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Suntem prezenți în România de două decenii pline cu realizări 
frumoase, iar pe lângă rezultatele financiare, ne mândrim 
cu programele noastre prin care ne implicăm în comunitate, 
programe care s-au dezvoltat, de-a lungul timpului, împreună
cu noi.
Acțiunile de responsabilitate socială ale MOL România au debutat
în urmă cu zece ani, cu programul „Spații Verzi”, iar acestuia i
s-au adăugat mai multe platforme care ne ajută să ne implicăm
în viața comunităților: Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor,
care susține cauzele copiilor cu deficiențe, boli cronice sau în curs
de recuperare după afecţiuni grave; Programul MOL - Pot ajuta?
care sprijină tinerii sportivi și artiști la începutul carierei lor; Premiile
Mentor pentru Excelență în Educație, care răsplătesc profesorii
și antrenorii care dezleagă aripile tinerilor ajutându-i pe aceștia
să parcurgă calea ce duce către măiestrie. Acestora li se adaugă
programul de colectare a uleiului alimentar uzat și programul
de voluntariat intern, prin care angajații MOL România își aduc
contribuția lor la dezvoltarea comunităților, printre altele.

Veți găsi în paginile acestei broșuri detalii despre oamenii care
ne stau alături în acțiunile noastre și despre contribuția lor la
binele colectiv. Deși vin în sprijinul unor grupuri cu necesități
diferite, toate aceste eforturi au un numitor comun, și anume se

adresează unor necesități pe termen lung. MOL România nu s-a
limitat la acordarea de ajutoare punctuale, cu efecte limitate în
timp, ci a planificat parteneriate de tradiție, bazate pe încredere.
Nu există soluții magice, pentru că dezvoltarea durabilă necesită
acțiuni susținute, iar MOL România are onoarea să se alăture an
de an celor care fac demersuri nobile, menite să înfrumusețeze
viața noastră, a tuturor.

Profesorul american de economie Jeffrey Sachs, care s-a implicat
activ în problematica dezvoltării economice sustenabile, a
sintetizat probabil cel mai elocvent și concis starea de spirit care
trebuie să ne ghideze pe calea unei creșteri durabile și sănătoase
a comunităților: „Trebuie să apărăm interesele acelora pe care nu
i-am întâlnit și nu îi vom întâlni niciodată”.
Poate cel mai important rezultat al programelor derulate de
MOL România împreună cu fundațiile partenere este creșterea
gradului de conștientizare în rândul publicului larg a importanței
pe care trebuie să o acordăm celor din jurul nostru. În numele
echipei MOL România, dorim să le mulțumim pentru devotament
atât experților cât și voluntarilor care, în număr impresionant, ne
demonstrează că ajutorul este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Și
mai ales pentru că se gândesc să ajute semeni pe care nu i-au
cunoscut, și poate nici nu îi vor cunoaște vreodată.
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MOL România a susţinut 422 de copii și tineri cu performanţe 
deosebite în sport sau artă, cu o sumă totală de 297.000 de lei, 
în cadrul celei de a noua ediţii a Programului MOL „Pot ajuta?”, 
dedicat promovării tinerelor talente. Dintre cele 428 de dosare 
de candidatură depuse din 36 de judeţe și din Capitală, juriile 
de artă și de sport și Consiliul Director al Fundaţiei Pentru 
Comunitate au selectat 138 pentru finanţare. Printre câștigători 
se numără patinatorul de viteză Emil Imre, ambasador sportiv 
al României la Jocurile Olimpice de Tineret din China 2014, 
scrimera Amalia Tătăran, jucătoarea de tenis de masă Bernadett 
Bálint, câștigătoare a trei medalii la ultima ediţie a Campionatului 
European pentru juniori și artista Ada Maria Ciontu.
„Activitatea ambasadorilor talentului, acreditaţi dintre tinerii 
câștigători la ediţia precedentă, s-a simţit în perioada de aplicare. 
Au promovat programul, l-au recomandat prietenilor, colegilor și 
au formulat recomandări juriului. Participarea lor activă reflectă 
efectul programului în comunitatea tinerilor sportivi și artiști”, 
a declarat András Imre, directorul executiv al Fundaţiei Pentru 
Comunitate. Pe lângă Emil Imre, ambasadorii programului 
sunt: Andrei Gafiţa, campion naţional la 10 km marș, Bernadett 
Balint, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale de tenis 
de masă pentru juniori, Bandi András, fotograf, Amalia Tătăran, 

vicecampioană europeană la spadă, Mara Prună, compozitoare, 
Cosmin Marinescu, balerin, Mihaela Mărculescu, jucătoare de 
tenis, Mircea Dumitrescu, violonist, și Cătălina Grecu, pianistă.
Juriul de arte a propus finanţarea a 27 de proiecte din totalul 
de 129 depuse, suma totală alocată fiind de 80.000 de lei. În 
domeniul sportiv, membrii juriului au analizat 299 de candidaturi, 
împărţind fondul de sponsorizare de 160.000 de lei unui număr 
de 99 de proiecte, respectiv 114 câștigători. Pentru categoria de 
vârstă de peste 18 ani, suma totală disponibilă a fost de 50.000 
de lei, alocată unui număr de 12 tineri talentaţi care au împlinit 
deja vârsta de 18 ani și care au fost sprijiniţi prin programul 
„MOL – Pot ajuta?” la ediţiile precedente.
În cadrul programului, un solicitant poate să obţină finanţare în 
valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de 
transport legate de activitatea sa sportivă sau artistică sau pentru 
a achiziţiona echipamente și materiale. În cadrul categoriei 
18+ pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de 
sponsorizări în anii precedenți și au depășit 18 ani. Programul 
are deja o tradiţie de nouă ani, perioadă în care MOL România a 
acordat sponsorizări în valoare de peste 2,1 milioane de lei unui 
număr de 2.120 de sportivi și tineri artiști din România.

PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR
POT AJUTA?
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ÎNCURAJĂM PERFORMANŢA 
ÎN SPORT şI ARTĂ!

POT AJUTA?



Elevă în clasa a șaptea a Liceului de Muzică 
„Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, Mara 
Prună este înzestrată cu o inteligenţă și 
cu un talent ieșite din comun în domeniul 

compoziţiei muzicale. Potrivit profesorilor, 
ea beneficiază de auz absolut, compune deja 

de mulţi ani și a câștigat numeroase premii la 
concursurile din cadrul liceului, dar și Premiul I la 

Concursul Naţional de Compoziţie pentru Elevi, organizat 
de Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. Studiind în 

școală pianul și vioara, Mara este și o desăvârșită interpretă de 
muzică clasică. Ea a depus dosarul de candidatură în programul 

„MOL ROMÂNIA – Pot ajuta?” pentru achiziţionarea unui soft Sibelius 7, 
specializat pentru compoziţie muzicală, precum și pentru utilizarea tehnologiilor 

moderne (pachet Thomann) care să-i permită să asculte simultan mai multe 
instrumente în momentul în care compune și s-o ajute să lucreze mai rapid.

Trupa de teatru a Colegiului Naţional „A. T. 
Laurian” din Botoșani a depus un dosar de 
candidatură în programul „MOL ROMÂNIA 
– Pot ajuta?” pentru un sprijin financiar în 

vederea participării la Festivalul de teatru 
pentru liceeni „Ideo Ideis” din Alexandria (judeţul 

Teleorman). Pentru acest eveniment, Drama Club a 
pus în scenă piesa „La Lilieci”, dramatizare a poeziilor 

lui Marin Sorescu. 
Anul trecut, trupa din Botoșani a obţinut Marele Premiu 

al festivalului „Ideo Ideis”, prezentând spectacolul „Sssst”, 
o adaptare după „Îmblânzirea scorpiei” de William Shakespeare, 

obţinând totodată și premiile pentru cea mai bună regie (Mirela Nistor 
și Alexandru Mihai Sârbu), cea mai bună scenografie (Mirela Nistor), cel mai 

bun actor în rol principal (Andrei Redinciuc), cea mai bună actriţă în rol principal 
(Alexandra Zorilă), precum și premiul special al juriului (Șerban Lazarovici). Drama Club a 

mai fost premiat și la festivalurile „Amfiteatru”, „Mihail Sorbu” și „Viceversa”. 
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Elevul de 18 ani al Liceului de Muzică 
„Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, 
specializarea canto, s-a înscris în programul 
„MOL ROMÂNIA – Pot ajuta?” în vederea 

unei sponsorizări pentru studiu și dezvoltare 
muzicală prin participarea la concursuri, 

masterclass-uri, concerte și festivaluri. Bence 
Mányoki este un tânăr căruia profesorii îi prevăd o 

foarte frumoasă carieră artistică pe marile scene ale lumii. 
În ultimul an, el a câștigat o serie de premii, decernându-i-se 

premiul I la Concursul Internaţional „Emanuel Elenescu” de la 
Piatra Neamţ, la concursul „Tinere Talente” din Oradea și la Olimpiada 

Naţională de Interpretare Vocală de la Baia Mare. Bence a participat la 
masterclass-ul de la Oradea al maestrului Alfio Grasso și a susţinut un concert 

la Tel-Aviv, în colaborare cu Conservatorul de Muzică din Israel. Cu sprijinul primit de 
la MOL ROMÂNIA, dorește să participe la diferite concursuri din ţară și străinătate, precum 

și la masterclass-ul instrumental și vocal de la Sighișoara. 

Violonista născută la Câmpulung, în 1991, 
studiază în prezent la Hochschule für 
Musik und Theater din München, fiind 
membru al mai multor orchestre renumite, 

printre care Camerata Regală sub patronajul 
Principelui Radu al României, Junge Deutsche 

Philharmonie sau, în trecut, Orchestra Jeunesses 
Musicales din București. 

Andreea a început studiul viorii la vârsta de 7 ani 
în orașul natal, urmând apoi Liceul de Muzică „George 

Enescu” din București, iar din 2010 învaţă la München, sub 
îndrumarea profesorului Jacob Gilman. În noiembrie 2012, a participat 

la Masterclass-ul susţinut de profesorul Roni Rogoff din New York, la 
Facultatea de Muzică din Mainz. Câștigătoare a numeroase premii, Andreea 

Binică a participat la concerte în multe ţări europene și în Orientul Apropiat, în 2013 
făcând parte din Evolution Tempo Orchestra care l-a acompaniat pe celebrul chitarist 

Steve Vai în concerte susţinute în Rusia, Spania, Italia, Polonia și România. 

Bence Mányoki Andreea Binică
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Născut la Veneţia în anul 1991, originar 
dintr-o familie de muzicieni, Francesco 
Ionașcu a descoperit lumea muzicii la vârsta 
de 4 ani, iar la 6 ani a început studiul viorii 

la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din 
Cluj. În prezent este student la Royal College 

of Music din Londra, clasa profesoarei Natalia 
Lomeiko și a lui Yuri Zhislin. Francesco Ionașcu a 

susţinut deja o serie impresionantă de recitaluri în ţară și 
străinătate, printre altele la Ambasada României din Paris, 

la Institutul Român din Londra și în prestigioasa St. James’s 
Church, Piccadilly. Tânărul violonist, membru al Orchestrei Naţionale 

de Tineret a României, este laureat a peste 25 de concursuri, câștigând 
Premiul I la ,,BPSE Chamber Music Competition” din Londra în 2012. A 

participat la cursuri de măiestrie cu Ivry Gitlis, Maxim Vengerov și Shlomo Mintz. Este 
câștigător al bursei SoNoRo, în urma căreia a beneficiat de workshop-uri de muzică de 

cameră. 

Înotătorul născut la Drobeta-Turnu Severin 
în data de 19 iunie 1992 a obţinut cel mai 
bun rezultat dintre sportivii români prezenţi 
la Campionatele Europene de la Berlin: 

locul 8 în proba de 100 metri liber, realizând 
și baremul necesar participării la Campionatul 

Mondial din 2015. Reprezentând din 2013 
Clubul Știinţa Bacău, unde este antrenat de Ovidiu 

Galeru, Marius Radu a fost și cel mai laureat înotător al 
campionatelor naţionale din 2014, câștigând două medalii 

de aur (50 și 100 m liber), trei de argint (200, 4x100 și 4x200 m 
liber), respectiv două de bronz (100 m fluture, 4x100 m mixt). Finalist 

în proba sa preferată, 100 metri liber, la CE de juniori de la Helsinki (locul 5) 
și la Jocurile Olimpice de Tineret de la Singapore (locul 6) în 2010, Marius Radu 

a depus dosarul de candidatură în programul „MOL ROMÂNIA – Pot ajuta?” pentru 
a-și asigura costurile de deplasare la diferite cantonamente și competiţii. La finalul anului 

trecut, el a participat la CM în bazin scurt de la Doha.

Francesco Ionaşcu Marius Radu
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Andrei Gafiţa
Marșul este, poate, cea mai puţin cunoscută ramură a 
atletismului, dar tânărul de 18 ani din Suceava se anunţă 
a fi un concurent de succes al acestor probe de maximă 
rezistenţă. Legitimat la Clubul Sportiv Municipal, antrenat 
de Radu Mihălescu, Andrei Gafiţa este deja campion 
naţional și medaliat la Balcaniada de Marș, unde individual 
a terminat pe locul 4 al cursei de 10 km și a obţinut 
medalia de argint cu naţionala României în competiţia 
echipelor. Deși făcea parte încă din categoria de vârstă a 
juniorilor II, Andrei Gafiţa a fost cooptat chiar din 2013 în 
selecţionata de juniori I, reprezentând România la Cupa 
Europei din Slovacia, unde echipa s-a clasat pe locul 
10. În același an, a realizat baremul pentru Campionatul 
Mondial de Tineret din Doneţk, luând startul la 10 km, 
probă în care s-a clasat pe locul 27. 

Mihaela Mărculescu
Are doar 14 ani, dar și-a fixat deja mari obiective în tenis: dorește 
să devină jucătoare profesionistă, să câștige turnee de Mare 
Șlem și să devină una dintre cele mai bune zece jucătoare din 
lume. După ce a încercat înotul, patinajul și schiul, în 2007 
bucureșteanca a început tenisul în categoria U10: nu avea decât 
7 ani și învingea deja jucătoare cu doi ani mai în vârstă decât 
ea. Mihaela Mărculescu a câștigat primele trofee în 2009, pentru 
ca, în 2010, să ajungă pe prima poziţie a clasamentului naţional 
la categoria ei de vârstă. Din 2011 face parte din lotul naţional, 
fiind în acest moment pe locul 6 în clasamentul european 
U14. A câștigat turnee la București și Atena, a ajuns în finală 
la Barcelona, Sliven și Budapesta, fiind prima jucătoare de 12 
ani din România care a participat la Nike Junior Tour, obţinând 
locul 3 mondial. S-a înscris în programul „MOL ROMÂNIA – Pot 
ajuta?” pentru a obţine sprijin în vederea acoperirii costurilor de 
participare la concursurile internaţionale. 

Dorottya Búzás
Sportiva din Miercurea Ciuc născută în 1995, medaliată cu argint 
la proba de 6 km la Festivalul Olimpic al Tineretului European 
din 2013, practică biatlonul de 12 ani, mai întâi sub îndrumarea 
antrenoarei Izabella Gecse, în prezent fiind pregătită de Márton 
Simon. Concursul de la Brașov nu a fost prima olimpiadă de 
tineret pentru ea, în 2012 participând și la Jocurile Olimpice 
de Tineret de la Innsbruck (Austria). În acest an a concurat 
deja la Campionatele Europene din Nove Mesto (Slovenia) și la 
Campionatul Mondial de vară de la Tyumen (Rusia). Pe lângă 
sportul de performanţă, Dorottya Búzás pune mare accent pe 
studiile superioare, devenind din acest an studentă la Facultatea 
de Psihologie a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 



IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2014

14

Aproape 700 de tineri cu nevoi speciale au fost susţinuţi prin a 
cincea ediţie a Programului „MOL – Pentru sănătatea copiilor”, 
organizată de MOL România și de Fundaţia pentru Comunitate. 
Cele 18 proiecte câștigătoare au beneficiat de o sumă de 
maximum 20.000 de lei sub formă de prefinanţare, pentru 
proiecte care s-au derulat în perioada 15 decembrie 2013 – 31 
august 2014, fondul total al sponsorizărilor fiind de 300.000 de 
lei. Numărul dosarelor de candidatură depuse a atins un nou 
record, fiind înregistrate 150 de înscrieri din partea organizaţiilor 
non profit și a asociaţiilor care derulează proiecte de terapie 
emoţională sau terapie prin artă pentru copiii sau tinerii care 
sunt afectaţi de boli cronice, care suferă de dizabilităţi sau care 
se află în curs de recuperare după afecţiuni grave. Programul 
este unic în România prin scop și continuitate: în decursul anului 
2014, acesta a fost prezentat în cadrul celui de al doilea Congres 
Mondial consacrat Rezilienţei, la a treia conferinţă internaţională 
privind rolul terapiilor complementare în dezvoltarea psihomotrică 
a copiilor cu dizabilităţi, în cadrul conferinţei „Child Care” despre 
terapiile complementare și la seminarul de hipoterapie ANIRE „Il 
punto sulla ricerca scientifica” de la Verona.

Totodată, a fost decernat, pentru prima oară, Premiul  
„MOL – Pentru Sănătatea Copiilor”. Distincţia a fost acordată 
Asociaţiei Little People România, pentru cel mai bun proiect 
prezentat în cadrul celei de a cincea ediţii. La ediţia a șasea 
a programului, asociaţia va beneficia de finanţarea maximă 
disponibilă pentru un proiect, în valoare de 20.000 de lei, și va 
desemna un membru al juriului.
În decursul celor cinci ani de derulare, 7.350 de copii au fost 
sprijiniţi prin Programul „MOL – Pentru Sănătatea Copiilor”, iar 
finanţările acordate de MOL România până în prezent se ridică la 
aproape 1,5 milioane de lei.
„Programul e conceput să ofere nu doar resurse financiare 
comunităţilor interesate de bunăstarea copiilor lor, ci și să 
investească în creșterea capacităţii acestora de a se forma în 
metode și tehnici de intervenţie, cu asistenţa specialiștilor”, a 
declarat președintele juriului, dr. Violeta Stan, medic primar la 
Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara și cadru didactic 
la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara.

MOL - PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR
PROGRAMUL

TERAPIE EMOțIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REțETĂ
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Adicţia la alcool sau la substanțe cu 
efecte psihoactive este o afecţiune 
cronică, la fel ca diabetul zaharat 
sau astmul bronşic, iar tratamentul 

de specialitate prevede, pe lângă 
administrarea de medicamente, şi un 

program terapeutic care este, din păcate, de 
multe ori neglijat. 

Dependenţa de alcool sau de droguri este o boală care 
afectează consumatorul din punct de vedere fizic, psihic și 

social. Terapia prin artă poate fi o parte importantă a călătoriei spre 
vindecare, care permite experimentarea unor trăiri care inițial ar putea fi 

prea puternice pentru a fi exprimate prin cuvinte. Proiectul „Dă culoare vieții 
tale” al Asociaţiei pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) din Bacău 

se adresează unui grup de copii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, dependenți de 
consumul de alcool / substanțe cu efecte psihoactive, denumite impropriu „etnobotanice”. Copiii 

întâmpină dificultăți în gestionarea impactului acestei dependenţe asupra cursului vieții, cu consecințe negative asupra 
calității ei. Cei 15 copii integraţi în program au fost ajutați, prin intermediul terapiei prin artă, să descopere noi modalități de 
a face față provocărilor vieții: au învățat să-și sporească confortul psiho-fizic prin implicarea în activități și programe care 
le stimulează creativitatea, le educă simțul estetic, le dezvoltă orizontul de cunoaștere, îi ajută să se autoexploreze, să-și 
descopere propriile resurse, să-și dezvolte potențialul de a face față situațiilor problematice sau critice.

Finanţarea acordată de MOL România 
şi Fundația pentru Comunitate permite 
îmbunătățirea programelor oferite de 
Fundaţia Inimă de Copil, înfiinţată în 

1996 în Galaţi.

Terapia prin artă este un mod de exprimare și un 
mijloc necesar pentru a compensa dificultățile enorme 

cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi atunci când 
încearcă să se integreze într-un mediu socio-educativ. Prin 

proiectul Fundaţiei Inimă de Copil, cei 12 copii care frecventează 
centrul de zi „Mihaela” din comuna Liești, județul Galați, au beneficiat 

de terapie prin artă (muzică, modelaj, pictură, dans, teatru), într-un 
program derulat de un psiholog împreună cu ceilalţi specialiști ai centrului. 

Sesiunile de terapie prin muzică și artă au condus la îmbogățirea modului în care 
copiii cu dizabilităţi complexe percep lumea și universul din jurul lor, dezvoltând uneori un 

mod alternativ de exprimare a unor sentimente și dorințe pe care unii dintre ei nu le pot exprima 
verbal. Prin dezvoltarea abilităților de exprimare, comunicare și relaționare, prin învăţarea ascultării, a lucrului în echipă, a 
deprinderii de a alege în concordanţă cu dorințele și nevoile proprii, programul a contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor și la creșterea gradului de adaptare a lor în societate. 

Fundaţia Inimă de Copil
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Asociația HorsEmotion

Hipoterapie şi dresaj natural 
horsemanship sunt cele două servicii 
principale ale organizației non-
guvernamentale HorsEmotion din 

Timişoara.

Hipoterapia, terapia asistată cu cai pentru oameni 
și, în special, pentru copii cu diverse dizabilități, se 

adresează persoanelor care suferă de afecţiuni precum: 
paralizie cerebrală infantilă, tetrapareză, sindrom Down, 

autism etc. Proiectul „Sunt special și merit un terapeut special!” 
al Asociației HorsEmotion, sprijinit de MOL România, se adresează 

copiilor cu dizabilități neuromotorii, psihomotorii și psihiatrice la care 
acest gen de terapie dă rezultate, dar care provin din familii dezavantajate 

financiar. Procesul terapeutic a început printr-o selecție atentă și o evaluare inițială a 
celor 10 copii beneficiari, efectuate în colaborare cu medici de specialitate din Timișoara. 

Planul terapeutic este unul individualizat în funcție de afecțiunea și de vârsta fiecărui pacient. 
De asemenea, în primăvara anului 2014, Asociația HorsEmotion a organizat o conferință internațională, cu invitați din 
Germania, adresată medicilor, terapeuților și părinților, având ca temă diversele abordări terapeutice și practice în lucrul 
cu copiii cu dizabilități. Evenimentul a ajutat la conștientizarea nevoilor speciale ale acestor copii, fiind prezentate diferite 
metode prin care pot fi ajutați atât ei, cât și părinții lor, în viața de zi cu zi. 

Programul de ludoterapie vizează 
minimalizarea distresului emoțional 
şi a anxietății pacienților pediatrici 
diagnosticați cu o boală limitantă de 

viață în stadiu avansat şi a copiilor cu un 
frate sau un părinte care suferă de o boală 

care pune în pericol viața, prin intermediul 
unor activități terapeutice prin joc. 

Participanții la programul „Jocul de-a doctorul nu-i o joacă” 
al Fundaţiei Hospice Emanuel din Oradea au beneficiat de 

sesiuni individuale de joc terapeutic, structurat de către terapeut în 
scopul comunicării cu copilul și al facilitării unei bunăstări emoţionale în 

decursul unor experienţe dificile de viață. Grupul ţintă al programului sprijinit 
de MOL România a fost reprezentat de 30 de copii diagnosticaţi cu diferite afecţiuni 

incurabile (tumori solide, leucemii, boli neurologice, malformaţii congenitale cu prognostic 
limitat) din Oradea și din localităţile limitrofe. Prin activitățile de joc medical, copiii au avut ocazia să 

participe activ la un proces de învățare, să înțeleagă mai bine ceea ce li s-a întâmplat și să anticipeze corect procedurile 
medicale iminente. Copiii au putut, astfel, să observe și să mânuiască echipamentul medical, familiarizându-se cu el și 
desensibilizându-se față de el. Ei au avut, astfel, oportunitatea de a repeta comportamentele adaptative învățate și de a-și 
exprima emoțiile în legătură cu propria lor experiență medicală sau a altora. 

Fundația Hospice Emanuel 
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În 2014, MOL România și Fundaţia pentru Parteneriat au lansat 
a noua ediţie a concursului de proiecte „Spaţii verzi”, prin care 
MOL România a pus la dispoziţie finanţări totale de aproape 
660.000 de lei pentru organizaţiile care realizează proiecte 
pentru ariile naturale protejate și spaţiile verzi din zonele urbane. 
Iniţiativa care urmărește implicarea copiilor și a tinerilor în 
proiecte de amenajare a spaţiilor verzi a cunoscut o dezvoltare 
spectaculoasă de la debutul său, în 2006. În primul an s-a 
derulat un program la o scară mai redusă, un așa numit program 
pilot. Astfel, în judeţul Harghita au fost sprijinite 12 proiecte care 
au însumat 7.000 de euro. Deoarece rezultatele au depășit 
așteptările, din al doilea an programul a fost extins la nivel 
naţional. După ce, în primii ani, programul s-a concentrat asupra 
spaţiilor verzi urbane, începând cu 2009, acestuia i s-a adăugat 
o nouă componentă: „Arii Naturale Protejate”.
În cadrul componentei „Spaţii verzi urbane”, se acordă finanţare 
proiectelor care își propun reabilitarea sau crearea de spaţii 
verzi și desfășurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul 
comunităţilor locale, derulate de ONG-uri în parteneriat cu diferite 
instituţii.
Componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate” urmărește 
promovarea și popularizarea ariilor protejate din România cu 

scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul 
comunităţilor locale cu implicarea ONG-urilor și școlilor, 
comunităţilor locale, precum și administratorilor de arii protejate.
În 2014, MOL România a acordat finanţări în valoare cumulată de 
641.798 de lei, pentru 49 de proiecte, în care au fost implicate 
peste 17.000 de persoane. Au fost înfiinţate sau reamenajate 
spaţii verzi urbane cu o suprafaţă totală de 28.000 de metri 
pătraţi și au fost plantaţi peste 2.300 de arbori și arbuști, precum 
și 12.400 de răsaduri de flori. De asemenea, organizaţiile 
sprijinite au amenajat 5 poteci tematice și au organizat 15 
evenimente legate de „Ziua Biodiversităţii” și „Ziua Ariei Naturale 
Protejate”. Finanţările totale acordate în cele nouă ediţii 
anterioare, desfășurate în perioada 2006-2014, au depășit suma 
de un milion de euro.
Câștigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2014 este Asociaţia „Centrul 
de Resurse pentru Dezvoltare 2020”. Valoarea premiului este 
echivalentul sumei acordate acestei organizaţii prin finanţarea din 
anul 2014. Premiul „Arii Naturale Protejate”, în valoare de 10.000 
de lei, i-a fost decernat Asociaţiei „Drag de Haţeg”. 

SPAțII VERZI

PENTRU CEI CE VOR VERDE!
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Proiectul denumit „Tinovul Poiana 
Stampei – natură şi turism în destinaţia 
ecoturistică Ţara Dornelor” a urmărit 
îmbunătăţirea şi diversificarea 

infrastructurii turistice şi de interpretare 
din bazinul Dornelor.

Înfiinţată în 2003, Asociaţia de Ecoturism din România 
(AER) are misiunea de a promova și dezvolta ecoturismul 

pentru a contribui la conservarea naturii și pentru a veni în 
sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. Pentru 

realizarea acestui proiect, AER a intrat în parteneriat cu Administraţia 
Parcului Naţional Călimani (APNC), cu primăria comunei Poiana Stampei 

(judeţul Suceava) și cu Școala cu clasele I-VIII din Poiana Stampei. În cadrul 
proiectului a fost amenajată o potecă tematică cu șase staţii de interpretare, unde au 

fost amplasate 22 de panouri și instalaţii interactive. De asemenea, a fost reparat podeţul 
din Tinov și s-a urmărit integrarea serviciilor turistice ale APNC în oferta locală de ecoturism prin 

realizarea a 1.000 de pliante și a 50 de postere. În data de 25 septembrie, AER a organizat și un eveniment de promovare 
a traseului, la care au participat elevii școlii din Poiana Stampei, reprezentanţii primăriei, ai Ocolului Silvic și ai APNC.

Asociaţia de Ecoturism din România 
– Poiana Stampei

Agenţia Metropolitană pentru 
Dezvoltare Durabilă – Braşov - Muntele Tâmpa

ARII NATURALE PROTEJATE
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2014

„Zilele ariei naturale protejate Muntele 
Tâmpa” au fost organizate cu scopul 
de a reduce efectele negative ale 
activităţilor antropice asupra stării 

de conservare a biodiversităţii din aria 
protejată.

Proiectul a fost realizat de Agenţia Metropolitană 
pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, custode al ariilor 

naturale protejate Muntele Tâmpa și Stejerișul Mare, prin 
activităţi de informare și conștientizare, cu participarea activă a 

75 de voluntari. Rezultatele campaniei de informare au fost evaluate 
prin completarea de chestionare de către 200 de elevi, la începutul și la 

finalul proiectului, creșterea gradului de cunoaștere fiind de 254%.
Principalele realizări au fost înfiinţarea Clubului de voluntari „Prietenii Muntelui Tâmpa” 

care are, în prezent, 204 de membri (53 de adulţi și 151 de elevi), organizarea a două 
excursii tematice și a Zilelor Muntelui Tâmpa în centrul istoric al Brașovului, la care au participat 

peste 1.100 de persoane. În cadrul acestui eveniment au avut loc expoziţii de fotografii și lucrări de reciclare ecologică 
selectate în urma unor concursuri organizate, s-au ţinut ateliere creative pe tema faunei și florei de pe Tâmpa și a putut fi 
admirată parada costumelor de tip sandwich man, reprezentând specii de floră și faună.

ARII NATURALE PROTEJATE
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2014
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Din 2005, Asociaţia Altitudine derulează 
acţiuni de protecţie a mediului şi de 
educaţie ecologică, iar între 2010 şi 
2013 a administrat aria protejată Sit 

Natura 2000 Munţii Ţarcu.

Filiala Banat, care a derulat proiectul „Ranger 
junior în situl Natura 2000 Munţii Ţarcu”, a luat fiinţă 

în 2010 și s-a profilat pe acţiuni de educaţie ecologică și 
Dezvoltare Durabilă, cu scopul conștientizării importanţei ariei 

protejate și a protecţiei naturii în rândul generaţiei tinere.
Prin prezentările din școli, elevii localităţilor Zăvoi, Măru, Borlova, 

Turnu Ruieni, Slatina Timiș, Armeniș și Teregova au aflat despre Situl 
Natura 2000 Munţii Ţarcu, fiind invitaţi ulterior să participe la o sesiune unde au 

prezentat lucrări despre natură și protecţia acesteia. 43 dintre cei mai interesaţi copii 
au participat la tabăra din Poiana Mărului, unde au învăţat despre aria naturală protejată 

prin intermediul jocurilor, atelierelor, excursiilor și al activităţilor în natură. Traseul tematic realizat 
la Poiana Mărului și alte panouri informative promovează turismul durabil în zonă. Întâlnirea de final pentru expoziţia cu 
imagini în cadrul școlii din Armeniș a fost un bun prilej de revedere și de transmitere a mesajului de grijă pentru natură în 
comunităţi.

Asociaţia Altitudine Filiala Banat 
– Munţii Ţarcu

Casa Vulcanilor are în spate 7 
organizaţii, aproximativ 300 de 
voluntari direct implicaţi şi aproape 
1.000 de susţinători care, timp de 5 

luni, au construit o clădire din lut şi paie, 
transformând-o într-un muzeu al vulcanilor 

şi într-un punct de educaţie non-formală.

Asociaţia Drag de Haţeg are ca scop sprijinirea 
dezvoltării durabile a regiunii Ţara Haţegului, prin promovarea 

valorilor naturale, culturale și sociale ale comunităţilor locale, 
și consolidarea identităţii acestora prin turism și activităţi conexe. 

Prin acest proiect s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare și 
acceptare a ariei protejate Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului prin implicarea 

comunităţii în activităţi ecologice și de interpretare turistică. Proiectul a presupus 
realizarea unei construcţii ecologice din lemn și cob care să fie amenajată ca un muzeu al 

vulcanilor și ca punct de educaţie non-formală. Pentru realizarea Casei Vulcanilor s-au desfășurat 
două workshop-uri, unul despre construcţiile din cob și altul despre interpretare turistică, și a fost ţinută o sesiune de 
pregătire a 10 ghizi, elevi ai clubului „Exploratorii” de la Școala din Densuș. La finalul proiectului, în orașul Haţeg a fost 
amenajată o expoziţie de fotografie intitulată „Making of Casa Vulcanilor”.

Asociaţia Drag de Haţeg - Țara Hațegului



Proiectul „Natura e în curtea şcolii” 
implementat la şcoala Gimnazială „Geo 
Bogza” din Bălan a vizat reabilitarea 
curţii prin transformarea unui teren lipsit 

de utilitate într-unul cu valenţe educative 
şi terapeutice.

Conceptul a pornit de la crearea din lemn a unei săli 
de clasă în aer liber, înconjurată de un gard viu, la care 

se adaugă două ecosisteme unitare: unul cu specii boreale 
și unul cu specii de zonă umedă. Două elemente originale se 

regăsesc pe terenul amenajat: o „carte de lemn” care poate fi suport 
pentru materialele didactice și un „hotel al insectelor” în care există patru 

habitate (bușteni, paie, rădăcini cu sol și cărămizi) preferate de micile vieţuitoare. 
Piesa de rezistenţă este aleea terapeutică și senzorială, cu opt tipuri de materiale 

naturale: iarbă, nisip, conuri de brad, piatră, crengi subţiri, bușteni, mușchi de pământ 
și rumeguș. Accesul spre teren și în interior se face prin patru alei din piatră naturală. Elevii au 

primit și două portofolii didactice și câteva zeci de planșe pentru lecţii de educaţie ecologică non-formală. La derularea 
proiectului au participat 748 de persoane (elevi, profesori, părinţi, membri ai administraţiei locale) și 20 de voluntari.

Amenajată ca spaţiu verde urban cu 
acces public pe o suprafaţă de 750 
mp în cadrul Grădinii Botanice, în 
Complexul Muzeal de ştiinţe ale Naturii 

Galaţi, Grădina Senzorială urmăreşte 
promovarea în comunitate a unui 

comportament responsabil faţă de mediul 
înconjurător prin derularea unui program cu 

caracter permanent de educaţie ecologică, denumit 
„Terapia naturii”.

Având un caracter tematic, grădina deschisă publicului larg în iunie 
2014 conţine mai multe arii funcţionale: o alee terapeutică, alei de acces, 

5 grădini verticale cu plante aromatice, 5 alveole cu plante aromatice, spaţii de 
relaxare cu 10 scaune de exterior din lemn, 3.950 de plante vii. Din cei 88 voluntari 

cooptaţi, s-au format 8 echipe mixte de ghizi senzoriali, fiecare dintre ele beneficiind de 
prezenţa unui elev și a unui student instruiţi prin activităţi de simulare. Timp de două luni, aceștia 

au susţinut activităţi de educaţie ecologică „Terapia naturii” pentru 120 de tineri cu nevoi speciale și pentru persoanele 
însoţitoare, iar la prima dintre aceste activităţi au participat și patru jurnaliști.

Asociaţia „Centrul de Resurse 
pentru Dezvoltare 2020” Galaţi

Asociaţia „Centrul de Educaţie 
pentru Dezvoltare Durabilă” Bălan
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Scopul proiectului „E-CO-pii cu 
Cerinţe Educative Speciale” a fost 
reorganizarea parcului de la Centrul 
şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 sub 

forma unei grădini senzoriale pentru 
activităţi de stimulare polisenzorială şi 

psihomotrică pentru elevii cu deficienţe 
mintale şi senzoriale asociate.

Echipa de proiect a fost formată din 45 de elevi și 12 cadre 
didactice, cărora, la realizarea proiectului, li s-au alăturat 111 elevi 

și 133 de profesori și tineri voluntari. Elevii au fost „La cumpărături” 
și în „Excursii tematice” pentru a aduna materialele. Elevii fiecărei clase au 

plantat în ghivece plante și flori, au decorat ghivecele și au confecţionat obiecte 
destinate grădinii. Ziua Mondială a Mediului a fost marcată prin concursurile „Cel mai 

frumos ECO ghiveci” și „ECO grădina mea de vis”. Grădina, înainte și după amenajare, a 
fost prezentată în cadrul Expoziţiei „Eco-paparazzi”.

Grădina cuprinde plante și arbuști dispuși în zone colorate/aromate (rondouri sau jardiniere din anvelope) și zone înălţate/
suspendate (grădina pe verticală), intercalate cu structuri de lemn: poduleţe, bârne pentru echilibru, trasee aplicative, 
trenuleţ, amfiteatru, bănci, coșuri de gunoi. Sunt incluse și spaţii de joacă și relaxare, legătura dintre ele fiind realizată prin 
cărarea senzorială.

Asociația „CES – Colaborăm, Educăm, 
Sprijinim” Oradea

Asociaţia „Euroland Banat” în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Reşiţa şi 
Colegiul Tehnic din oraş au transformat 
un teren viran din curtea liceului într-un 

parc propice petrecerii timpului liber şi 
desfăşurării activităţilor educative.

Proiectul ECOTEH a urmărit reabilitarea spaţiului 
printr-o intervenţie neinvazivă asupra mediului 

înconjurător, cu ajutorul materialelor naturale. Pe parcursul 
lucrărilor, elevii au desfășurat activităţi de educaţie ecologică 

non-formale. Printre activităţile incluse s-au numărat atelierele 
„Biocosmetica” și „Eco Fashion”, campaniile de promovare a proiectului, a 

voluntariatului, a educaţiei ecologice, prezentările de documentare și dezbaterile 
pe tema protejării rezervaţiilor din patrimoniul natural al Banatului Montan. Au fost 

organizate, de asemenea, două competiţii interdisciplinare de mediu – o etapă judeţeană 
și una regională, aceasta din urmă sub egida Zilei Mondiale a Mediului, într o zonă deosebit de 

pitorească pe traseul Cornereva – Băile Herculane, în arealul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei.
Celor 13 membri ai echipei de proiect li s-au alăturat peste 400 de elevi și de voluntari pentru efectuarea lucrărilor 
de amenajare a suprafeţei de 676 mp, de trasare a aleilor, de plantare a 777 de flori, arbuști și arbori și de montare a 
mobilierului.

Asociația „Euroland Banat” Reşiţa
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Premiul „Mentor pentru Excelenţă în Educaţie” se acordă, 
începând din 2010, acelor profesori, antrenori, mentori care au 
descoperit și au lansat tinere talente, care au avut o contribuţie 
esenţială în construirea carierelor și în evoluţia profesională a 
tinerilor, dar a căror activitate a rămas fără recunoaștere publică, 
fără recompense morale sau materiale pe măsura efortului 
depus. Elevii și discipolii acestora au primit distincţii la competiţii 
și festivaluri interne și internaţionale din domeniul artistic, sportiv 
sau știinţific. În cadrul Galei Mentor, cei zece câștigători ai 
Premiului „Mentor” primesc câte un premiu în valoare de 8.000 
de lei și un trofeu special, Trofeul Mentor, realizat de renumitul 
artist Ioan Nemţoi. „Ne-am asumat cu toţii anumite încercări 
sub îndrumarea unor mentori, chiar dacă, poate, la momentul 
respectiv nu înţelegeam pe deplin cât de important era rolul 
acestora în ghidarea pașilor noștri. Prin acordarea Premiilor 
«Mentor pentru Excelenţă în Educaţie», noi recunoaștem 
valoarea acestor oameni, care dezleagă greutăţile atârnate de 
aripile tinerilor, pentru a-i învăţa să zboare mai departe singuri. 
Premiem profesori deosebiţi pentru că ei au format generaţii 
întregi de oameni și pentru că îi ajută pe tineri să descopere 
cât de puternici sunt, de fapt”, spune Kinga Daradics, Country 
Chairman and CEO MOL România, cu privire la acest program.

În 2014, MOL România și Fundaţia pentru Comunitate au 
decernat, pentru al patrulea an consecutiv, Premiile „Mentor 
pentru Excelenţă în Educaţie”. Cei zece mentori au fost selectaţi 
de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, 
care a primit 505 dosare prin care au fost nominalizate 174 de 
persoane pentru această a patra ediţie a Premiului „Mentor”. 
Ceremonia de decernare a premiilor a fost onorată de prezenţa 
academicianului matematician Solomon Marcus, care a vorbit 
audienţei despre problematica mentoratului. „De-a lungul istoriei, 
instituţia mentoratului a contribuit esenţial la progresul social 
și cultural. Acum, în condiţiile trecerii de la o cultură elitară la 
una populară, nevoia de mentori se află în faţa unor provocări 
fără precedent. Vom reuși să le facem faţă?”, se întreabă și ne 
întreabă Solomon Marcus, invitatul de onoare al Galei Mentor.

PREMIUL „MENTOR PENTRU 
EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE”
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CUNOşTI UN PROFESOR DEOSEBIT?
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Maricica Apreutesei
Profesoara Liceului Teoretic „Ioan Slavici” din Panciu (judeţul 
Vrancea) știe cum să-și atragă elevii către informatică și 
programare vizuală, asigurându-le astfel un drum mai sigur 
într-o carieră plină de satisfacţii. A înfiinţat și a coordonat 
Clubul PC-wizards, format dintr-o echipă de tineri softiști 
care au obţinut o mulţime de premii la concursurile naţionale 
de specialitate, reprezentând un liceu cu o singură clasă de 
matematică-informatică dintr-un oraș mic. Mulţi dintre foștii ei 
elevi, care lucrează în prezent ca programatori la mari companii, 
o caracterizează ca fiind o profesoară foarte apropiată de elevi: 
întotdeauna îi înţelegea, se comporta ca o adevărată mamă în 
momentele tensionate ale concursurilor și lucrărilor, cerând, în 
schimb, de la ei, implicare maximă.

Simona Baicu
Vizând mereu evoluţia, profesoara de coregrafie a Colegiului 
Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău își lasă amprenta 
pe modul de gândire al elevilor ei, dintre care mulţi și-au 
continuat cariera cu succes în acest domeniu. Născută la Sebeș, 
Simona Baicu a lucrat la Constanţa sub conducerea directorului 
Oleg Danovski și a dansat pe marile scene din Europa. A trecut 
apoi spre activitatea pedagogică, formând la Bacău o școală 
de coregrafie cunoscută în toată ţara. A amenajat prima sală 
de balet din oraș, a introdus spectacolul de balet pe scenele 
băcăuane. Mulţi dintre elevii ei sunt acum pe scenă, alţii au ajuns 
profesori la licee și universităţi. În calitate de coregraf, a colaborat 
cu Teatrul George Bacovia, regizând spectacole de balet și 
realizând coregrafia unor piese de teatru.

Katalin Boga
Folosind o metodă de predare captivantă, profesoara de fizică 
a Colegiului Naţional „Ferenc Kölcsey” din Satu Mare a reușit 
să facă multe generaţii de elevi să îndrăgească această știinţă, 
ei răsplătind-o cu numeroase premii naţionale și internaţionale. 
Katalin Boga predă de 35 de ani la aceeași școală, fiind un 
adevărat exemplu pentru elevi, unii dintre ei devenind la rândul 
lor profesori de fizică chiar la Colegiul Kölcsey. De-a lungul întregii 
sale cariere, s-a ocupat de elevii talentaţi la fizică, a condus 
grupe de excelenţă, a fost organizatoare a olimpiadei de fizică, 
a propus probleme la faza judeţeană a olimpiadei, făcând parte 
și din echipa de organizare a Olimpiadei Naţionale de Fizică din 
2003. Este președintele secţiei de fizică a Societăţii Maghiare 
Tehnico-Știinţifice din Transilvania, filiala Satu Mare.

Mária Bogyó
În afara numeroaselor tinere talente care au fost premiate în 
cadrul competiţiilor la juniori, antrenoarea de patinaj viteză din 
Miercurea Ciuc a pregătit și sportivi care au participat, sub 
îndrumarea ei, la Jocurile Olimpice de Iarnă. Profesoară la 
Clubul Sportiv Școlar începând cu anul 1977, Mária Bogyó a 
înregistrat cel mai mare succes în 2013, când Emil Imre, elevul 
ei, a câștigat o medalie de aur și una de argint în cursele pe pistă 
scurtă (short-track) la Festivalul Olimpic al Tineretului European, 
organizat la Brașov. Ea antrenează, de asemenea, lotul naţional 
de short-track, iar primele rezultate importante le-a obţinut, în 
concursurile pe pistă lungă, cu elevul ei, Zsolt Balló, care a ajuns 
la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de Iarnă (1992, 1994, 1998, 
2002). 
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Romeo Bolohan 
În calitate de profesor la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din 
Dumbrăveni și fondator al mai multor organizaţii sociale, Romeo 
Bolohan ajută la integrarea copiilor din centrele de plasament 
în sistemul educaţional și la continuarea școlarizării acestora. El 
însuși a trăit în instituţiile de protecţie a copilului până la 26 de 
ani, iar experienţa trăită, cursurile de formare și activităţile de 
voluntariat i-au adus foarte multe realizări pe plan profesional. 
Ca membru al organizaţiilor ,,Salvaţi Copiii”, PROTlN, ANCIFAR 
și EUROACTIV, a desfășurat acţiuni de sprijinire a copiilor din 
toate instituţiile judeţului Suceava. Absolvent al Facultăţii de 
Psihopedagogie Specială și Asistenţă Socială, el își manifestă în 
permanenţă interesul faţă de copiii cu cerinţe educative speciale, 
împărtășindu-le din cunoștinţele sale fără nicio discriminare.

Ofelia Burtea 
Profesoara de limbă și literatură română de la Colegiul Naţional 
„Carol I” din Craiova și-a început activitatea didactică în urmă 
cu 25 de ani la liceul din Segarcea, având o mare pasiune 
pentru disciplina pe care o predă și o dragoste neștirbită faţă de 
elevi. A fost transferată după doi ani la școala în care predă și 
în prezent, iar de atunci elevii ei au obţinut peste 200 de premii 
la concursurile judeţene și naţionale, anul trecut adăugând în 
palmares și un premiu internaţional. Ani la rândul, Ofelia Burtea 
i-a învăţat pe elevi să iubească literatura și i-a îndrumat în 
alegerea carierei, cunoscând succesul prin rezultatele elevilor săi. 
Consideră că fiecare zi la școală este acum o provocare, cu atât 
mai mult cu cât tinerii sunt atrași să-și petreacă o parte mare din 
timp pe reţelele de socializare, și nu în biblioteci. 

Leonard Dan  
Profesorul de limbă engleză din Cluj-Napoca reușește să inducă 
pasiunea pentru teatru în rândul elevilor, dovadă stând, printre 
altele, cele trei premii I obţinute la Festivalul Internaţional din San 
Remo cu trupele de teatru ale școlilor Elf și Nicolae Titulescu. 
A fost iniţiat în tainele teatrului de profesorul și criticul literar Ion 
Vartic, fost director al Teatrului Naţional „Lucian Blaga” din Cluj. 
Ca student al Facultăţii de Litere, Leonard Dan a jucat în celebra 
trupă de teatru „Ars Amatoria”, grup din care au făcut parte, în 
generaţii diferite, Emil Hurezeanu și Ioan Gyuri Pascu. Cu ajutorul 
sponsorizărilor pe care le obţine prin intermediul spectacolelor 
puse în scenă, el sprijină, de asemenea, copiii aflaţi în situaţii 
materiale defavorizate.

Constantin Iacoban  
Pe lângă obţinerea numeroaselor medalii, antrenorul de atletism 
a reușit să creeze un adevărat colectiv de tineri care vin la clubul 
IACRIS din București pentru a se antrena împreună și a se sprijini 
unii pe alţii în toate activităţile. Înfiinţat în 2005 cu scopul de a 
educa copiii în spiritul practicării sportului și menţinerii unui stil 
de viaţă sănătos, clubul IACRIS are la baza antrenamentelor 
experienţa sportivilor mai în vârstă care-i îndrumă în atletism 
pe cei aflaţi la început de drum. Profesorul Iacoban este foarte 
implicat atât în antrenarea sportivilor, cât și în viaţa de zi cu zi a 
acestora. Deși clubul condus de el este privat, a ajuns printre 
primele 40 din ţară, având 9 campioni naţionali și 6 medaliaţi 
internaţionali în 2013. 
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Olga Nagy
Pasiunea pentru patinajul artistic a antrenoarei din Brașov nu a 
dispărut nici după 35 de ani: înţelegând și motivând tinerii cu 
care lucrează, a format numeroși campioni la toate categoriile 
de vârstă. Chiar dacă, în lipsa unui patinoar, nu a putut practica 
sportul preferat în orașul natal, Sighișoara, orientându-se spre 
gimnastică, balet, handbal și baschet, ea a reușit să se dedice 
patinajului la Liceul cu Program Sportiv. Și-a petrecut viaţa 
pe drumuri, alături de sportivii ei, mergând la Miercurea Ciuc, 
Gheorghieni, București sau Galaţi, încercând să obţină pentru 
ei gheaţa pe care nu au avut-o până acum câţiva ani la Brașov. 
Este o antrenoare devotată, implicată și dedicată unui sport 
extrem de complex, care reușește să-i formeze pe copii atât ca 
sportivi, cât și ca oameni. 

Elena Stoica 
Pentru profesoara de desen din comuna Corbeni (judeţul Argeș), 
pictura nu este o activitate pentru timpul liber, ci un mod de 
viaţă. Ea reușește să transmită această viziune mai departe, iar 
elevii săi o recompensează participând la nenumărate concursuri 
și expoziţii din întreaga lume. Absolventă a Facultăţii de Arte 
Plastice din cadrul Universităţii din Timișoara, predă de peste 
patru decenii copiilor desenul și pictura. A înfiinţat în 1976 
cercul de artă plastică „Cromo” din Albeștii de Argeș, căruia i-a 
schimbat numele în „Culoare și vis” în 2001, când s-a mutat în 
Corbeni. Are elevi care sunt acum profesori sau pictori, ea însăși 
pictând și având numeroase expoziţii personale. Dar, înainte 
de toate, Elena Stoica este profesorul cu rezultate deosebite 
în activitatea de îndrumare și descoperire a talentelor în rândul 
copiilor. 
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De aproape cinci ani, sute de angajaţi ai MOL România au 
făcut muncă voluntară în șapte cămine aparţinând Fundaţiei 
„Sfântul Francisc” din Deva. În cele mai multe dintre acestea 
au construit terenuri de joacă pentru copii, dar au clădit și un 
șopron și ţarcuri. Organizaţia condusă de părintele Csaba Böjte îi 
așteaptă cu drag pe copiii care, din cauza condiţiilor precare din 
familie, nu au șansa de a învăţa și de a-și dezvolta capacităţile. 
În cămine ei au parte de educaţie și de învăţământ gratuit, dar și 
de condiţii de trai decente. În cei 20 de ani de existenţă, fundaţia 
a primit deja peste 5.000 de copii, iar în momentul de faţă 
îngrijește peste 2.400 de copii în cele 82 de cămine care îi stau 
la dispoziţie.
În 2014, angajaţii companiei MOL România au participat la 
două acţiuni de voluntariat. În luna octombrie, 11 voluntari au 
contribuit la dezvoltarea locului de joacă din curtea căminului din 
Miercurea Ciuc prin reabilitarea mobilierului existent și montarea 
unor elemente noi. Beneficiarii sunt cei 90 de tineri care locuiesc 
în acest cămin protejat, aparţinând Fundaţiei „Sfântul Francisc”. 
Tot în luna octombrie 2014, 35 de angajaţi ai MOL România au 

plantat în total 550 de copaci, răsaduri de flori și puieţi în curtea 
căminului din Sânsimion, unde locuiesc 38 de copii în vârstă 
de peste 14 ani, care se specializează în diverse ramuri din 
domeniul agroturismului.
„O mare parte dintre copii ajung la noi chiar de pe stradă, ei fiind 
obișnuiţi ca oamenii să nu-i observe. De aceea, pentru ei este 
foarte important să vadă că există persoane care vin special să-i 
viziteze, să-și petreacă timp cu ei, să lucreze pentru ei și să-i 
ajute. Copiii pe care-i îngrijim primesc, cu aceste ocazii, nu doar 
terenuri de joacă, ci și sentimentul siguranţei, fericire, speranţă și 
lumină. Angajaţii companiei MOL România ar fi primiţi cu ovaţii 
de bucurie chiar în cazul în care prezenţa lor nu ar lăsa nimic 
tangibil în urmă, deși așa ceva nu se întâmplă niciodată. Prin 
gestul lor, acești oameni transmit mesajul: ești important pentru 
noi. Iar acest mesaj are o putere vindecătoare asupra copiilor”, 
a mărturisit părintele Csaba Böjte, fondatorul Fundaţiei „Sfântul 
Francisc” din Deva.

Voluntariat
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Bicicleta devine din ce în ce mai importantă 
în viaţa noastră: nu doar ca vehicul pentru 
un hobby de weekend, ci și ca mijloc de 
transport zilnic. Din acest motiv, sfaturile 

unui profesionist sunt oricând binevenite – iar 
colegii de la centrul de  afaceri al MOL România 

din București au avut ocazia să înveţe de la Carol 
Eduard Novak, care a susţinut un curs de conducere 

defensivă pentru bicicliști. Campionul paralimpic de la 
Londra din 2012 a explicat aspecte importante cu privire la 

reglarea scaunului și a ghidonului la înălțimea adecvată fiecăruia, 
la folosirea treptelor de viteză și a împărtășit din experienţa sa privind 

accesoriile necesare pentru bicicletă. Primul campion paralimpic din 
România a arătat, printre altele, care este poziţia corectă pe bicicletă: braţele 

și piciorul trebuie să stea întinse, iar pedala trebuie să fie apăsată cu vârful tălpii, nu 
cu călcâiul. De asemenea, el a recomandat bicicliștilor să aibă în permanenţă un kit de 

reparaţie la ei și, chiar dacă nu sunt profesioniști, să folosească întotdeauna o cască de protecţie 
– Carol Eduard Novak a mărturisit că, la antrenamente, el sparge chiar și 3-4 căști în decursul unui an.

Sfaturile campionului Cu sprijinul MOL România, Teatrul Maghiar 
de Stat din Cluj a organizat, între 26 
noiembrie și 7 decembrie 2014, a patra 
ediţie a celui mai mare eveniment de 

specialitate din regiune, Festivalul Internaţional 
de Teatru „Interferenţe”. Organizată la fiecare 

doi ani, manifestarea s-a desfășurat, la această 
ediţie, sub deviza „Mărturiile corpului” și a adus în faţa 

publicului clujean 36 de spectacole din 14 ţări diferite. 
Pentru prima oară la Cluj au fost prezentate spectacole puse 

în scenă de doi dintre cei mai importanţi regizori ai momentului, 
Thomas Ostermeier și Declan Donnellan, și, tot în premieră, a jucat pe 

malul Someșului trupa Lux Boreal din Mexic. Programul a fost completat 
de expoziţii, colocvii, conferinţe, proiecţii și discuţii cu publicul. Spectacolele 

din cadrul festivalului au fost vizionate în total de 7.839 spectatori, majoritatea 
reprezentațiilor având loc cu sala plină. Cel mai mare interes l-a trezit spectacolul trupei 

berlineze Schaubühne am Lehniner Platz: Inamicul poporului, în regia lui Thomas Ostermeier, 
acesta fiind urmat de producţia trupei londoneze Cheek by Jowl: Regele Ubu, în regia lui Declan Donnellan.

Festivalul „Interferenţe” 2014
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Pe lângă derularea programelor sociale şi activitățile de voluntariat, MOL România se implică în spijinirea 
comunității şi prin sponsorizări. Astfel, respectând o serie de principii, ne implicăm activ in diverse domenii, 
cum ar fi cultura, sportul sau educația. Mai multe informații despre proiectele şi cauzele susținute de MOL 
România găsiți pe pagina de web a companiei, www.molromania.ro
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Sprijinit și de MOL România, programul „The 
Duke of Edinburgh’s International Award 
Romania” este liderul mondial al programelor 
pentru tineret, acreditând și recompensând 

tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani 
pentru activităţile derulate în afara programului 

școlar. Programul se desfășoară cu costuri minime, 
oferind această oportunitate tinerilor, indiferent de 

situaţia economică și de provenienţă. Programul a 
cunoscut o extindere rapidă la nivel naţional – peste 2000 

de tineri au dobândit un real progres personal până în prezent. 
În vara anului 2014, programul a obţinut premiul întâi la categoria 

„Proiecte pentru tineret”, în cadrul celei de a XII-a ediţii a Galei Societăţii 
Civile, iar în septembrie 2014 a avut loc Gala Regală, organizată pentru 

celebrarea unui an de la lansarea oficială a programului.

The Duke of Edinburgh’s 
International Award Romania 
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