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în această publicaţie sunt 
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Dragi cititori,

Pentru noi, activitatea de responsabilitate socială reprezintă un demers sustenabil, în strânsă legătură cu modul în care ne derulăm operațiunile. Astfel, 
MOL România și-a structurat activitățile de CSR în cadrul unor platforme care funcționează de mai mulți ani, care implică și angajează comunitățile în 
cadrul cărora activăm. Principalele direcții pe care le urmăm sunt: mediu, sănătate, sport, cultură, iar cele mai relevante programe prin care punem în prac-
tică aceste direcții sunt: Spații verzi, Pot Ajuta?, Premiul Mentor şi Programul MOL pentru sănătatea copiilor - dezvoltate împreună cu fundațiile noastre 
partenere: Fundaţia pentru Comunitate şi Fundaţia pentru Parteneriat.  

Pentru noi, companiile sunt parte a comunității, iar implicarea acestora este absolut necesară pentru a crea o legătură durabilă cu oamenii.  Realitatea 
este că există mai multe probleme decât resurse așa încât nu poți rezolva totul, de unul singur, pe loc. De aceea, considerăm că este esențială identifica-
rea corectă a problemelor pentru a căror soluționare ne putem implica, precum şi selectarea corectă a beneficiarilor activităților noastre. MOL România 
lucrează în parteneriat cu fundații tocmai pentru a permite implicarea specialiștilor, a profesioniștilor în procesele de selecție și de derulare propriu-zisă 
a unor programe extinse, care presupun mulți voluntari și resurse, în beneficiul comunităților. 

Ne mândrim cu rezultatele programelor noastre: câţiva dintre tinerii sportivi sprijiniţi prin programul Pot ajuta? au ajuns la Olimpiade, iar cu ajutorul 
programului Spaţii verzi, prin cele 51 de proiecte sprijinite au fost mobilizați mai bine de 17.000 de voluntari - cât populaţia unui orăşel. Premiul Mentor îi 
onorează pe acei dascăli sufletişti care au marcat destinele elevilor lor şi care au ghidat pașii multor tineri către reuşită. Faptul că tot mai multe organizaţii 
non-guvernamentale din România sunt preocupate de terapia emoţională se datorează şi resurselor puse la dispoziţia acestora prin Programul MOL – 
Pentru sănătatea copiilor. În 2013, prin acest program am contribuit la ajutarea a peste 1000 de copii cu deficienţe, boli cronice sau în curs de recuperare 
după afecţiuni grave. Ne mândrim cu voluntarii companiei noastre, care au lucrat peste 1000 de ore în folosul unor copii orfani/abandonaţi, în cadrul a 
trei acţiuni speciale organizate în 2013. 

Considerăm drept importantă integrarea acestor activități în strategia pe termen lung a companiei. Realizările şi rezultatele de anul trecut ne determină 
să ne mobilizăm și în 2014, pentru ca oamenii, comunitățile în mijlocul cărora trăim și ne desfășurăm activitatea să fie convinși că MOL România și funda-
țiile cu care cooperează sunt parteneri serioși, pentru proiecte pe termen lung.

KINGA ÁGNES DARADICS
Country Chairman and CEO, 
MOL Romania

Cu deosebit respect,

ERZSÉBET FELMÉRI
Coordonator CSR & SM, 
MOL România



IMPLICARE ÎN COMUNITATE    4

MOL România a susţinut cu o sumă totală de 295.000 de lei un număr de 318 copii şi tineri cu performanţe deosebite în sport sau artă, în cadrul 
celei de-a opta ediţii a Programului MOL „Pot ajuta?”.

Juriile de artă şi sport şi Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comuni-
tate au alocat fondurile către cele mai bune 128 dintre cele 406 proiec-
te depuse în cadrul celor trei categorii: Sport, Artă 
şi 18+. Proiectele câştigătoare au provenit din 21 de 
judeţe ale ţării, cea mai mare parte din Bucureşti.
În cadrul programului, orice solicitant a avut posi-
bilitatea să obţină finanţare în valoare maximă de 
10.000 de lei pentru a acoperi cheltuielile de trans-
port legate de activitatea sa sportivă sau artistică 
sau pentru a achiziţiona echipamente şi materiale. 
Juriul din categoria  „Arte” a decis finanţarea a 33 
de proiecte din totalul de 107 depuse, suma totală 
alocată fiind de 80.000 de lei. Membrii juriului ca-
tegoriei “Sport” au analizat 279 de candidaturi, îm-
părţind fondul de sponsorizare de 165.000 de lei la 
83 de câştigători.
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 şi au fost sprijiniţi prin programul 
„MOL - Pot ajuta?” în ediţiile precedente.

”Susţinem performanţele şi aspiraţiile tinerilor, ceea ce pentru noi în-
seamnă o implicare activă şi pe termen lung în viaţa comunităţii.

Câştigătorii celor şapte ediţii anterioare au fost 
premiaţi la circa 600 de competiţii naţionale şi in-
ternaţionale”, a declarat Kinga Daradics, Country 
Chairman & CEO al MOL România. “Am fost bu-
curoşi să constatăm o îmbunătăţire semnificati-
vă în calitatea proiectelor depuse. Dacă această 
creştere se va menţine şi în anii viitori, va fi şi mai 
greu să împărţim bugetul alocat acestei catego-
rii”, a declarat Timotei Nădăşan, membru al juriu-
lui de artă. Violeta Beclea Szekely, preşedintele 
juriului de sport a acumulat experienţe similare: 
„Nu ne-a fost deloc uşor să decidem beneficiarii 
ediţiei 2013. Mai presus de premiile în bani, pe care 
le-au câştigat, sportivii respectivi şi-au îmbogăţit 
experienţa privind realizarea unei candidaturi în 
cadrul unui program care a dovedit din nou că prin 
muncă şi tenacitate orice proiect bun poate fi dus 
până la capăt.”

Încurajăm performanţa în sport şi artă!



Două surori din Corbeni (judeţul Argeş) sunt 
la fel de talentate în acelaşi domeniu artistic: 
pictura.
De când erau mici și până în prezent, fac par-
te din cercul de pictură „Culoare şi Vis”, sub 
îndrumarea Elenei Stoica şi au câştigat deja 
premii deosebite atât în ţară, cât şi la concur-
suri internaţionale din Turcia, India, Japonia, 
Italia, Cehia, Polonia sau Slovenia. Lucrările 
lor au fost deja expuse la Prefectura din Pi-
teşti, Muzeul Judeţean Argeş, Galeria de Artă 
Câmpulung, Biblioteca Naţională, Muzeul 
Ţăranului Român şi Muzeul de Istorie din Bu-
cureşti, iar peste hotare în diferite pieţe din 

Roma în cadrul festivalului „Grazzie Roma. 
Callatis ti salluta”.
Ştefania a aplicat la programul „MOL - Pot 
ajuta?” cu scopul de a primi sprijin pentru 
achiziţionarea materialelor care îi vor permi-
te dezvoltarea profesională, iar Sorina are în 
vedere participarea la tabăra internaţională 
de creaţie de la Vouzela (Portugalia). Sori-
na speră să-i calce pe urme sorei sale şi să 
câştige Dream Car Art Contest, pentru a că-
lători în Japonia, în timp ce Ştefania doreşte 
să ajungă la o tabără de creaţie din America, 
unde până în 2008 au participat colegele ei 
mai mari, dar şi profesoara Elena Stoica.

ANSAMBLUL 
POPULAR KÉKIRINGÓ

ŞTEFANIA ŞI 
SORINA CĂLINESCU
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Un ansamblu atipic de copii din Odorheiu Se-
cuiesc, fondat în urmă cu 17 ani, care nu apar-
ţine vreunei instituţii, ci a fost creat şi este în-
treţinut de învăţătoarea Aranka Both pentru 
a trezi interesul copiilor asupra obiceiurilor, 
tradiţiilor, cântecelor şi dansurilor specifice 
regiunii din care provin. Copiii află despre tra-
diţiile populare, despre valorile autentice la o 
vârstă fragedă, când sunt foarte receptivi, iar 
dezvoltarea capacităţilor lor este încă uşoa-
ră. Nefiind susținut de o instituţie anume, 
ansamblul Kékiringó nu are sală proprie de 
repetiţii, profesori specializaţi, fonduri pentru 
costume populare sau transport la diferitele 

evenimente la care participă, atât în ţară, cât 
şi în străinătate. Acesta a fost motivul pen-
tru care a candidat la programul „MOL - Pot 
ajuta?”, contând pe sprijinul primit din partea 
companiei pentru dezvoltarea profesională 
a copiilor, care în mare parte provin din familii 
sărace. Ei vor avea astfel şansa de a lucra cu 
adevăraţi specialişti în domeniu şi îşi vor pu-
tea reprezenta cu mândrie oraşul şi melea-
gurile natale la evenimentele internaţionale. 
Totodată, copiii vor face cunoştinţă și cu va-
lorile culturale ale locurilor pe care le vor vi-
zita.

Ștefania Călinescu

Sorina Călinescu



Chiar dacă este încă elevă, violonista din 
Iaşi are deja un portofoliu artistic impresio-
nant. Eleva profesorului Calistrat Catargiu 
la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” 
şi având-o drept mentor pe profesoara Lu-
miniţa Burcă de la Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti, Mălina a câştigat o 
serie de premii valoroase la concursuri şi fes-
tivaluri de interpretare.
Numai în ultimul an, ea a obţinut Locul I la 
Olimpiada Naţională de la Cluj, la Concursul 
Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Con-
stantinescu” sau la concursul internaţional 
„Young Talents with orchestra” din Italia. Tot-
odată, ea a susţinut concerte ca solistă cu 

Filarmonica din Botoşani şi Bacău şi a partici-
pat la cursuri de masterclass cu Ida Haendel 
(SUA), Pierre Amoyal (Elveţia) sau Galina Bu-
inovschi (Republica Moldova). Mălina Cioba-
nu a candidat la programul “MOL-Pot ajuta?” 
pentru achiziţionarea unor ținute de scenă 
pentru concerte şi concursuri, corzi pentru 
vioară şi contrabărbie, respectiv cheltuieli de 
deplasare la evenimentele la care participă.
În programul ei pentru perioada candidatu-
rii figurează patru concursuri naţionale la  
Bucureşti, Tulcea şi Sibiu, respectiv concerte 
cu Filarmonica din Piteşti şi Botoşani.

Primul medaliat cu aur și argint din România 
la Festivalul Olimpic al Tineretului European 
(FOTE), Imre Emil este cel mai cunoscut pa-
tinator de viteză pe pistă scurtă (short-
track) din ţară. În vârstă de 18 ani, sportivul 
din Miercurea Ciuc practică acest sport de un 
deceniu, cucerind deja o serie de titluri naţi-
onale atât la juniori, cât şi la seniori, unde în 
2013 a câştigat atât pe distanţele de 1000 
şi 1500 metri, cât şi în clasamentul general. 
Cele mai importante succese au venit însă la 
FOTE, organizat anul trecut la Braşov, unde 
a câștigat o medalie de aur la 1000 de metri 
şi una de argint la 500 de metri, Emil deve-
nind astfel un patinator cunoscut şi pe plan 
internaţional. A fost numit tânăr ambasador 

sportiv al României la Jocurile Olimpice de Ti-
neret 2014 din China.
Făcând parte din lotul olimpic, pregătirea şi 
competiţiile sportivului ciucan sunt supra-
vegheate de Comitetul Olimpic şi Sportiv 
Român, având în acest sezon o serie de can-
tonamente şi competiţii bine puse la punct, 
cu participări la etape de Cupă Mondială la 
Shanghai, Seul, Torino şi Soci. Având nevoie 
de echipament special pentru antrenamente 
şi competiţii, Emil Imre a candidat la progra-
mul “MOL - Pot ajuta?” pentru a-şi îmbu-
nătăţi condiţiile de pregătire, în care nivelul 
antrenamentelor să fie maximal, iar riscul de 
accidente minimizat.

MĂLINA CIOBANU IMRE EMIL
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Tânărul înotător din Piteşti, legitimat la clu-
bul local CSM, care la nici 17 ani se mândreşte 
deja cu un titlu naţional la seniori în proba de 
100 metri spate, este un adevărat colecţio-
nar de medalii în concursurile naţionale şi in-
ternaţionale.
În ultimii doi ani, a doborât 18 recorduri naţi-
onale în diferite probe iar în anul 2013 a câş-
tigat trei titluri naţionale la juniori şi victorii 
în concursuri internaţionale de seniori orga-
nizate la Sarcelles (Franţa), Hódmezővásár-
hely (Ungaria), Berlin sau Viena.
Robert Glință are săptămânal opt şedinţe de 
antrenament de câte 3 ore în bazin, comple-

tate de cele în sala de forţă. El a candidat la 
programul „MOL - Pot ajuta?” pentru achizi-
ţionarea unor materiale sportive şi adjuvante 
nutritive (suplimente de hrană, vitamine şi 
minerale), dar şi pentru sponsorizarea de-
plasărilor la competiţiile internaţionale. Pe 
lângă campionatele naţionale de seniori şi 
juniori, Robert Glință vizează în acest sezon 
participarea la FOTE şi la Campionatele Ţări-
lor Europei Centrale, având ca obiectiv prin-
cipal calificarea în premieră la Campionatul 
Mondial de juniori.

Lidera clasamentului naţional de junioare la 
tenis de masă vizează deja titlul european 
al acestei categorii de vârstă, ea ocupând în 
acest moment locul 5 în clasamentul conti-
nental. Născută la Târgu Secuiesc în 1996, 
dar concurând pentru CSM Arad, Bernadett 
a câştigat în 2013 Openul Cehiei şi a ajuns în 
echipa de senioare din Superliga naţională a 
clubului. Bernadett Bálint a apelat din nou la 
programul „MOL - Pot ajuta?” în scopul de 
a-şi îmbunătăţi rezultatele prin participarea 
la cât mai multe concursuri internaţionale în 

acest sezon competiţional, pentru a acumula 
destulă experienţă cu apropierea perioadei 
de trecere la senioare. Făcând parte dintr-un 
club municipal, cu buget limitat şi fără spon-
sori, respectiv dintr-o familie care s-a mutat 
de la Sfântu Gheorghe la Arad pentru a fa-
cilita cariera ei sportivă, sprijinul primit de la 
MOL este decisiv în vederea dezvoltării jucă-
toarei.
Pe termen lung, ea își doreşte să facă pasul 
de la categoria de “speranţă a mingii de celu-
loid” la lotul naţional de senioare al României.

ROBERT GLINȚĂ BERNADETT BÁLINT

11    IMPLICARE ÎN COMUNITATEIMPLICARE ÎN COMUNITATE    10



Judeţul Mureş a fost pus pe harta judo-ului românesc de 
către această talentată sportivă, născută în 1994, care 
anul trecut a cucerit locul III la campionatul naţional – fiind 
prima medaliată la seniori a judeţului la această disciplină 
sportivă.
Provenind din Voiniceni (comuna Ceauşu de Câmpie), ea se 
pregăteşte la clubul Samuraii Florii de Cireş din satul natal. 
Făcând parte dintr-un club particular din mediul rural, de-
parte de posibilităţile financiare ale competitorilor, Alexan-
dra Beatrice Mănăilă a candidat la programul “MOL - Pot 
ajuta?” pentru obţinerea unui sprijin material în vederea 
cumpărării unor materiale sportive specifice pentru judo, 
ea folosind până acum echipament sportiv second-hand, 

cu o stare de uzură avansată. Anul trecut, tot datorită sprijinului obţinut prin acest program, 
Alexandra şi-a cumpărat un kimono alb de competiţii, iar acum a candidat pentru un kimo-
no albastru, necesar la competiţiile internaţionale. Pe lângă turneele internaţionale de la 
Drobeta Turnu Severin şi Sibiu, ea urmăreşte în 2014 o nouă calificare în faza finală a campi-
onatului naţional de seniori.

S-a născut la Craiova în 1993, dar s-a afirmat la celebra 
şcoală de scrimă de la Oradea, unde concurează pentru 
CSM Crişul, fiind pregătit de Nicolae Ilie. Campion naţio-
nal la spadă în toate categoriile de juniori din 2005, atât 
la individual, cât şi cu echipa, Lucian Ciovica face parte 
din  lotul naţional de juniori şi este membru al Centru-
lui Olimpic din Craiova, câştigând deja o etapă la Cupa 
Mondială de juniori (Bratislava, 2010) şi clasându-se pe 
locul 5 la prima ediţie a Jocurilor Olimpice de Tineret de 
la Singapore. Spadasinul a candidat din nou la programul 
“MOL - Pot ajuta?” pentru susținerea participării sale la 
etapele de Cupă Mondială pentru juniori de la Sabbiado-
ro, Budapesta şi Basel.

Acestea constituie un criteriu de selecţie pentru echipa naţională, în vederea participării la 
Campionatele Europene şi Mondiale, unde Lucian vizează o clasare pe podium.

ANDRÁS BANDI LUCIAN CIOVICA

13    IMPLICARE ÎN COMUNITATEIMPLICARE ÎN COMUNITATE    12

ALEXANDRA BEATRICE MĂNĂILĂ

la câteva expoziţii, fiind prezent în finala con-
cursului naţional LicArt. În 2012 a participat la 
Târgul Internaţional de Artă Contemporană Art 
Market, în special datorită susținerii MOL Ro-
mânia. András Bandi a candidat încă o dată la 
programul “MOL - Pot ajuta?” în vederea obţi-
nerii unui sprijin pentru achiziţionarea mai mul-
tor echipamente necesare: un teleobiectiv de 
înaltă performanţă Canon 70-200 f/4 L şi alte 
accesorii (stativ, blendă, softbox, umbrelă de 
difuzie, suport pentru bliţ şi umbrelă). Pentru 
perioada candidaturii şi-a planificat realizarea 
unor serii foto cu următoarele tematice: Satul 
transilvănean, Castele din Transilvania, Frumu-
seţea Munţilor Carpaţi. El își doreşte totodată 
să strângă tot mai multe puncte pentru a obţi-
ne în viitor titlul de A-FIAP (artist al Federaţiei 
Internaţionale de Artă Fotografică).

Deşi împlineşte doar 20 de ani în 2014, foto-
graful din Târgu Mureş se mândreşte deja cu 
o serie de prezenţe la expoziţiile de speciali-
tate din România, Ungaria şi Brazilia. Membru 
din 2011 la Fotoklub Marx József, tânărul artist 
s-a concentrat anul trecut pe examenul de ba-
calaureat, dar şi în aceste condiţii a participat 



MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate au susţinut cauzele a peste 1.000 de copii cu deficienţe, boli cronice sau în curs de recuperare după 
afecţiuni grave, în cadrul celei de-a patra ediţii a Programului MOL - Pentru sănătatea copiilor, derulat în perioada decembrie 2012-octombrie 
2013.

Cele 19 asociaţii şi organizaţii neguvernamentale selectate au primit fi-
nanţări în valoare totală de 300.000 de lei pentru a realiza proiecte desti-
nate copiilor şi tinerilor. Organizaţiile selectate provin din Bucureşti şi din 
judeţele Alba, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Dolj, Harghi-
ta, Hunedoara şi Iaşi. Printre domeniile în care au fost derulate proiectele 
se numără hipo-terapia, terapia prin artă, atelierele 
de teatru, terapia asistată de animale, fototerapia, 
recreerea terapeutică, respectiv reabilitarea psi-
ho-socială şi dezvoltarea unor competenţe. Fieca-
re organizaţie a putut să beneficieze de o sumă de 
maximum 20.000 de lei sub formă de prefinanţare.
În decembrie 2013, Fundaţia a anunţat câştigătorii 
care au obţinut sprijin pentru proiecte care se vor 
derula pe parcursul anului 2014. Astfel, în cadrul ce-
lei de-a cincea ediţii a programului, MOL România 
va susţine cauzele a peste 692 de copii. „Nevoia de 
astfel de proiecte nu este una punctuală, ci perma-
nentă. Profesioniştii din domeniu ne susţin în acest 
demers atât prin nivelul cunoştinţelor profesionale 
ale proiectelor depuse, cât şi prin rezultatele obţi-
nute prin acestea. MOL România a iniţiat acest pro-

gram, care este derulat în beneficiul copiilor cu nevoi speciale, prin care 
sprijinim soluţionarea unor probleme cronice manifestate în comunita-
tea noastră, cu ajutorul specialiştilor şi implicând familiile celor afectaţi”, 
a declarat Kinga Daradics, Country Chairman & CEO al MOL România. 
“Programul este o cale sigură şi stabilă de a aduce împreună beneficia-

rii - tinerii aflaţi în suferinţă şi familiile acesto-
ra, pe de o parte şi echipe complementare de 
specialişti implicaţi, de cealaltă parte. Calitatea 
proiectelor depuse este din ce în ce mai bună, 
astfel că unul dintre ele a fost inclus în progra-
ma şcolară ca disciplină opţională”, a subliniat 
András Imre, directorul executiv al Fundaţiei 
Pentru Comunitate.

Pentru derularea acestui program, MOL  
România a primit Mențiune specială la secțiu-
nea “Sănătate” la Gala Romanian CSR Awards 
din 2013, de asemenea Fundația pentru Co-
munitate a primit premiul II la Gala Societății 
Civile 2013.
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Prin zâmbete, spre vindecare!



Proiectul „Ferestre spre lume” realizat cu sprijinul acordat de MOL România a avut ca obiec-
tiv reabilitarea psiho-socială şi dezvoltarea competenţelor de comunicare prin artă fotogra-
fică pentru elevii cu deficienţe de auz de la Liceul Tehnologic Special „Beethoven”.

Interacţiunea cu tinerii care prezintă defici-
enţe senzoriale multiple este o experienţă 
unică, iar sistemele de comunicare adapta-
te trebuie alese adecvat pentru ca mesajul 
să fie receptat sau transmis fără distorsiuni. 
Oferirea unui cadru competent şi diversifi-
cat în care copiii cu deficienţe de auz şi-au 
putut completa cunoştinţele despre foto-
grafia artistică şi exersa aptitudinile a ajutat 
din plin la depăşirea barierelor comunicaţi-
onale şi emoţionale ale elevilor implicați în 
proiectul derulat de către Asociaţia Culturală 

„Craiova”. Cei 10 elevi au participat individual 
la şedinţe de psihoterapie, unde sub îndru-
marea terapeutului au explorat importanța 
imaginilor realizate în cadrul proiectului, dar şi 
celor din albumul de familie. Având în vede-
re limitarea fizică sau mentală a comunicării 
verbale, fototerapia a ajutat la interacţiona-
rea cu propriile construcţii vizuale şi a permis 
conştientizarea problemelor.

Înfiinţată în 2010, asociaţia are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu sindrom 
Down, o afecţiune cromozomială ce se traduce printr-un handicap mental şi un aspect fizic 
caracteristic.

Dată fiind strânsa legătură dintre corp şi cre-
ier, în cadrul proiectului „Prind dans, liber să 
fiu eu!” cei 20 de copii şi tineri au participat 
timp de 10 luni la câte trei şedinţe de dans 
pe săptămână, iar dansurile învăţate au fost 
prezentate în faţa publicului în cadrul a cinci 
evenimente diferite. Proiectul sprijinit de 
MOL România a vizat îmbunătăţirea proce-
sului de dezvoltare şi integrare a copiilor, în 
special prin creşterea capacităţii de exprima-
re a sentimentelor şi trăirilor personale. Copiii 
au fost foarte entuziaşti începând cu prima zi 
de pregătire, fiind atenţi la indicaţiile coordo-

natorilor şi receptivi la corectarea exerciţiilor 
specifice, care au vizat în special dezvoltarea 
mobilităţii, vitezei, spiritului de echipă, dar 
şi respectului de sine. În acelaşi timp, ore-
le de dans au facilitat interacţionarea dintre  
copiii cu sindrom Down, dar şi cu elevii volun-
tari de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 
din București, unde s-au desfăşurat lecţiile 
de dans. Proiectul a deschis o uşă importan-
tă copiilor: pe lângă bucuria de a învăţa ceva 
nou, ei s-au simţit încurajaţi să se exteriori-
zeze şi să devină mai comunicativi.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ CRAIOVA ASOCIAŢIA DOWN 
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CRAIOVA BUCUREŞTI



Proiectul Asociaţiei Elfi a vizat stimularea integrării sociale a copiilor cu dizabilităţi mentale şi 
dificultăţi de învăţare de la Centrul de Plasament „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc, cu ajutorul 
animalelor de companie.

În principal, scopul şedinţelor realizate în trei 
grupuri de copii cu câte un câine a fost dez-
voltarea aptitudinilor şi capacităţilor fun-
damentale pentru o incluziune socială şi 
profesională de succes. Astfel programul a 
contribuit la stimularea abilităţilor cotidiene 
de orientare, de analiză-sinteză, de ordo-
nare şi de luare de decizii, la îmbunătăţirea 
comunicării şi a autocontrolului, la creşterea 
pragului de rezistenţă la frustrare, respectiv 
la conştientizarea sentimentelor. După în-
călzire, elevii au lucrat cu câini, încercând să-i 

orienteze cu ajutorul unor indicaţii verbale. 
Astfel au putut experimenta pe de o parte 
succesul comunicării cu animalele, iar pe de 
alta, eşecul în cazul unor atitudini sau com-
portamente greşite. Stimulaţi să se confor-
meze la anumite reguli impuse referitor la 
punctualitate, participare, consecvenţă şi 
comportament în grup, copiii și-au însuşit o 
atitudine adecvată lucrului în echipă. În plus, 
au avut ocazia să prezinte aptitudinile do-
bândite la concursul între grupe, organizat în 
cadrul unei deplasări în aer liber.

Singura tabără de recreere terapeutică gratuită pentru adolescenţii cu diabet din Româ-
nia, Tabăra Yuppi, a fost organizată pentru a treia oară în satul Şăulia din judeţul Mureş.

Metoda terapiei prin experienţe în aer li-
ber, aplicată în tabere americane orga-
nizate pentru copii cu boli cronice, a fost 
dezvoltată de către actorul Paul Newman.
Ca urmare a acestei metode, asociaţia 
orădeană oferă participanţilor activităţi 
pe care nu le pot realiza în viaţa lor de zi 
cu zi, datorită sentimentului de teamă sau 
îngrijorării părinților, cauzate de lipsa su-
pravegherii medicale adecvate. În Tabăra 
Yuppi însă nu există boală, singurătate sau 
frică – adolescenţii cu diabet juvenil tip 1 
au reuşit să-şi redescopere propriile forţe 
şi să-și depăşească starea de limitare re-

zultată din percepţia bolii. Cei 40 de tineri 
cu vârsta între 13-17 ani au fost recrutaţi 
cu ajutorul medicilor din judeţele Satu 
Mare, Cluj, Mureş, Harghita şi Covasna şi 
s-au bucurat de un program variat, în care 
a fost inclusă fotografia, actoria, muzica, 
canotajul, tirul cu arc sau echitaţia – un 
element indispensabil însă fiind şi măsura-
rea glicemiei de cinci ori pe zi. Securitatea 
participanţilor şi coordonarea programelor 
a fost asigurată de 40 de voluntari adulţi 
entuziaşti, care în prealabil au urmat două 
sesiuni de cursuri de pregătire.

ASOCIAŢIA ELFI
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MIERCUREA CIUC ORADEA

ASOCIAŢIA MIŞCARE DE TABĂRĂ YUPPI
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MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat au derulat în 2013 a opta ediţie a programului „Spaţii Verzi”. Iniţiativa, care urmăreşte implicarea 
copiilor şi a tinerilor în proiecte de amenajare a suprafețelor înverzite, a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă de la începerea sa în anul 2006.

În cadrul componentei „Spaţii verzi urbane” se acordă finanţare pro-
iectelor care îşi propun reabilitarea sau crearea de suprafețe înverzite şi 
desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor 
locale, derulate de ONG-uri în parteneriat cu diferite in-
stituţii – suma maximă ce va fi alocată unui proiect este 
de 9.000 de lei. Componenta de finanţare „Arii Naturale 
Protejate” urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor 
protejate din România cu scopul de a îmbunătăți nivelul 
de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale 
prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, a comu-
nităţilor locale precum şi al administratorilor de arii pro-
tejate.
În cazul acestor proiecte nivelul maxim de finanţare indi-
viduală este de 20.000 de lei.
În cadrul ediţiei din 2013 pentru componenta “Spaţii 
verzi urbane” comitetul de evaluare a ales pentru finan-
ţare 27 de proiecte, iar în cadrul componentei „Arii Na-
turale Protejate” au fost desemnate câștigătoare 24 de 
proiecte. În derularea celor 51 de proiecte s-au implicat 
peste 17.000 de voluntari: au fost înfiinţate şi reamena-
jate aproximativ 29.000 mp de spaţii verzi urbane, fiind 
plantați 5.268 de arbori şi arbuşti şi peste 5.250 de ră-

saduri de flori. De asemenea au fost amenajate 9 poteci tematice şi 7 ex-
poziţii permanente, iar pe lângă 10 activităţi de tip Junior Ranger au fost 
organizate şi 12 evenimente legate de „Ziua Biodiversităţii” şi „Ziua Ariei 

Naturale Protejate”.
În viziunea directorului Fundaţiei pentru Parteneri-
at, László Potozky, programul “Spaţii Verzi” umple 
un gol imens, acest lucru fiind dovedit prin faptul 
că în fiecare an se prezintă tot mai multe cereri de 
finanţare, iar calitatea proiectelor propuse a evo-
luat semnificativ de la an la an. „O calitate deose-
bită a programului este dată de faptul că MOL nu 
s-a gândit la un proiect pe termen scurt, ci la un 
parteneriat pe termen lung, acceptând extinderea 
programului în ciuda recesiunii economice mondi-
ale. Doar cu o strategie de acest gen se pot obţine 
rezultate serioase şi un impact pozitiv asupra me-
diului”, a spus László Potozky.

La Gala Romanian CSR Awards, MOL România a 
primit Premiul I la secțiunea “Mediu” pentru pro-
gramul Spații verzi.

Pentru cei ce vor și mai mult verde!
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Al treilea cel mai vizitat Parc Natural din România, cel de la Vânători Neamţ, este declarat arie 
protejată din anul 1999 şi are ca obiectiv protejarea şi conservarea populaţiei de zimbri, altă-
dată o componentă a faunei sălbatice din România.

Reintroducerea cu succes a zimbrului în are-
alul său natural necesită ocrotirea gospodă-
ririi durabile a pădurilor, conservarea peisaju-
lui şi tradiţiilor locale şi încurajarea turismului 
bazat pe aceste valori. Pornind de la ideea că 
educaţia pentru şi în natură reprezintă una 
dintre principalele activităţi care pot pune în 
valoare ariile protejate, Fundaţia Ecosilvex 
2000 Piatra Neamţ a fost susținută de MOL 
România pentru un proiect de conştientizare 
publică prin promovarea valorilor parcului na-
tural în rândul vizitatorilor şi al comunităţilor 
locale. Astfel, au fost organizate trei tabere 

de tip Junior Ranger, intitulate „Pe urmele 
zimbrilor”, câte una pentru fiecare şcoală din 
raza ariei protejate.
În cadrul taberelor de trei zile s-au desfăşu-
rat activităţi teoretice şi practice legate de 
monitorizarea exemplarelor de zimbri elibe-
rate în Valea Chiţele şi de impactul acestora 
asupra habitatelor forestiere. De asemenea, 
pe lângă amenajarea unor noi panouri infor-
mative, fundaţia a organizat Ziua Parcului, 
respectiv a realizat noi materiale promoţio-
nale şi o expoziţie foto permanentă despre 
zimbrii aflaţi în libertate.

FUNDAŢIA ECOSILVEX 2000 PIATRA-NEAMŢ 
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Cel mai vestic tinov cu pinet din Carpaţii Orientali, Tinovul de la Fântâna Brazilor se află în 
Munţii Gurghiu, pe teritoriul comunei Corund. În calitate de custode al ariei protejate, Socie-
tatea Geografică „Cholnoky Jenő” a considerat necesară construirea unei poteci suspendate 
de 320 metri pentru eliminarea eroziunii provocate în sol şi în floră de către vizitatori.

Prin această potecă se poate vizita tinovul 
până la mijloc, acesta fiind un traseu educa-
tiv unde vizitatorii se pot informa despre cele 
mai importante atracţii: mesteceni, muşchi, 
rogoz sau plante rare, relicte glaciare. Un alt 
aspect important al proiectului sprijinit de 
MOL România a fost colaborarea cu Asociaţia
Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita, 
astfel noua infrastructură putând fi folosită 
şi de persoanele cu dizabilităţi, mai ales că 
la tinov acestea au la dispoziţie şi un scaun 

cu rotile ”de serviciu”. Implicarea localnicilor 
a fost asigurată și prin campania de donaţie 
a şindrilelor. Numele fiecărui donator a fost 
pirogravat în şindrila de 1,2 metri lungime cu 
care a contribuit la realizarea potecii, iar cele 
peste 430 de şindrile donate arată că local-
nicii au dezvoltat o legătură specială cu aria 
protejată. Mai mult, mişcarea donatorilor a 
depășit hotarele comunei, existând donatori 
şi din Marea Britanie, Germania sau Ungaria.

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE CHOLNOKY JENŐ

PIATRA NEAMȚCLUJ-NAPOCA
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Rezervaţiile de la Fânaţele Clujului situate la aproximativ 4 kilometri de Cluj Napoca au fost 
puse sub ocrotire încă din anul 1932 datorită unor rarităţi floristice specifice insulei de stepă 
izolată în Câmpia Transilvaniei.

Suprafaţa rezervaţiilor naturale de interes 
naţional a fost semnificativ extinsă în 2004 
de la 2,5 la 99,2 hectare. Participarea local-
nicilor în activitățile de administrare a sitului 
este indispensabilă, deoarece starea optimă 
a teritoriului poate fi susţinută doar cu anga-
jamentul lor, prin activităţile agricole tradi-
ţionale sub îndrumare bazată pe studii. Pro-
iectul “Rezervaţiile Naturale Fânaţele Clujului 
– o comoară neglijată” derulat de Asociaţia 
Transilvania Verde, fondată în 2003 de stu-
denţi clujeni, a constituit un îndemn pentru 
conservarea biodiversităţii din extravilanul 

oraşului. Astfel s-au reparat panourile de in-
formare aferente potecii tematice de vizita-
re, au fost amplasate 7 panouri noi şi au fost 
efectuate lucrări de curăţare. De asemenea, 
a fost organizat un concurs de fotografie, iar 
cele mai bune poze, votate online, au fost ex-
puse într-o expoziţie vizitată de peste două 
mii de persoane. Proiectul a fost prezentat 
publicului larg în peste 40 de articole în presă, 
organizatorii reuşind implicarea a peste 4000 
de clujeni în diferite activităţi ale proiectului.

ASOCIAŢIA TRANSILVANIA VERDE
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Începând cu ediţia trecută, MOL România oferă un premiu şi în cadrul com-
ponentei „Arii naturale protejate” acelei organizaţii care prin proiectul
derulat a reuşit să implice un număr semnificativ de voluntari, a reuşit să 
atragă atenţia publicului asupra importanţei ariilor naturale şi totodată a 
aplicat idei creative şi inovatoare pe parcursul proiectului.

Câştigătorul premiului „Arii Naturale Proteja-
te” ediţia 2013 este Societatea Ornitologică 
Română (SOR) prin Sucursala Covasna. Ca 
organizaţie neguvernamentală, SOR deru-
lează activităţi pentru protecţia păsărilor şi 
a naturii cu sprijinul celor aproximativ 1500 
de membri şi al voluntarilor. Cu o răspândire 
naţională în România, SOR este partener al 
BirdLife International, o reţea mondială pen-
tru conservarea păsărilor. Scopul proiectului 
a fost promovarea importanţei abordării unei 

atitudini civice comune, unitare, în scopul 
conservării şi menţinerii biodiversităţii. Or-
ganizaţia, pe parcursul proiectului, a orga-
nizat primul concurs regional de ornitologie, 
la care au participat 7 judeţe din România 
(Covasna, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Alba, Că-
lăraşi, Maramureş şi Tulcea). Totodată a or-
ganizat „Ziua biodiversităţii” în şapte unităţi 
şcolare şi o tabără de educaţie ecologică de 
tip Junior Ranger în cadrul rezervaţiei Delta 
Dunării.

SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ PRIN 
SUCURSALA COVASNA ”FALCO TINNUNCULUS”

CLUJ-NAPOCABUCUREŞTI



27    IMPLICARE ÎN COMUNITATE

Din dorinţa de a dezvolta personalitatea dar şi cunoştinţele şi deprinderile copiilor, Grădiniţa ”Aşchiuţă” din Cluj Napoca se implică în foarte 
multe activităţi extra-curiculare, obţinând rezultate remarcabile.

Ideea de a înfiinţa o livadă pedagogică în cur-
tea unei grădiniţe a venit din constatarea unui 
fapt îngrijorător, care se manifestă în zile-
le noastre: datorită industrializării, evoluţiei 
tehnice şi procesului de urbanizare, copiii şi 
tinerii din ziua de azi au rareori ocazia să vină 
în contact direct cu natura înconjurătoare şi să 

învețe despre specii de pomi si plante diferite, 
despre ciclul de viaţă al acestora şi importan-
ţa pentru viitorul planetei. Proiectul „Mărul nu 
creşte la supermarket” derulat în parteneriat 
cu Asociaţia ADESCO şi sprijinit de MOL Ro-
mânia a vizat înfiinţarea primei livezi peda-
gogice din Cluj-Napoca – pe lângă spaţiul de 
joacă mai frumos, cei 175 de copii au acum 
ocazia să observe modul în care cresc plante-
le, florile şi fructele. În cadrul proiectului s-au 
plantat pomi fructiferi, flori şi arbuşti orna-
mentali. De asemenea, copiii au fost implicaţi 
în vopsirea căsuţelor de joacă în culori vesele, 
după modele create de către ei.

În paralel au avut loc activităţi educative, cu 
caracter ecologic, adresate copiilor, cu scopul 
de a cultiva încă de la o vârstă fragedă respect 
pentru mediul înconjurător.

ASOCIAŢIA ADESCO
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An de an, în cadrul componentei „Spaţii verzi urbane” se oferă şi un premiu organizaţiei care a realizat cea mai vizibilă trans-
formare a terenului selectat.

În 2013, această distincţie a fost acordată 
Asociaţiei „Lumina Verde” din Sângeorgiu de 
Pădure, care astfel primeşte o sumă echiva-
lentă cu valoarea finanţării obţinute pentru 
implementarea proiectului. Intitulat „O curte 
verde pentru copii sănătoşi”, proiectul câşti-
gător a vizat reamenajarea curţii interioare a

Liceului Tehnologic „Sfântul Gheorghe” şi 
educarea ecologică a elevilor. Prin acest pro-
iect asociaţia a dat dovadă de creativitate 
şi profesionalism prin construirea unei curţi 
şcoalare, care oferă un mediu plăcut atât în 
timpul pauzelor cât şi pe parcursul activităţi-
lor educaţionale.
Cu peste 1000 de elevi, liceul din Sângeorgiu 
de Pădure este cea mai mare instituţie de în-
văţământ din zonă, atrăgând un număr mare 
de şcolari din valea superioară a Târnavei Mici. 
Deoarece curtea şcolii este împrejmuită de 
clădirile folosite de clasele gimnaziale şi lice-
ale, terenul a trebuit să îndeplinească nevoile 
specifice vârstei elevilor. Pe lângă reamena-

jarea curţii, un alt element important al pro-
iectului a constat în educaţia ecologică prin 
colectarea selectivă a hârtiei, a PET-urilor şi 
transportarea acestora, respectiv în constru-
irea şi decorarea unui depozit de PET-uri. Ma-
joritatea lucrărilor au fost realizate cu ajutorul 
voluntarilor:  elevi şi profesori.

ASOCIAŢIA LUMINA VERDE 

SÂNGEORGIU DE PĂDURE CLUJ-NAPOCA

curtea școlii înainte de amenajare după amenajare curtea grădiniței înainte de amenajare după amenajare
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Grădina Magică Orbán Balázs a fost visul îndrăzneţ al unui grup de 500 copii din Odorheiu-Secuiesc, copii care au crezut în puterea perseve-
renţei. 

În realizarea visului lor, un rol important l-a 
jucat Asociaţia Culturală Eufonia din Odorhei, 
care în primăvara anului 2013 şi-a găsit par-
teneri de încredere în MOL România și Funda-
ţia pentru Parteneriat. Proiectul s-a realizat 
în cartierul Taberei din Odorheiu- Secuiesc, 

lângă Şcoala Gimnazială „Orbán Balázs”, pe 
o arie de 500 mp, unde a fost amenajată o 
grădină şcolară. Până nu demult, aceasta era 
o zonă dezordonată şi neîngrijită.
Astfel micii voluntari au ajutat la pregătirea 
terenului pentru lucrări şi la plantarea a 20 de 
arbori, 70 arbuşti şi 10 plante perene. De ase-
menea, au fost instalate 5 bănci, 2 leagăne şi 
2 panouri. După proiectul implementat, gră-
dina a devenit potrivită pentru joacă, odihnă, 
activităţi şcolare şi extraşcolare.
Asociaţia a întreprins şi o succesiune de ac-
tivităţi pentru copii: concursuri, sesiuni şi co-
municări ştiinţifice, toate având ca temă de 

bază protecţia mediului înconjurător. Activi-
tăţile practice au fost legate de gestionarea 
deşeurilor şi colectarea materialelor reci-
clabile, iar cei mai buni elevi ai concursului au 
participat la o excursie la Grădina Zoologică 
din Târgu-Mureş.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ EUFONIA
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Chiar dacă scopul principal al Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Baraolt, înființată în 2008, constă în organizarea şi promovarea activităţilor 
sportive în zona bazinului Baraolt, în parteneriat cu primăria, ei s-au implicat în crearea primului parc amenajat al oraşului din judeţul Covasna.

Până vara anului trecut, oraşul Baraolt, cu 
peste 5600 de locuitori, nu a beneficiat de 
un parc amenajat, care ar fi putut fi utilizat ca 
spaţiu de recreere pentru locuitori. Au existat 
câteva spaţii verzi mai mici, dar acestea nu au 

permis amplasarea băncilor. Pentru noul parc, 
primăria a ales un teren neglijat, de 1854 mp 
aflat într-o zonă rezidenţială care s-a dezvol-
tat treptat în ultimii ani. Pentru reabilitarea te-
renului neamenajat au fost implicați peste 150 
de voluntari: parcul a fost înfiinţat prin plan-
tarea de gazon pe o  suprafeţă de 785 mp, a 
aproape 700 de flori în jardiniere din lemn, a 4 
arbori şi a unui gard viu din ligustrum. De ase-
menea,  au fost montate nouă bănci şi două 
mese de şah. Pe lângă lucrările din parc, im-
portanţa mediului înconjurător a fost eviden-
ţiată şi prin ore de ecologie predate în tabere 
şi în şcoli.

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC BARAOLT
BARAOLT ODORHEIU-SECUIESC

după amenajareparcul înainte de amenajare după amenajaregrădina şcolară înainte de amenajare



MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate au decernat pentru a treia oară în 2013 Premiile Mentor pentru Excelenţă în Educaţie unui număr 
de zece dascăli care au ghidat destinul elevilor lor, cu rezultate excepţionale.

Premiile Mentor pentru Excelenţă în Educaţie oferă recunoaşterea pu-
blică a muncii unor oameni de excepţie, dar şi o recompensă materială 
pentru efortul depus şi rezultatele înregistrate. Fiecare dintre cei zece 
dascăli a primit un premiu în valoare de câte 8.000 
de lei şi un trofeu special, Trofeul Mentor, realizat 
de renumitul artist Ioan Nemţoi.
Pentru ediţia trecută a acestui program au fost 
primite 171 de dosare de nominalizări pentru 109 
de profesori sau antrenori, unii dintre aceştia fiind 
propuşi de mai multe ori. Consiliul Director al Fun-
daţiei pentru Comunitate a avut o misiune dificilă 
de a alege nominalizările cele mai valoroase ale 
unor oameni deosebiţi, care au descoperit şi lan-
sat tinere talente, aducând o contribuţie esenţială 
în construirea carierelor lor şi în evoluţia profesio-
nală a acestora. Invitatul de onoare la Gala Mentor 
din 2013 a fost Horia Roman Patapievici, scriitor, 
filosof, eseist, care a subliniat importanţa relaţiei 
mentor-discipol. „Cred că destinul fiecăruia dintre 
noi a fost marcat de un  >Domn Trandafir<, care a 
avut o contribuţie esenţială în formarea noastră. 

A influenţa viaţa unei persoane înseamnă o responsabilitate uriaşă, 
iar cei 109 mentori propuşi pentru acest premiu şi-au asumat această 
sarcină cu seriozitate şi devotament.”

„Prin aceste premii avem şansa să ne ară-
tăm aprecierea faţă de contribuţia acesto-
ra, în special pentru faptul că au avut şi că 
au această viziune de a forma oameni, de a 
descoperi talente şi de a le pune pe calea ce 
duce către măiestrie”, a spus Kinga Daradics, 
Country Chairman & CEO MOL România. 
„Premiul Mentor are o rezonanţă din ce în ce 
mai bună în cadrul comunităţilor care recu-
nosc valorile educaţionale. Printre premianţii 
ediţiei actuale se numără un profesor nomi-
nalizat de către foştii săi elevi, un antrenor 
recomandat de către comunitatea locală, un 
dascăl al cărui nominalizare este susţinută 
cu peste 500 de scrisori din partea celor care 
apreciază munca lui”, a declarat Imre András, 
directorul executiv al Fundaţiei Pentru Co-
munitate.
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Cunoşti un profesor deosebit?
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Antrenorul de înot de la CSM Drobeta 
Turnu Severin reuşeşte în permanen-
ţă să stimuleze şi să-şi motiveze dis-
cipolii. În tinereţe şi el a cunoscut viaţa 
de sportiv de performanţă, după care 
a terminat Facultatea de Educaţie Fi-
zică şi Sport, fiind apoi antrenor pen-
tru aproape treizeci de ani.
Tocmai pentru că a căutat întotdeau-
na să-şi perfecţioneze metodele pe-
dagogice, sportivii pregătiţi de el au 
obţinut peste 1000 de medalii la cam-

pionatele naţionale şi la competiţiile internaţionale. „Reacţiile copiilor 
diferă de la unul la altul, iar pentru a ajunge la performanţele propuse, 
planurile de pregătire trebuie făcute cu atenţie în funcţie de nivelul, de 
valoarea fiecărui sportiv – toate acestea implică foarte mult studiu din 
partea antrenorului”, a mărturisit Daniel Bădescu.
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DANIEL BĂDESCU

De-a lungul carierei sale, profesio-
nalismul şi calităţile umane ale pro-
fesoarei de pian de la Colegiul Na-
ţional de Muzică „George Enescu” 
din Bucureşti au fost recunoscute 
prin mai multe distincţii, iar foştii ei 
elevi consideră că Premiul Mentor 
trebuie să ajungă în posesia doam-
nei Bârzescu. La Conservatorul de 
Muzică de la Iaşi aceasta  a avut-o 
ca profesoară pe marea pianistă 
Sofia Cosma; „Este foarte impor-

tant să înţelegi sufletul copiilor. Fiecare om este o lecţie de viaţă care 
te ajută să-i ajuţi pe alţii”, ne-a spus Elisa Bârzescu.

ELISA BÂRZESCU

Spectacole în limba română, engle-
ză, franceză, jucate şi premiate la 
numeroase festivaluri şi concursuri 
pentru liceeni sunt o dovadă vie 
pentru calitatea lui de coordonator 
şi regizor de teatru. Acei liceeni care 
au avut norocul să lucreze cu el cred 
însă că mult mai important este 
exemplul de viaţă oferit. Gabriel Pe-
tre jucase în calitate de actor ama-
tor, când a fost recomandat pentru 
a pune pe scenă o serbare şcolară. 

Vestea succesului s-a răspândit repede, astfel a ajuns să înfiinţeze 
grupuri de teatru pentru liceeni în Ploieşti şi în Plopeni. „Nu mă con-
sider mentor, mai degrabă o călăuză. Munca mea nu are un rezultat 
palpabil, dar fiecare a folosit această amprentă pentru a-şi crea apoi 
propria amprentă”, spune Gabriel Petre.

GABRIEL PETRE

După terminarea Conservatorului din 
Bucureşti, violonistul a revenit acasă 
la Timişoara, unde până în 2007 fuse-
se concert-maestru şi mai apoi direc-
tor la Filarmonica „Banatul”. În ultimul 
timp însă s-a dedicat pedagogiei.
Profesor încă din 1977, el a pregătit 
generaţii de elevi şi studenţi, care au 
devenit pe parcursul anilor violonişti 
în ansambluri de prestigiu din ţară sau 
străinătate. „Instrumente foarte bune, 
vechi sunt din ce în ce mai rar de găsit 

în România. Şi atunci când ai un copil cu potenţial, dar fără o vioară cu 
care să-şi îndeplinească visurile, atunci sigur că-i împrumuţi instru-
mentul cu cel mai mare drag. Ştii că acolo e şi o parte din sufletul tău, 
care era în vioara aceea atâţia ani, pe atâtea scene ale lumii”, a adăugat 
Ioan Fernbach.

IOAN FERNBACH
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Deoarece bunicii ei fuseseră moşieri, 
profesoara de matematică din Satu 
Mare a fost nevoită să se confrunte încă 
din timpul studenţiei cu marginalizarea 
impusă de fosta putere comunistă.
Timp de 28 de ani i s-a permis doar 
statutul de profesor suplinitor, iar după 
ce a refuzat să devină colaboratoare a 
Securităţii, a fost mutată la Şcoala Aju-
tătoare de Surdo-Muţi. Prilej cu care 
a învăţat să comunice şi cu acei copii, 
devenind la fel de îndrăgită ca în toate 

şcolile unde s-a dovedit un dascăl de excepție. Profesoara s-a bucurat 
foarte mult pentru primirea Premiului Mentor: „Îl consider un semn de 
recunoştinţă, dar cel mai mult îmi este drag pentru că dovedeşte că elevii 
mei nu m-au uitat nici chiar după mai multe decenii.”
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Ioan Mărneanu lucrează la Clubul 
Sportiv Şcolar Carei ca profesor co-
ordonator, de 38 de ani. Deşi a fost 
alergător de semifond, de-a lungul 
timpului a reuşit să formeze campioni 
naţionali de juniori şi la probe de sări-
tură sau la diferite probe de aruncare 
– toate acestea în condiţiile unei baze 
materiale modeste, dar utilizând însă 
metode moderne de evaluare. Cum 
a mărturisit Ioan Mărneanu, toate 
aceste succese ale elevilor săi l-au 

mobilizat, i-au crescut ambiţia: „Am dorit să demonstrez că această 
mică localitate, Carei, nu este doar un orăşel unde se agaţă harta, ci un 
loc unde se munceşte, unde se nasc campioni. Şi am crescut atâţia…”

IOAN MĂRNEANU

Profesoara Eleonora Ioanovici, „Pro-
fa” cum o cunosc copiii Cercului de 
Dans Modern de la Clubul Copiilor din 
Sighişoara, se implică trup şi suflet 
în predarea dansului, elevii ei având 
parte nu doar de lecţii de dans ci şi 
de lecţii de viaţă: pe lângă pregăti-
rea tehnică de înalt nivel (care a fost 
demonstrată la fiecare concurs), i-a 
învăţat pe copii ce însemnă respon-
sabilitatea, punctualitatea şi dem-
nitatea, toate acestea întotdeauna 

prin exemplul personal. Pentru ca tinerii să se prezinte la competiţii în 
ţinute adecvate, ea a învăţat singură să coasă: ziua îşi antrena elevii, 
iar nopţile şi le petrecea la maşina de cusut. Ne-a spus că de multe 
ori s-a întâmplat să ajungă la concursuri cu degetele bandajate, dar 
plină de speranță.

ELEONORA IOANOVICI KATALIN FRANCZIA

Zoltán Jakócs lucrează de 35 de 
ani la catedra de atletism a Clu-
bului Sportiv Şcolar din Odorheiu 
Secuiesc, încercând întotdeauna 
să le impună elevilor sportul ca 
un stil de viaţă. Este conştient de 
faptul că sportul nu se află pe pri-
mul plan pentru toţi, însă crede că 
rezultatele indică nivelul maxim de 
performanţă la care se poate aş-
tepta din partea unui elev.
La majoritatea, nivelul maxim era 

să devină ataşaţi de sport, obiectivul lor principal fiind să ducă o 
viaţă sănătoasă, să-şi educe la rândul lor copiii în spiritul practicării 
sportului. Însă la cei talentaţi a pus mare preţ pe performanţă, ceea 
ce a dat roade, elevii săi obținând rezultate cu adevărat remarcabi-
le, dovedite prin recorduri şi medalii naţionale.

ZOLTÁN JAKÓCS



MENTOR
În ultimii 20 de ani elevii pregătiţi de 
Maria Arnăutu nu au lipsit de pe po-
diumurile concursurilor naţionale şi 
internaţionale de chimie. Performan-
ţele deosebite s-au născut din dorin-
ţa de a ajuta elevii serioşi, cu înclinaţie 
şi pasiune pentru această disciplină, 
să îşi împlinească visul de a ajunge 
cercetători, medici sau profesori de 
renume. Ea şi-a desfăşurat aproape 
întreaga activitate la institutul de în-
văţământ numit astăzi Liceul Naţio-

nal „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, până în momentul în care a 
fost pensionată – datorită vârstei şi nu dorinţei de a-şi încheia cariera 
didactică. Drept dovadă a acceptat propunerea Liceului Internaţional 
de Informatică din Bucureşti de a pregăti în continuare elevi pentru 
olimpiadele de chimie.
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Având în vedere numărul mare și entuziasmul sincer al celor care 
l-au nominalizat, profesorul de limbă și literatură maghiară András 
Salamon din Sfântu Gheorghe a făcut excepție de la principiul ur-

mat, conform căruia nu acceptă 
niciun premiu sau distincție.  A fost 
de acord să se anunțe la Gala Pre-
miilor Mentor că a primit această 
distincție, a acceptat-o, dar partea 
bănească a premiului a cedat-o 
Atelierului de Teatru Osonó din 
Sfântu Ghoerghe. N-a participat la 
Gala Premiilor Mentor și nu a dorit 
să se prezinte la radio, TV sau presă 
scrisă.

MARIA ARNĂUTU ANDRÁS SALAMON

Mentorii - poză de grup



Echipa de coordonare pe ţară (CCT) şi-a oferit aju-
torul copiilor abandonaţi şi orfani de la casa din Tuş-
nad a Fundaţiei Sfântul Francisc la începutul lunii iu-
nie. Cei 9 membrii CCT şi încă 2 colegi au construit 
un carusel special pe care l-au vopsit şi l-au pictat, 

îmbogăţind astfel 
locul de joacă ame-
najat în 2011 de că-
tre colegii din echi-
pele Dezvoltare de 
rețea şi Departa-
ment achiziții. La 
lucrări au ajutat şi 

câţiva copii şi părinţii adoptivi din casa de la Tuşnad. 
Voluntarii au vopsit un gard şi o cutie din lemn în care 
au plantat flori, după care i-au surprins pe copii cu 
o porţie mare de cozonac proaspăt. Ca semn de re-
cunoștință pentru munca depusă, copiii au desenat 
diplome ce au fost înmânate în cadrul unei ceremonii 
de inaugurare.
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Pe lângă ajutorul acordat prin pro-
gramele sale sociale, MOL România 
pune tot mai mult accent pe activi-
tățile de voluntariat în cadrul com-
paniei.
Prin acestea, angajaţii companiei se 
implică în derularea unor proiecte 
sociale în timpul orelor de lucru. În 
ultimii ani, aceștia au participat în 
regim de voluntariat la construirea 
sau reamenajarea unor spații apar-
ținând mai multor case de copii ale 
Fundaţiei Sfântul Francisc din Deva, 
Tuşnad, Rimetea şi Lăzarea , acu-
mulând în total 1080 de ore de vo-
luntariat. 
În 2013, colegii din diferite departa-
mente ale MOL România au contri-
buit la alte trei activităţi ale Funda-
ţiei, în sprijinul copiilor nevoiaşi.

fost o experienţă plăcută pentru întreaga 
echipă să lucrăm la un asemenea proiect. 
Am avut parte de multe satisfacţii: pe 
de-o parte au rămas rezultatele palpa-
bile ale muncii noastre, pe de altă parte 

am fost 
„răsplă-
tiţi” de zâmbetele şi bucuria copiilor. Suc-
ces, aer curat, mişcare, copii bucuroşi – e 
de mirare că aşteptăm cu nerăbdare ur-
mătoarea acţiune?”, a relatat unul dintre 
voluntarii din Gheorgheni, András Farkas.

a 25 de copii şi adolescenţi orfani sau abandonaţi, cu vârsta cuprinsă 
între 14 şi 19 ani, iar în următorii trei ani numărul copiilor va ajunge la 
80. Lucrările de amenajare au presupus construirea şi vopsirea unui 
şopron nou, aprovizionarea cu lemne pentru iarnă, igienizarea ge-

nerală a curţii, construirea 
elementelor pentru pista 
de echitaţie, vopsirea pa-
turilor, curăţarea şurei.
Toate uneltele şi materiale-
le au fost furnizate de MOL 
România, iar voluntarii au 
lucrat sub îndrumarea unui 
meşter tâmplar.

TUŞNADÎN AJUTORUL COPIILOR

SÂNSIMION

GHEORGHENI
La mijlocul lunii octombrie, 12 colegi din de-
partamentul IT au construit un loc de joa-
că pentru cei 46 de copii care locu-
iesc în casa Fundaţiei Sfântul Francisc din  
Gheorgheni.
S-a construit un ansamblu cu două leagăne, un 
element de joacă asemănător cu un castel, cu 
două tobogane şi o groapă de nisip. Pe lângă aces-
tea, colegii au vopsit pavilionul nou construit şi 
au reamenajat grădina de flori din faţa clădirii. „A 

Tot în toamna anului trecut, aproape 100 
de angajaţi ai MOL România au amenajat 
curtea casei Fundaţiei Sfântul Francisc 
din Sânsimion, judeţul Harghita, unde vor 
locui copii orfani sau abandonaţi în regim 
de colegiu cu profil agricol şi agroturistic.
Construcţia va fi, pentru început, locuinţa 

La Gala Romanian CSR Awards 2014 MOL România a primit Premiul 
II la secțiunea “Campanii interne de CSR” pentru programul 
MOLunteers care cuprinde activitățile de voluntariat corporativ 
desfășurate în 2013.



Cultură, sport, ecoturism – sunt domeniile în care MOL România îşi oferă sprijinul prin sponsorizări, contribuind astfel la obţinerea de succese 
mondiale, precum şi la organizarea unor evenimente de importanţă majoră.

NOVÁK KÁROLY EDUÁRD 
NU SE PREDĂ
La competiţiile de ciclism pe pista de la Jocu-
rile Paralimpice din 2012 Novák Károly Eduárd 
a obţinut prima medalie de aur paralimpic a 
României. Sportivul sponsorizat de MOL Ro-
mânia s-a născut la Miercurea Ciuc în 1976, iar 
până la accidentul de maşină suferit la vârsta 
de 20 de ani a fost patinator de viteză – în 
urma accidentului însă a fost nevoie de am-
putarea piciorului drept, de la genunchi în jos. 
„Suntem invalizi doar când suntem plini de 
inhibiţii, dacă ne predăm” – afirmă el, astfel la 
vârsta de 25 ani a început să practice ciclismul 
profesionist. Anul 2013 i-a adus lui Novák alte 

două succese importante, el câştigând titlul 
mondial la cursa de pe şosea şi în proba de 
contratimp la Campionatele Mondiale.

ASOCIAȚIA IVAN 
PATZAICHIN  - ROWMANIA 
FEST
Devenit exemplu de bune practici în promo-
varea turismului ecologic, Rowmania FEST 
- Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle 
-  s-a bucurat în 2013 şi de sprijinul compani-
ei MOL România. Organizat de Asociaţia Ivan 
Patzaichin - Mila 23, evenimentul a avut loc 
în perioada 31 august-2 septembrie la Tulcea.
Programul a devenit mai bogat decât în anii
precedenţi, cea mai notabilă noutate fiind in-
cluderea triatlonului Delta Rowmania în cir-
cuitul naţional de triatlon. De asemenea, pe 
lângă competiţiile tradiţionale de canotcă, în 
cadrul acestei ediţii a festivalului a fost orga-
nizată şi finala naţională a campaniei „Des-
coperă Rowmania”, o competiţie de viteză 

pentru canotci de 10+1. Campania s-a des-
făşurat în perioada iulie-august în Călăraşi, 
Giurgiu, Târgu-Mureş, Galaţi, Alba Iulia şi Arad, 
iar câştigătorii etapelor locale din aceste ora-
şe au fost invitaţi să se întreacă cu câştigătorii 
etapei din Tulcea, într-o finală naţională care a 
avut loc pe lacul Ciuperca.
Canotca este o ambarcaţiune specială, dez-
voltată însuşi de către cvadruplul campion 

olimpic – legenda vie a sportului nautic ro-
mânesc, Ivan Patzaichin, care este implicat 
acum în păstrarea valorilor naturale din locul 
său natal, Delta Dunării. Astfel, programul a 
fost completat cu un târg al ONG-urilor, pre-
zentări de proiecte de ecoturism şi dezbateri 
despre şansele de dezvoltare durabilă ale
Deltei şi Tulcei.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE    40 41    IMPLICARE ÎN COMUNITATE



Colaborarea dintre MOL România şi Uniunea 
Teatrală din România (UNITER) a devenit deja 
una tradiţională, în 2013 compania sprijinind 
trei evenimente importante ale artei sceni-
ce româneşti. Ediţia a XXI-a a Galei Premiilor  
UNITER a avut loc în 13 mai la Teatrul Naţional 
„Vasile Alecsandri” Iaşi, iar premiul pentru Cea 
mai bună actriţă în rol principal a fost înmânat de 
Kinga Daradics, Country Chairman & CEO MOL 
România, actriţei Imola Kézdi.
Între 4 şi 7 septembrie, stațiunea Costineşti a 
găzduit un eveniment unic în România: Gala HOP, 
festivalul dedicat tinerilor artişti, la care au parti-
cipat actori care au absolvit recent facultatea. Tot 
în cadrul colaborării cu UNITER, MOL România a 
fost din nou sponsorul principal a Festivalului Na-
ţional de Teatru, organizat între 25 octombrie şi 3 
noiembrie 2013 la Bucureşti.
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UNITER: ÎMPREUNĂ 
PENTRU CULTURĂ
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