nonprofit 
din județele Argeș, Dâmboviţa, 
București și Ilfov

•  Rezultate: creșterea nivelului de 
educație digitală prin dotarea 
proiectelor educaţionale ale asociațiilor 
și instituţiilor, cu echipamente IT

PROGRAMUL TINERE TALENTE 
AL FUNDAȚIEI PRINCIPESA 
MARGARETA

•  Sprijinim tineri artiști talentați din 
familii defavorizate care nu-și 
pot dezvolta talentele din cauza 
lipsurilor financiare

•  3 instalații de artă industrială 
din motoare și piese de la Uzina 
Mecanică și Șasiuri Dacia

•  Pasiunea angajaților noștri devine 
cunoscută datorită studenților 
talentați din diverse domenii ale 
artei

PARTENERIATUL CU INSTITUTUL 
FRANCEZ DIN ROMÂNIA

•  Facilitează accesul la artă și cultură 
pentru categorii diferite de publicuri.

•  Compania a susținut organizarea 
unor evenimente diverse: întâlnirea 
cu laureatele premiilor Goncourt, 
Leila Slimani și Catherine Cusset, 
festivalurile Clujotronic (Cluj) 
și Festivalul Filmului Francez 
(București și alte 7 orașe din 
România). 

•  Principii comune: inovaţia 
demersurilor, creativitatea, emoţia, 
imaginaţia.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ 
CORPORATIVĂ

Adina Ionescu
Director de comunicare și responsabilitate socială corporativă Groupe Renault România

“Schimbarea în bine a societății are loc de fiecare dată când ne asumăm un comportament responsabil, 
când ne gândim și la interesul comun și la viitor. Sunt acțiuni, nu idealuri. Alături de colegii mei, ne 
propunem să transformăm zi de zi realitatea, pentru o lume mai bună, având alături de noi organizații non-
guvernamentale sau diferite instituții și asociații non-profit.”



FUNDAȚIA 
GROUPE RENAULT ROMÂNIA

CINEMA

ARTĂ CONTEMPORANĂ

CULTURĂ 

FRANCEZĂ

MOBILITATE 

SUSTENABILĂ

INCLUZIUNE

SIGURANȚĂ 

RUTIERĂ

EDUCAȚIE

ÎNTREPRINDERI 

SOCIALE

DIVERSITA
TE

PROTECȚIA 
MEDIULUI



/fundatiagrouperenaultromania



www.gruprenault.ro


