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Dragi cititori,
Credem că valorile unei companii trebuie să se identifice 
cu valorile comunităţii în care se dezvoltă şi – în măsura 
posibilităţilor - să sprijine realizarea iniţiativelor locale. 
Acesta a fost punctul de reper care ne-a îndemnat să 
pregătim o prezentare narativă despre programele de 
responsabilitate socială iniţiate de MOL.
În acest an, cele mai importante realizări au fost 
concursurile de proiecte aflate la a treia ediţie: „Pot 
ajuta?” şi „Spaţii verzi”. Ambele programe au fost 
organizate în parteneriat cu sectorul non-profit şi au 
peste o sută de beneficiari (asociaţii, fundaţii, şcoli, 
sportivi individuali, echipe, artişti, coruri), iar valoarea 
sponsorizărilor se ridică la peste 110 000 de euro.
Scopul programului „Pot ajuta?”, derulat la nivel 
regional în Slovacia, Ungaria şi România este de a oferi 
un suport esenţial pentru acei tineri sportivi şi artişti 
care, deşi nu au încă 18 ani, au rezultate excepţionale 

pe plan naţional şi internaţional. Prin acest program, 
dorim să încurajăm abilităţile şi talentele lor şi să-i 
sprijinim în atingerea visurilor, pentru a fi motivaţi să 
realizeze în continuare performanţe.
„Spaţii verzi” – un program regional - sprijină 
amenajarea şi reamenajarea spaţiilor verzi publice în
localităţile unde MOL este prezent.
În cadrul programului, anul acesta pentru prima dată 
angajaţii companiei au avut posibilitatea să opteze 
pentru voluntariat corporativ. Aceştia au putut aloca 
câteva ore trimestrial din programul de lucru pentru a 
presta muncă voluntară.
Anul 2009 ne aduce noi provocări, programe extinse 
şi îmbunătăţite – sperăm ca prin ele să contribuim în 
continuare la bunăstarea comunităţilor în care suntem 
prezenţi.

Zsolt Szalay
Country Chairman, MOL România

Éva Csog
Coordonator PR, MOL România

Lectură plăcută!
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Pot Ajuta?
PROGRAM DE PROMOVARE A TINERELOR TALENTE

MOL România a derulat a treia ediţie a programului de 
responsabilitate socială „Pot ajuta?” prin care oferă sponsorizări 
tinerilor cu rezultate excepţionale în sport şi, începând cu acest an, 
şi în artă. Câştigătorii programului, care au portofolii impresionante 
însumând premii şi recitaluri naţionale şi internaţionale, au fost 
sprijiniţi de MOL, prin finanţarea deplasărilor la competiţii sau 
prin asigurarea materialelor de care au nevoie pentru îndeplinirea 
visurilor de campioni. Programul a fost realizat în parteneriat cu 
Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură din Cluj-Napoca.
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Bálint Bernadett
Tenis de masă

Tânăra din Sfântu Gheorghe a început să practice acest 
sport la vârsta de 6 ani. În prezent este Campioană 
Europeană şi a obţinut locul II la nivel mondial. Ea a 
primit sprijin financiar în cadrul programului MOL „Pot 
ajuta?” întrucât la orizont se întrevăd multe alte competiţii 
naţionale şi internaţionale, organizate de International 
Table Tennis Federation. „Pentru şansa de a se întoarce 
de fiecare dată cu medalii, Bernadett are nevoie de ajutor 
financiar, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru deplasare. 
Sprijinul MOL a însemnat foarte mult în acest sens”, ne-a 
povestit tatăl ei.
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Mihaela-Veronica Foişor
Şah

Şahista timişoreană în vârstă de 14 ani s-a înscris în 
programul MOL „Pot ajuta?” pentru finanţarea costurilor 
de deplasare la cel mai mare turneu european de şah, 
„Capelle la Grande”, desfăşurat în Franţa: „Acest turneu 
este cel mai mare pe plan mondial, îmi doresc să ajung 

campioană şi de aceea ajutorul MOL îmi foloseşte atât de 
mult. Sper să reuşesc să fac realizabil acest vis”. Până în 
prezent a fost de trei ori campioană naţională, iar în 2003 a 
câştigat titlul de Campioană Europeană la Budva, Serbia-
Muntenegru.
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Vasile Alexandru Ghilea
Tenis de câmp

Tenismenul în vârstă de 15 ani, triplu medaliat cu aur, a 
reuşit performanţa de a fi numărul I la categoria 16 ani în 
clasamentul European. Tânărul este conştient de sacrificiile 
pe care le presupune o carieră de sportiv: „Până acum am 
avut parte de suişuri şi coborâşuri, însă abia acum simt 
greutatea maximă pe umeri: saltul la seniori presupune un 
antrenament sporit şi multe piedici financiare, dar sprijinul 
MOL îmi oferă un impuls important”, a mărturisit Alexandru. 
Prin această sponsorizare, el a achiziţionat echipamentul 
necesar participării la Campionatul European, dar şi la alte 
competiţii naţionale şi internaţionale. 
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Marius Radu
Nataţie

Tânărul bucureştean este unul dintre cei mai talentaţi 
înotători români. Anul acesta intenţionează să participe 
la  competiţii internaţionale în Austria, Germania, Serbia 
şi Ungaria, însă părinţii nu au posibilitatea de a-i acoperi 
cheltuielile. Radu a aplicat doi ani la rând în cadrul 
programului „Pot ajuta?”: „Participarea la competiţii mi-a 

fost foarte utilă pregătirii sportive. Fără sprijinul primit de la 
MOL, ar fi trebuit să renunţ la aceste competiţii, deoarece 
cheltuielile au fost mari”. Până acum rezultatele nu s-au 
lăsat aşteptate, întrucât Radu şi-a îmbogăţit palmaresul 
cu nouă medalii de aur, patru de argint şi trei de bronz la 
competiţiile din străinătate.
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Nicolae Mihăilă
Pian

Pentru pianistul de 16 ani importante nu sunt premiile, ci 
mesajul profund pe care îl transmite publicului. Este convins 
că talentul este un dar de la Dumnezeu, răsplătit cu 22 de 
premii naţionale şi internaţionale şi 18 concerte susţinute 
în compania Filarmonicilor din ţară şi străinătate. „Tata m-a 
învăţat că doar prin multă muncă pot ajunge sus. De aceea, 
sprijinul MOL a însemnat enorm pentru mine, întrucât am 
reuşit să obţin sponsorizarea necesară deplasării la Viena, 
unde voi urma cursuri de măiestrie pianistică”.
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Mircea Alexandru 
Dumitrescu 
Vioară

Violonistul în vârstă de 10 ani din Bucureşti are un 
portofoliu impresionant, cu 12 premii I la concursuri 
naţionale şi internaţionale, recitaluri, cursuri de 
masterclass în străinătate. Toate acestea au fost obţinute 
însă prin multiple sacrificii. Din cauza dizabilităţilor 
tatălui, este sprijinit de bunica şi de profesoara lui, care 
i-a oferit cadoul vital: o vioară. „Este important fiecare 
ajutor primit, mai ales pentru concursurile internaţionale 
la care ne este foarte greu să ajungem, din raţiuni 
financiare”, mărturiseşte bunica lui, Elena. Sprijinul obţinut 
prin programul MOL „Pot ajuta?” i-a acoperit cheltuielile 
pentru deplasarea la Festivalul Internaţional de Muzică din 
Cortemilia, Italia, în 21 octombrie. 
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Grupul Instrumental 
„Giocosso”

Percuţie

Grupul este format din 15 membri cu vârste cuprinse 
între 7 şi 16 ani, având aproape 70 de premii I, obţinute 
individual sau în grup: „La concursuri participăm mai 
puţin decât ne-am dori, din lipsă de suport financiar. Nu 
dispunem de instrumente profesionale de percuţie şi 
material didactic pentru diversificarea repertoriului”, ne-a 
declarat profesoara grupului, Adina Marcu. Programul a 
venit în întâmpinarea acestor necesităţi, pentru ca drumul 
spre lansarea primului album să fie mai puţin anevoios. 
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 Tânărul în vârstă de 17 ani mărturiseşte că sprijinul oferit  
a fost vital pentru el: „Mi-am cumpărat setul de tobe la 
care râvneam de mult timp şi dacă nu aş fi primit ajutorul 
de la MOL nu mi-aş fi permis mult timp de acum încolo să 
îl achiziţionez”. Astfel, va avea posibilitatea de a exersa 
pentru Olimpiada Naţională de Muzică care va avea loc 
în primăvara anului viitor. Visul lui cel mai mare în acest 
moment este de a fi admis la Academia de Muzică de la 
Salzburg, Austria.

Székely Voland
Percuţie
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Fii printre cei mai buni!

DINAMISM FĂRĂ LIMITEwww.molromania.ro

Programul MOL „Pot ajuta?” continuă şi în 2008!
MOL sprijinã tinerele talente din toate domeniile artei ºi sportului. 
Aplicaþi în perioada 6 iunie - 4 iulie 2008!
Detaliile programului se găsesc pe site-urile www.molromania.ro, www.performanta-cultura.eu 
pentru informaţii suplimentare sunaţi la numărul 0264-598529 sau scrieţi pe adresa de 
email: potajuta@molromania.ro.
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Spaţii verzi
28 de proiecte au fost selectate spre a fi finanţate de către 
MOL România, în cadrul celei de-a treia ediţii a programului 
de responsabilitate socială, „Spaţii verzi”. Programul 
realizat împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat urmăreşte 
implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare 
şi de reabilitare a spaţiilor verzi publice. 
Pe baza principiilor mediu-protective în scopul utilizării 
comunitare, s-au depus proiecte care au condus la rezultate 
semnificative. Spaţiul verde amenajat s-a ridicat la peste 
18500 m2 (în mod concret s-au plantat 6600 de pomi şi arbuşti 
şi peste 5000 de răsaduri de flori şi plante ornamentale), iar 
numărul participanţilor implicaţi direct în implementarea 
proiectelor a fost de aproximativ 9500 de persoane.
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Asociaţia „I.L. Caragiale” 
Baia Mare

Proiectul „Spaţiul meu de joacă în aer liber” a fost derulat 
de Asociaţia „I.L.Caragiale”, împreună cu personalul de 
conducere al şcolii „I.L.Caragiale” din Baia Mare, care a 
avut o contribuţie financiară substanţială, de 3000 de lei.
Voluntarii au transformat un teren inutilizabil, plin de 
noroi, într-un spaţiu de joacă securizat, înconjurând gardul 
de metal cu unul din lemn. Copiii au curăţat terenul, au 
adus pământ şi au plantat 85 de arbuşti şi 50 de flori. 
Mai mult, aceştia au pregătit şi programe artistice pentru 
inaugurarea desfăşurată în 10 iunie 2008.                         
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Asociaţia 
„Ex Nobili Officio”
Oradea

Scopul proiectului a fost reabilitarea completă a mediului 
ambiant situat în spaţiul Şcolii „Nicolae Bălcescu” din 
centrul oraşului Oradea. La activităţile propuse au participat 
aproximativ 700 de persoane. Aceştia au amenajat un spaţiu 
de 1150 m2, au plantat 81 de puieţi şi arbuşti ornamentali, 44 de 
trandafiri, au semănat un gazon şi au amplasat patru băncuţe. 

Proiectul derulat de Ex Nobili Officio a câştigat anul acesta 
premiul „Spaţii verzi” oferit de MOL România, ceea ce 
înseamnă dublarea sumei primite deja pentru punerea în 
practică a activităţilor. Prin numărul mare de voluntari şi prin 
alte sponsorizări de 20 000 lei, o sumă de trei ori mai mare 
decât cea obţinută prin programul „Spaţii verzi”, s-a reuşit cea 
mai vizibilă transformare a terenului. 
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Asociaţia  „Maica Precista”
Petroşani

Proiectul a fost derulat în perioada martie-iulie 2008 
şi s-a axat pe revigorarea zonei verzi „Brădet”, care 
împrejmuieşte Campusul Universităţii din Petroşani. 
Acesta a fost organizat de Asociaţia Maica Precista, 
în parteneriat cu Universitatea din Petroşani, Primăria 
Petroşani, Şcoala Generala nr. 7 şi Parohia Ortodoxă 
Română Livezeni I. 
Prima direcţie de acţiune a vizat prevenţia prin educaţie 
ecologică, destinată membrilor comunităţii, în cadrul 
căreia s-au organizat campanii de informare, seminarii 
educaţionale şi răspândirea unor pliante pro-mediu. În 
cadrul celui de-al doilea set de acţiuni, 350 de voluntari şi 
membri ai comunităţii au curăţat o suprafaţă de 1000 m2, 
pe care au plantat 400 de puieţi de brazi. Zona verde a 
fost estetizată prin patru ronduri cu flori, trei bănci şi trei 
mese, coşuri de gunoi şi zece pancarte informaţionale de 
educaţie ecologică. 
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Voluntarii MOL

În cadrul programului „Spaţii verzi” angajaţii companiei 
MOL România au avut posibilitatea de a participa 
la realizarea unor activităţi în cadrul proiectelor 
câştigătoare. Pe parcursul lunilor iunie şi iulie mai mulţi 
colegi de la Bucureşti şi Cluj au curăţat terenul, au 
ajutat la plantarea puieţilor şi florilor, la ecologizarea 
curţii şcolii împreună cu alţi voluntari ai comunităţilor 
şi şcolilor locale. Scopul acestei acţiuni a fost oferirea 
şansei de a se implica în programele de responsabilitate 
socială lansate de companie. Voluntarii MOL au putut 
aloca câteva ore trimestrial din orele de lucru pentru a 
depune muncă voluntară.

18



Începând cu 2009, MOL şi Fundaţia 
pentru Parteneriat sprijină proiectele 
care promovează rezervaţiile 
şi parcurile naturale.

Iar pentru al patrulea an la rând, 
programul MOL Spaţii verzi acordă 
sponsorizări pentru realizarea de spaţii 
verzi în localităţile în care trăim.

Termenul limită de depunere a proiectelor 
este 18 februarie 2009

Pentru detalii vizitaţi site-urile www.molromania.ro 
şi www.repf.ro

Bucură-te de verde!
Relansăm şi extindem programul 
Spaţii verzi 2009



Publicaţie imprimată pe hârtie reciclată 
realizată pentru MOL ROMÂNIA, 2009

Texte, design şi tehnoredactare: 
S.C. TACT S.R.L.

MOL România Petroleum Products SRL
Sediul:
Calea Dorobanţilor nr. 14-16, etaj 1
400117 Cluj-Napoca
capital social: 242.154.900 RON 
număr RC: J 12/729/2000 


