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MOL România sărbătorește 
anul acesta 25 de ani de 
prezență pe piața locală. 25 de ani 
în care am aplicat un plan de dezvoltare 
consecvent și am reușit să devenim unul 
dintre cei mai importanți actori economici din 
România. 

Dar business-ul nu este singura noastră preocupare 
consecventă. Un element definitoriu pentru MOL România 
este grija noastră față de comunitățile unde suntem prezenți, 
care ne-a determinat să ne implicăm activ în rezolvarea de probleme 
în domenii-cheie, precum sănătate, sport, cultură, educație sau mediu. 
Printre multe colaborări frumoase, suntem partenerii unor instituții precum 
Muzeul Național Grigore Antipa sau UNITER, suntem alături de cele mai importante 
evenimente muzicale din țară, Untold și Neversea, susținem evenimentele din cadrul Zilelor 
Culturale Maghiare din Timișoara și suntem sponsorii principali ai echipei campioane națională de 
hochei pe gheață, Sport Club Miercurea Ciuc, ai echipei de fotbal Sepsi OSK și al campionului paralimpic 
la ciclism, Eduard Novak.  

MOL România a fost deseori un pionier în ceea ce privește programele de responsabilitate socială, astfel că multe dintre platformele și 
acțiunile pe care le derulăm an de an au devenit deja o tradiție și un exemplu de continuitate a implicării în societate. 

De exemplu, MOL România derulează una dintre cele mai longevive inițiative de responsabilitate socială din țară – Programul Spații 
Verzi, ajuns anul acesta la a 15-a ediție. Programul, derulat alături de Fundația pentru Parteneriat, a implicat, în cei 15 ani, mii de tineri 
participanți în activităţi concrete de îmbunătăţire a mediului urban și de conservare a biodiversităţii. MOL a alocat peste 1,5 milioane de 
euro pentru proiectele derulate în cadrul programului. 

Strategia noastră de implicare socială se bazează pe identificarea de soluții pentru rezolvarea unor nevoi reale în societate. Protejarea 
mediului a fost o preocupare constantă în ultimii ani, iar implicarea noilor generații în astfel de acțiuni este esențială. 

Există însă și alte domenii unde este nevoie de soluții și de sprijin, așa cum este sănătatea, și unde MOL este, de asemenea, un actor 
implicat. Doar în 2019 am sprijinit cu peste 300.000 de euro achiziția de echipamente și aparatură medicală pentru spitalele din Giurgiu și 
Gheorgheni, la care putem adăuga, ca exemple recente, achizițiile de echipamente de 270.000 de euro pentru Spitalul din Miercurea Ciuc 
și finanțarea de 425.000 de euro pentru construirea primului heliport la un spital pediatric din România - Marie Curie. 

Realizăm importanța unui sistem medical puternic mai ales în momente ca cel de acum, când pandemia noului coronavirus a cuprins 
România și întreaga lume, iar sistemul medical se află în prima linie de apărare. Suntem bucuroși că, prin implicarea noastră din ultimii ani 
în domeniul sănătății, am putut contribui la consolidarea sistemului sanitar, atât de necesară în acest moment. 

Implicarea MOL România merge și mai departe, prin intermediul platformelor noastre de CSR care susțin proiecte sociale în favoarea 
copiilor bolnavi (Programul MOL pentru sănătatea copiilor), tinerilor artiști și sportivi talentați (Programul MOL de promovare a talentelor) 
sau a profesorilor și antrenorilor care au crescut generații de olimpici și campioni (Premiul Mentor). 

Credem că asumarea unui rol social de către mediul de afaceri este esențială pentru a asigura bunăstarea societății și performanța 
economică pe termen lung. De aceea, vă asigur că MOL România va rămâne un partener de încredere al comunităților și în viitor.
CAMELIA ENE
Country Chairman and CEO, 
MOL România



ÎNCURAJĂM 
PERFORMANŢA 
ÎN SPORT ŞI ARTĂ!



PROGRAM MOL DE  
PROMOVARE A TALENTELOR

• A 14-a ediţie în 2019

• 579 de cereri de finanţare

• 296 de proiecte sprijinite 

• 700 de tineri sprijiniţi

• 10.000 lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

• 220.000 lei destinaţi sportului

• 200.000 lei destinaţi domeniului artelor 

• 140.000 lei destinaţi pentru categoria 
de vârstă de peste 18 ani

PARTENERBUGET ANUAL
560.000 LEI

CE ESTE?
În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor se poate obţine finanţare pentru acoperirea cheltuielilor 
de transport legate de activitatea sportivă sau artistică sau pentru achiziţia de echipamente și materiale.

MEMBRII JURIULUI DE ARTĂ
Albert Márkos – violonist, concert-maestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj
Miriam Cuibus – actriţă a Teatrului Naţional Cluj
Timotei Nădășan – grafician, director al revistei de artă contemporană IDEA
Nelida Nedelcuţ – prorector al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj
Erich Türk – organist, lector al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj

MEMBRII JURIULUI DE SPORT
Violeta Beclea Szekely – campioană europeană, vicecampioană olimpică la atletism
Laura Cârlescu Badea – campioană olimpică și mondială la scrimă
Octavian Amzulescu – președintele Federației Române de Karate WKF
Nicolae Viorel Ciobanu – antrenor de înot, CS Dacia Mioveni 2012 și CSM Pitești
Narcisa Lecușanu – membru executiv în cadrul Federației Internaționale de Handbal

COMPONENTE
Sport, Artă și 18+ (tineri peste 18 ani care au beneficiat de sponsorizări înainte de 
împlinirea vârstei majoratului)
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Patinatoarea de viteză din Gheorgheni învaţă la Cluj-Napoca, unde este legitimată la Clubul Sportiv 
Universitatea. În momentul de faţă, este cea mai bună junioară din ţară, reuşind să îmbunătăţească 
recordurile naționale la 500 m, 1000 m, 1500 m şi la poliatlon. În anul competițional 2018-2019, a 
concurat la Campionatele Naționale la o categorie superioară vârstei ei, dar şi aşa a reuşit să obţină 
şase titluri naționale şi cinci medalii de argint. La numai 15 ani, a realizat baremurile de participare 
la Campionatele Mondiale de Juniori, concurs rezervat juniorilor până la 19 ani.

ILKA FÜZESY

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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MARIA CLAUDIA GÂDEA
A fost îndrumată spre înot de părinţii săi de la vârsta de 5 ani. A început să facă performanţă la CSA 
Steaua, din 2011 începând să participe în competiţiile naționale. În 2015, la Festivalul Olimpic al 
Tineretului European de la Tbilisi, a obținut medalia de aur la 400 m mixt, iar în finala de la 200 mixt 
s-a clasat a patra. S-a calificat şi la Jocurile Olimpice de Tineret 2018 din Buenos Aires, unde a luat 
startul în trei probe. Tot în 2018, s-a clasat pe locul 6 în finala 400 m mixt a Campionatului European 
de Juniori din Finlanda, iar în 2019 a participat la Campionatele Mondiale de seniori din Gwangju, 
Coreea de Sud.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

SPORT



8

ANDREI PENNAZIO 
Pasiunea şi priceperea nativă ale tânărului pictor i-au surprins deja pe mulţi, inclusiv pe specialişti 
din cercuri academice. Elev al Colegiului Naţional de Arte „Octav Băncilă” din Iaşi, Andrei 
demonstrează de acum calităţi neobişnuite chiar şi pentru cei care au finalizat studii artistice 
complete. Îşi organizează compozițiile cu atenție şi inspirație, dovedind o imaginație şi o pasiune 
creatoare ieşite din comun. Andrei a realizat deja numeroase expoziții personale în țară şi în 
străinătate (China, Polonia, Franţa şi Italia) şi a obținut prima recunoaştere a talentului său prin 
ocuparea locului întâi la concursul de pictură „Befana” din Torino.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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FILARMONICA DE COPII DIN VLĂHIȚA
Înfiinţată cu peste 30 de ani în urmă şi formată din copiii talentaţi din Vlăhiţa (judeţul Harghita), 
formaţia este alcătuită din cor şi orchestră (100 + 40). Cum în Vlăhiţa nu există şcoală de muzică, 
instruirea sistematică a copiilor instrumentişti este făcută de profesorul lor, Haáz Sándor, în cadrul 
cercului de muzică de la Clubul Copiilor şi Şcolarilor din Vlăhiţa. Aceştia dau adesea spectacole 
în oraşele transilvănene, iar în vacanţele de vară au turnee şi în străinătate (chiar şi peste ocean). 
Repertoriul lor este compus din piese clasice scurte, cântece populare maghiare şi a altor popoare 
– cu acompaniament de orchestră simfonică.

ARTĂ
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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AMALIA TĂTĂRAN
Amalia reprezintă noua generaţie de succes a spadei feminine româneşti: în 2017, la doar 22 de ani, 
a devenit căpitanul echipei feminine de spadă a României la Campionatul European de la Tbilisi, 
care a obținut medalia de bronz. Campioană naţională la karate shotokan în copilărie, Amalia a 
fost una dintre protagonistele succesului, dar acesta nu a venit ca o surpriză. La numai 19 ani, 
spadasina din Satu Mare făcea deja parte din echipa de senioare care a câştigat medalia de argint 
la CE de la Zagreb, în 2013, iar la junioare avea deja în palmares două medalii individuale la CE.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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BOTOND SZŐCS
Pe lângă câştigarea mai multor concursuri de pian, Botond Szőcs, student în anul doi de masterat 
la Facultatea de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Braşov, se remarcă printre 
contemporanii săi datorită concertelor susținute în mai multe colțuri ale lumii. Pianistul din Sfântu 
Gheorghe a debutat în compania orchestrei simfonice din Sibiu când avea doar 17 ani, iar de atunci 
susține concerte în permanență. Pe lângă numeroase țări europene, a performat deja şi în Cuba, 
China şi Vietnam, concertele lui fiind un exemplu de profesionalism la nivel internaţional.

18+
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019



TERAPIE EMOȚIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REȚETĂ.



• a 11-a ediţie în 2019

• 628 de copii ajutați

• 75 de cereri de finanţare 

• 18 proiecte sprijinite

• 6 ONG-uri au obţinut finanţare  
pentru prima dată

• 10 judeţe și Bucureşti – provenienţa 
proiectelor

• 25.000 lei – finanţarea maximă disponibilă 
pentru un proiect

PARTENER

PROGRAM MOL PENTRU 
SĂNĂTATEA COPIILOR

CE ESTE?
Programul a fost lansat în 2009 și este destinat organizațiilor neguvernamentale 
(fundații, asociații, federații) și organizațiilor religioase care derulează proiecte de 
terapie prin artă și de terapie emoţională sau intervenții psiho-sociale pentru copii 
și tineri cu deficienţe, boli cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.

MEMBRII JURIULUI
Violeta Stan – medic primar de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului, 
coordonator naţional al Academiei Europene pentru Dizabilităţile Copilului
Mugur Ciumăgeanu – Membru în Comisia de psihologie clinică și psihoterapie al Colegiului 
Psihologilor din România
Magda Cernea – psiholog-audiolog  
Attila Rácz  – psihiatru, medic primar la Spitalul Clinic Județean Mureș, Psihiatrie II 
Erika Weisz – medic specialist medicină de familie, fiziokinetoterapeut, reprezentanta 
Asociației HorsEmotion din Timișoara

CÂŞTIGĂTOR
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor: Asociația Inima Copiilor (București) 
Asociația HorsEmotion (Timișoara)

BUGET PENTRU 2019
400.000 LEI



ASOCIAȚIA HORSEMOTION 
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Asociaţia din Timişoara a luat naştere în anul 2013 din pasiunea comună pentru cai a celor patru 
membri fondatori. Activităţile de recuperare cu ajutorul cailor a debutat cu şedințe individuale de 
hipoterapie pentru copii cu dizabilități, iar ulterior au fost dezvoltate diverse programe terapeutice, 
educative, recreative şi de dezvoltare emoțională. Prin proiectul „Alături de tine totul este o emoție” 
au fost oferite şedințe gratuite de hipoterapie şi stimulare senzorială pentru 10 copii cu dizabilități din 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Timişoara, precum şi un program de dezvoltare 
emoțională cu ajutorul cailor dedicat unui grup de 10 copii din Satul de copii Rudolf Walter. 



În cadrul proiectului „Ajungem MARI prin joc. Terapii ludice pentru copii instituționalizați”, sprijinit 
prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, 20 de preşcolari şi şcolari din clasele mici au 
beneficiat de intervenții individuale şi de grup ce combină metode şi tehnici din mai multe terapii. 
Copiii, proveniţi din sistemul de protecție, nu aveau acces la alte servicii de consiliere 
şi psihoterapie, dar prezentau dificultăți în una sau mai multe arii de 
dezvoltare şi relaționare. Abordarea terapeutică prin mijloacele 
simbolice şi creative ale jocului facilitează explorarea şi 
exprimarea în siguranță a emoțiilor dificile provocate 
de problemele întâmpinate în procesul de 
creştere (neglijare, abuz, traumă, tulburare 
de ataşament) şi, astfel, le permite 
copiilor să-şi acceseze resursele 
naturale de vindecare.

15

ASOCIAȚIA LINDENFELD

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019



16

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ 
DE TERAPII EXPRESIVE

În cadrul proiectului „Conturează viitorul – Art terapie Phronetik”, au fost organizate în Bucureşti 
şedințe săptămânale, individuale, de terapie prin artă pentru 10 copii diagnosticați cu tulburări din 
spectrul autist şi ADHD (tulburarea hiperactivă cu deficit de atenție). Printre obiectivele terapeutice 
ale activităților s-au aflat identificarea şi gestionarea unor emoții, creşterea calității interacțiunilor 
sociale, diminuarea comportamentelor disfuncționale şi altele. Astfel, programul a inclus peste 
240 de şedințe individuale de art terapie susținute de un art terapeut Phronetik® în supervizare în 
cadrul Asociației Române de Terapii Expresive şi Wiener Schule für Kunsttherapie (WSK), Austria.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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ASOCIAŢIA SĂTMĂREANĂ PENTRU PROMOVAREA 
SĂNĂTĂŢII MENTALE (ASPROSAM)

Asociaţia din Satu Mare a organizat în perioada vacanței de vară două tabere terapeutice 
pentru copii care prezintă simptome de anxietate sau depresie. Activitățile de grup concepute 
după metoda Metamorphoses a lui Ildikó Boldizsár vin în completarea intervențiilor 
tradiționale, accesibile în cadrul spitalelor, şi oferă un cadru în care problemele 
pot fi reconceptualizate, privite dintr-o altă perspectivă. Prin lumea 
magică, plină de imaginație, culoare şi întâmplări a poveştilor 
terapeutice, copilul intră în contact cu propriile probleme, 
se identifică cu un personaj, accesează noi resurse 
şi găseşte soluții posibile la problemele sale. 



PENTRU UN VIITOR 
MAI VERDE! 



• a 14-a ediție în 2019

• 51 de proiecte selectate pentru finanţare 

• 16.500 de persoane implicate

• 2.200 de arbori și arbuști plantaţi 

• 4.700 de răsaduri și flori plantate 

• 64.429  de metri pătraţi de spaţii verzi create 
și reabilitate

• 18 tabere Junior Ranger în 2019

• 215 activități extrașcolare

SPAȚII VERZI
CE ESTE?
Cea mai veche platformă de responsabilitate socială a MOL România, 
prin care compania alocă organizaţiilor sprijin financiar pentru 
implementarea proiectelor de protecţie a mediului și de încurajare a 
implicării tinerilor în activităţi relevante pentru protejarea mediului.

BUGET PENTRU 2019
695.000 LEI

COMPONENTE
Spaţii Verzi Urbane și Arii Naturale Protejate

CÂŞTIGĂTORI
Câștigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2019: 
Asociația de Părinți – Petru Rareș (Piatra-Neamț) și Asociația „Piticot” (Dej)

Câștigătorul premiului „Arii Naturale Protejate” 2019: 
Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani)

PARTENER
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ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI – 
PETRU RAREŞ (PIATRA-NEAMȚ)

Scopul proiectului „Ceasul floral de la Colegiul Național Petru Rareş” a fost de a implica comunitatea 
şcolară în amenajarea unui spațiu verde din perimetrul colegiului, precum şi în activități de educație 
ecologică şi în promovarea unui stil de viață sănătos. Au fost organizate sesiuni de informare, 
conştientizare, reciclare creativă, ecologizări şi activități sportive. Peste 70 de voluntari, majoritatea 
elevi ai Colegiului Petru Rareş, s-au mobilizat pentru decopertarea, pregătirea şi amenajarea finală 
a ceasului şi pentru plantarea a peste 270 de arbuşti şi a peste 500 de plante perene. Noul spațiu de 
425 m2 îşi va lăsa puternic amprenta asupra imaginii municipiului Piatra Neamț.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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ASOCIAȚIA „PITICOT” (DEJ)

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

SPAŢII VERZI 
URBANE

În cadrul proiectului „Joc şi veselie în curte-i armonie” au fost amenajate o alee senzorială, un 
labirint şi o grădină cu plante aromatice, prin plantarea a aproape 150 de flori în curtea grădiniței 
„Piticot” din Dej. Totodată, s-a vopsit gardul grădiniței în culori vesele, s-a echipat spațiul de joacă, 
s-a recondiționat mobilierul existent în curte, s-au plantat peste 200 de arbori şi arbuşti. A fost 
îndeplinit astfel scopul iniţial: protejarea mediului înconjurător prin reabilitarea unui spaţiu verde 
de 2.500 m2 pentru copiii din grădiniţă şi pentru toţi copiii comunităţii din cartierul Dealul Florilor. 
Proiectul a inclus şi sesiuni de educaţie ecologică non-formală. 
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ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI – 
„I. C. BRĂTIANU” (CONSTANȚA)

„Comoara verde de lângă noi” – aceasta a fost denumirea proiectului în cadrul căruia asociația de 
părinți a amenajat la Şcoala „I. C. Brătianu” din Constanța un spațiu verde cu dublu rol – educativ 
şi recreativ. Printr-o colaborare participativă între părinți-elevi şi şcoală, a rezultat un spațiu 
verde plantat cu flori, arbuşti şi pomi fructiferi, accesibilizat, dotat cu un spațiu multifuncţional 
(de întâlnire, discuție, predare şi învățare), mese de şah, războaie de țesut, ceas solar. La buna 
realizare a proiectului şi-a adus contribuția şi Clubul Ecologic Transilvania.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI – 
„I. C. BRĂTIANU” (CONSTANȚA)
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SPAŢII VERZI 
URBANE

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI – 
„AVRAM IANCU” (CLUJ-NAPOCA)
Asociația Comitetului de Părinți a Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca şi Asociația 
Culturală „Invizibil” au derulat proiectul „Laboratorul din grădina şcolii”. În curtea 
institutului, cele două asociații au creat un spaţiu de 140 m2 unde elevii să poată 
ieşi în natură, să învețe şi să se simtă bine împreună. Alături de personalul 
de întreținere, elevii şi profesorii au ecologizat spațiul, au plantat flori, 
plante aromatice, arbuşti şi copaci, au recondiționat scaunele 
şi băncile vechi, au colectat şi lipit dopuri realizând un 
tablou cu mesaj ecologic, au realizat o machetă a 
formelor de relief din beton pictat, au realizat o 
mini pergolă pentru trandafiri cățărători şi 
au montat 20 de planşete de desen 
pe gardul şcolii. 
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ASOCIAȚIA PENTRU CONSERVAREA 
DIVERSITĂȚII BIOLOGICE 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

Asociația din Focşani a vizat creşterea ratei de succes în salvarea animalelor sălbatice aflate 
în dificultate. Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice funcționează practic ca un spital 
în care animalele sălbatice rănite sau bolnave sunt tratate şi apoi eliberate înapoi în natură. În 
cadrul proiectului a fost achiziționat şi amenajat un spațiu pentru găzduirea animalelor rănite 
sau bolnave în sezonul rece. Personalul Parcurilor Naturale Vânători-Neamț şi Putna-Vrancea, 
respectiv al Parcului Național Ceahlău au beneficiat de cursuri teoretice şi practice. De asemenea, 
a fost publicat un ghid online pentru publicul larg, care conține modalitățile şi oportunitatea unor 
intervenții în cazul identificării unor animale aflate în dificultate. 

ASOCIAȚIA PENTRU CONSERVAREA 
DIVERSITĂȚII BIOLOGICE 
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ARII NATURALE 
PROTEJATE
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ASOCIAŢIA SOCIAL-CULTURALĂ 
SĂLĂŞANA
De sute de ani, locuitorii din satul Peştera au utilizat resursele naturale în beneficiul lor. O moară cu 
ciutură şi una distrusă de intemperiile naturale, dar şi o vâltoare (văiagă) pentru spălat rufe 
stau mărturie în acest sens. Proiectul „Poteca tematică Muzica Naturii interpretată 
de piatră, lemn şi apă” s-a desfăşurat în satul din județul Hunedoara, pe 
teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. În scopul 
revitalizării acestor instalații de tehnică populară, a fost creat 
un traseu tematic care să le includă, dar care să conțină 
şi instalații de tip „land art”, menite să îi familiarizeze 
pe turişti cu noțiuni legate de geologia locală şi 
de biodiversitate. Fiecare instalaţie are o 
funcționalitate şi invită la descoperire 
prin interacțiune.
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CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE 
ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR 

Proiectul „Pădurea Craiului, casă pentru oameni din cele mai vechi timpuri” şi-a propus să reducă 
impactul negativ al vizitatorilor asupra peşterilor Meziad şi Unguru Mare, prin creşterea gradului 
de informare şi conştientizare al turiştilor şi localnicilor cu privire la valorile culturale şi naturale din 
munţii Pădurea Craiului. Au fost realizate mai multe panouri informative care descriu aspecte din 
viaţa omului preistoric şi relația lui cu peşterile. În acelaşi scop au fost pregătite şi amplasate două 
locuri de joacă unde copiii pot descoperi reproduceri după artefacte datând din epoca bronzului, 
descoperite în cele două peşteri. De asemenea, un arheolog al Muzeului Ţării Crişurilor a desfăşurat 
ture specializate pentru elevii şcolilor din apropiere, dar şi pentru adulţi.
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ARII NATURALE 
PROTEJATE

CLUBUL DE ECOLOGIE 
ŞI TURISM ALBAMONT
Punctul central a proiectului „Wild Kids – Ateliere de aventură în Natură” pentru copiii şi tinerii din 
zona Munților Trascău a fost organizarea a patru mini-tabere educative. Cu participarea a 
40 de copii şi tineri, s-au parcurs trasee de drumeție, trasee tematice educative, 
s-au derulat jocuri interactive cu tematică naturalistică, au avut loc discuții, 
prezentări şi proiecții despre natură, specii şi arii protejate. Prin acest 
proiect s-a construit un foişor în copac pentru observarea 
speciilor de păsări, o punte suspendată şi au fost amplasate 
panouri cu specii de păsări, amfibieni, reptile şi 
mamifere. De asemenea, a fost dezvoltată 
aplicația de mobil Junior Ranger, utilă în 
cadrul activităților educative, disponibilă 
în magazinul Google Play.



CUNOŞTI UN SUPER 
PROFESOR?



• 9 ediţii

• 90 de profesori și antrenori distinși 
       până acum

• 8.000 de lei este valoarea premiului

• 234 nominalizări pentru Gala Mentor 2019

PREMIUL MENTOR  
PENTRU EXCELENȚĂ  
ÎN EDUCAȚIE

CE ESTE?
Premiul Mentor se acordă, începând din 2010, acelor profesori, antrenori, mentori 
care au descoperit și lansat tinere talente și au avut o contribuţie esenţială în 
evoluţia lor profesională. Elevii și discipolii acestor profesori sau antrenori au 
primit distincții la competiții și festivaluri interne și internaționale din domeniul 
artistic, sportiv sau științific, însă activitatea și contribuţia profesorilor a rămas fără 
recunoaștere publică, fără recompense morale sau materiale. Astfel, acest premiu 
a fost creat ca un gest de recunoaștere a contribuţiei lor la excelenţa în educaţie. 
Profesorii și antrenorii premiați la Gala Mentor din 2019 au fost selectați de către 
Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate pe baza nominalizărilor primite în 
perioada aprilie-decembrie 2018 din partea foștilor elevi sau colegi ai acestora.

BUGET
80.000 LEI

PARTENER

TROFEUL  
MENTOR
realizat de artistul plastic Ioan Nemțoi



ATTILA 
BALÁZS BÉCSI

ÉVA CIUBOTARIU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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Predă chimie de peste 35 de ani, fiind şi director adjunct al Liceului Teoretic „Ady 
Endre” din Oradea. Este implicată în activitatea unor ONG-uri cu care colaborează 
şcoala. Fiind o profesionistă desăvârşită, cu dedicație şi tact pedagogic, 
a reuşit performanțe de top cu elevii talentați, obținând numeroase 
premii la olimpiade şi concursuri naționale şi internaționale. 
Pentru elevi, ea este mentor şi prieten în acelaşi timp, 
demonstrând că prin exigență şi muncă poți să atingi 
obiective foarte înalte. 

Pe lângă activitatea de profesor de istorie din Gherla (județul 
Cluj), în anul 1992 a înființat un ansamblu de dansuri populare, iar 

în 1993 a pus bazele Fundației Culturale „Téka”. Prin intermediul fundației, 
a înfiinţat o şcoală cu clasele I-XII, respectiv un internat. A organizat tabere culturale 

şi ateliere meşteşugăreşti, a amenajat biblioteci, a înființat cercuri literare, de dans, istorie, film şi 
multimedia, iar prin cultivarea muzicii populare a lansat tineri talentați care au participat cu succes la 
festivaluri în țară şi străinătate. 



NICOLETA 
COCEA

SANDU MIREL GOLCEA IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

Doctor în Fizică atomică şi nucleară, el este afiliat unor instituții internaționale de 
renume, fiind membru în Comitetul executiv al WFPhC (World Federation of 
Physics Competitions). Elevii şi echipele îndrumate de el au obținut medalii 
la cele mai importante olimpiade şi concursuri internaționale de 
fizică, cum ar fi ICYS sau IYPT. Modestia, dăruirea, sinceritatea 
şi pasiunea îl fac un profesor foarte respectat de către 
elevi, care învață de la mentorul lor calități umane şi 
profesionale necesare în ziua de azi. 

Profesoara de dans clasic de la Liceul de Coregrafie „Floria 
Capsali” din Bucureşti a îndrumat generații de viitori artişti balerini, 

insuflând elevilor săi valori precum disciplina, concurența loială, seriozitatea, 
respectul față de partenerul de dans şi față de munca celorlalți. Elevii săi au 

obținut numeroase premii la olimpiade şcolare şi la concursuri internaționale de 
coregrafie, iar mulți dintre ei au primit burse de studii în străinătate, perfecționându-se 

în prezent în Franța, Germania sau Portugalia. 
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ÉVA 
KOCZINGER

STELIAN HAŞOTI IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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Profesor din anul 1984, a fost antrenor al loturilor naționale de cadeți şi juniori, iar timp 
de 17 ani a fost antrenor al Centrului Olimpic de Tenis de Masă din Constanța. 
Are capacitatea de a descoperi viitori campioni, iar în afară de îndrumarea 
profesională, el le oferă susținere completă, inclusiv pe plan personal. 
Printre rezultatele cele mai bune ale elevilor antrenați de el se 
numără mai multe titluri de Campion European, dar şi medalii 
obținute la Campionatele Mondiale. 

Este profesor de matematică la Liceul Teologic Romano-Catolic 
„Hám János” din Satu Mare din 1994, fiind îndrăgită deopotrivă de 

elevi, părinți şi colegi. Standardele înalte la care se raportează în munca ei se 
reflectă nu doar în numeroasele premii obținute de elevi la concursurile naționale şi 

internaționale de profil, ci şi în recunoştința şi respectul elevilor cărora le-a fost diriginte, 
profesor sau mentor, care au păstrat legătura cu ea mult după încheierea studiilor liceale.



LENUŞ-
TEODORA 
MORARU

TOMA MIRIȚESCU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

Sub tutela antrenorului emerit din Ploieşti au crescut aproape 500 de campioni 
naționali la înot, la diferite categorii de vârstă. Sportivii lui au obținut în jur 
de 1.500 de locuri pe podium la concursuri naționale şi internaționale, 
stabilind peste 80 de recorduri naționale şi balcanice, precum şi 
unul european. Bun cunoscător al sufletului de copil, domnul 
Mirițescu se adaptează nevoilor şi capacităților elevilor 
săi, transformând cunoştințe complexe academice 
în lecții practice, accesibile fiecărui sportiv.

A absolvit Academia de Arte „George Enescu” în anul 1997 
şi a devenit, în acelaşi an, actriță a Teatrului „Mihai Eminescu” 

din Botoşani. Din anul 2000, colaborează cu Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” din oraş, în trupa liceului tinerii abordând problemele specifice 

adolescenței, experimentând împreună, în mod creativ. În afara bucuriei aduse de 
multitudinea premiilor obținute la festivaluri şi concursuri, Lenuş-Teodora Moraru este 

apreciată şi respectată de elevii săi şi pentru aportul pe care l-a avut în evoluția lor personală.
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MARLENA 
ZAGONI

MAGDALENA URSU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019
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Conduce Catedra de Vioară şi Corzi Grave de la Colegiul Național de Arte „Dinu 
Lipatti” din Bucureşti, având aproape 35 de ani de experiență pedagogică. 
Elevii ei au obținut doar în ultimii ani peste 150 de premii la concursuri 
internaționale. A format artişti consacrați, iar în prezent tinere talente 
aflate sub îndrumarea sa dau recitaluri la o vârstă fragedă pe 
scene celebre din Europa sau Asia. Elevii săi spun că, 
pe lângă calitățile deosebite de profesor, este un 
om excepțional, având capacitatea de a inspira 
micilor artişti în devenire încredere, pasiune 
şi curaj pentru dezvoltarea lor. 

Sportivii îndrumați de fosta profesoară-antrenoare de canotaj în 
cei 24 de ani de activitate au acumulat un palmares impresionant: 

generațiile de canotori formați de ea au câştigat 17 locuri pe podium la 
campionatele mondiale. Momentele culminante din cariera ei au fost medalia de 

aur şi cea de bronz câştigate de sportivele românce la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008). Sportivii 
doamnei Zagoni au primit susținere şi în viaţa personală, ştiind că, atunci când este vorba de disciplină, 
exigență şi etică, nu există loc pentru compromisuri.
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PERMIS PENTRU VIITOR!



• a 5-a ediție în 2019

• 263 de tineri din 37 de județe 
       înscriși în 2019

• 41 de câștigători la ultima ediţie 

• 3.000 de lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

• 17 - 25 de ani – intervalul de vârstă al 
solicitanților

PERMIS 
PENTRU VIITOR

CE ESTE?
Prin acest program, MOL România acordă tinerilor din medii defavorizate 
finanţarea necesară obţinerii permisului de conducere pentru categoriile B, C 
sau D, incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. Pentru 
acești tineri, deţinerea permisului este o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui 
loc de muncă ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

BUGET TOTAL
75.000 LEI

PARTENER



RECICLEAZĂ! FIECARE
DOZĂ CONTEAZĂ!



• 219 staţii participă la colectarea bateriilor și a 
becurilor economice uzate, respectiv deșeuri 
de echipamente electrice și electronice de 
mici dimensiuni

• 35 de staţii din 23 de localităţi unde se 
colectează dozele de aluminiu

• 100 de staţii din 32 de judeţe unde se 
colectează uleiul alimentar uzat

• Peste 26.500 litri de ulei alimentar uzat 
colectat în șase ani de la lansarea programului 

• O cantitate de 1.000 litri de apă poate fi 
degradată de la o singură picătură de ulei

• 60 de zile în care o doză de aluminiu reciclată 
ajunge înapoi pe rafturile magazinelor

COLECTARE ŞI  
RECICLARE

CE SE COLECTEAZĂ
Uleiul alimentar uzat
Bateriile și becurile economice uzate
Doze de aluminiu

CE ESTE?
MOL România și-a pus la dispoziţie capacităţile logistice și serviciile angajaţilor 
în folosul comunităţii prin colectarea deșeurilor nocive sau reciclabile, precum 
bateriile și becurile economice uzate, deșeurile de echipamente electrice și 
electronice de mici dimensiuni, uleiul alimentar uzat sau dozele de aluminiu.

PARTENERI



 Cadouri pentru copiii din Centrul 
de Servicii Sociale de la Mănăstirea 

Dumbrava și Centrul de Plasament Jibou

Renovarea Clinicii de Pediatrie 1 Cluj-Napoca

Cadouri pentru copiii la dializă – Secţia 
de Nefrologie a Clinicii de Pediatrie 2, 

Cluj-Napoca

Campania „Dăruiește o carte. Crește o bibliotecă”

Prin această acțiune caritabilă, cu ajutorul colegilor MOL de la Cluj-Napoca şi 
Tileagd, au fost adunate 31 de cadouri, câteva cutii de haine şi 1.350 de lei. 

10 colegi de la MOL România au ajutat, alături de 
Fundaţia Life Education for All, la renovarea etajului 1 al clinicii.

Colegii noştri voluntari au pregătit şi au 
înmânat personal cadouri pentru opt copii.

Alăturându-se campaniei iniţiate de platforma RO100 Cluj Bună Ziua, care a sprijinit 
bibliotecile din mediul rural clujean, angajaţii MOL şi partenerii de la Bookster au 

donat peste 100 de cărţi pentru biblioteca din Săcuieu.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

VREAU SĂ  AJUT
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În anul 2019, MOL România a iniţiat programul
„Vreau să ajut”, prin care colegii, animați de dorinţa

de a contribui la binele celorlalţi, au organizat acţiuni
de voluntariat şi au promovat diferite cauze pe care le-au 

simţit aproape de sufletul lor. Astfel, în cadrul programului 
„Vreau să ajut”, au fost organizate 8 acțiuni care au însumat 270 de 

ore de voluntariat.



Jucării și haine pentru Centrul de 
Abilitare și Reabilitare Jucu

„Masa săracilor” și „O masă caldă”

MOL Nicolae Market

MOL Crăciun – MOL Christmas Market

Colegii din Cluj-Napoca au strâns două cutii cu jucării şi suma 
de 1.700 de lei cu care au fost achiziţionate haine necesare 
celor 50 de persoane internate la instituţia din Jucu.

Cu ajutorul financiar oferit de MOL România, două echipe de voluntari 
au ajutat la bucătăriile a două asociaţii din Cluj-Napoca, unde au gătit 
în jur de 3.500 de sarmale pentru peste 600 de persoane nevoiaşe.

În decembrie, colegii din Bucureşti au confecţionat ornamente de Crăciun, le-au 
vândut colegilor şi au strâns 1.900 de lei, care au fost donaţi către Casa Bună, un 
proiect dedicat copiilor din Ferentari, care vizează ajutarea familiilor nevoiaşe. 

Înainte de Crăciun, un grup de colegi din 
Bucureşti au organizat un târg de prăjituri şi alte 
bunătăţi făcute acasă, iar suma totală de 3.650 lei 
a fost trimisă comunității de copii din Ferentari, 
susţinute prin proiectul Casa Bună. 
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VREAU 
SĂ AJUT
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VREAU SĂ  AJUT
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VOLUNTARIAT

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

Anul 2019 a fost al zecelea an în care angajaţii MOL România au desfăşurat activităţi de voluntariat 
în beneficiul copiilor care locuiesc în casele Fundaţiei „Sfântul Francisc”. În cadrul şedinţei 
departamentului Comercial şi Logistică, organizată la Miercurea Ciuc în perioada 23 – 24 octombrie, 
voluntarii MOL au ajutat la casa de copii din Sândominic, judeţul Harghita, unde au lucrat cu spor la 
gardul casei, au transportat lemne şi au gătit împreună cu prietenii de la fundaţie.

SÂNDOMINIC
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VOLUNTARIAT
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VOLUNTARIAT
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ŞUMULEU CIUC
La începutul lunii octombrie, în cadrul unui teambuilding de mai multe zile, voluntarii din echipa de Retail 
MOL România au participat la o activitate la căminul fundaţiei din Şumuleu Ciuc, județul Harghita, 
unde sunt îngrijiți copii orfani, abandonați sau proveniți din familii defavorizate. Voluntarii MOL 
au ajutat la renovarea şi recondiționarea clădirii şi la prepararea conservelor pentru iarnă. 
Copiii şi personalul au fost foarte încântați şi recunoscători pentru ajutorul primit.
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VOLUNTARIAT
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Aproximativ 40 de colegi din departamentele de Finanţe şi IT au participat la sfârşitul lunii octombrie 
la o activitate de voluntariat la căminul Fundaţiei „Sfântul Francisc” din Gheorgheni, județul 
Harghita, unde locuiesc 50 de copii şi tineri. Împărțiți în mai multe echipe de lucru, ei au tăiat şi au 
depozitat lemnul necesar pentru încălzire, au vopsit gardurile, au renovat elementele de joacă şi au 
zugrăvit încăperile din clădirea căminului. 

GHEORGHENI
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BĂILE TUŞNAD
Mai mult de zece colegi din departamentele juridic şi achiziţii au ajutat la căminul Fundaţiei „Sfântul 
Francisc” din Băile Tuşnad, județul Harghita, unde locuiesc 62 de copii şi adolescenţi orfani sau 
abandonați. În cadrul activităţii de voluntariat, ei au tăiat şi au depozitat lemnul pentru iarnă, au 
vopsit lambriuri în culori vesele şi le-au montat apoi pe pereți, au vopsit noile elemente de 
pe terenul de joacă şi au renovat pardoseala din casă. 
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SPONSORIZĂRI

MOL România şi Federația Română de Handbal (FRH) au încheiat un parteneriat pentru susținerea 
performanței în liga națională de handbal feminin. MOL România este partener al competiției, care 
a devenit astfel Liga Florilor MOL. Conform coeficientului Federației Europene de Handbal (EHF), 
campionatul național de handbal feminin este al doilea ca valoare din Europa. MOL România are 
o prezență de 25 de ani pe piața românească, timp în care s-a implicat în aspecte importante ale 
vieții societății, aşa cum sunt sportul, mediul, sănătatea sau cultura. „Asocierea MOL cu handbalul 
românesc nu este întâmplătoare, ci reflectă valorile comune pe care le prețuim şi care ne-au 
asigurat succesul: joc echitabil, muncă în echipă, perseverență şi dinamism. Sportul oferă modele 
noilor generații prin exemplele de muncă susținută, pasiune, forță fizică şi psihică. Prin susținerea 
handbalului feminin, dorim să continuăm tradiția MOL de a promova performanța şi să contribuim la 
crearea unui impact pozitiv în viețile oamenilor”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman 
MOL România.

HANDBALUL FEMININ, 
SPRIJINIT DE MOL ROMÂNIA



47

SPONSORIZĂRI
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2019

SPONSORIZĂRI

ECHIPAMENTE MEDICALE 
PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ DIN MIERCUREA CIUC 
Un ecograf performant pentru secția de pediatrie, masă radiantă şi lămpi de fototerapie pentru 
secția de neonatologie, respectiv zece fotolii oncologice şi două dispozitive portabile, 
non-contact, de iluminat venele pentru secția de oncologie – acestea sunt 
echipamentele medicale donate de MOL România pentru Spitalul 
Județean de Urgență din Miercurea Ciuc. De asemenea, donaţia 
în valoare de 270.000 de euro (1,25 milioane de lei) include 
şi o ambulanță complet echipată. Echipamentele 
au fost achiziționate cu implicarea Fundației 
pentru Parteneriat din fonduri puse la 
dispoziție de MOL România. 
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SPONSORIZĂRI

În medicina de urgență, aproape întotdeauna câteva clipe reuşesc să facă diferența între viață şi 
moarte, iar personalul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie” efectuează o gamă 
largă de intervenții, mulţi dintre copiii-pacienți ai spitalului fiind transportați din diferite zone ale 
României. Din acest motiv, MOL România şi Asociația Inima Copiilor au demarat construirea unui 
heliport pe acoperişul spitalului, o inițiativă prin care va fi redus timpul de transport către spital 
pentru pacienții aflați în stare gravă. Lucrările sunt programate să înceapă în 2020, în urma unei 
investiții de 425.000 euro. Este prima construcție de acest gen pentru un spital de pediatrie din 
România. 

HELIPORT PENTRU 
COPIII ÎN STARE CRITICĂ 
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SPRIJIN PENTRU MUZEUL 
„GRIGORE ANTIPA”

SPONSORIZĂRI
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SPONSORIZĂRI

MOL România a susţinut Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pe parcursul anului 
2019. În baza acestui parteneriat, MOL a sprijinit financiar activitățile de mentenanță, 
logistică, precum şi pe cele de natură ştiințifică desfăşurate de Muzeu. Fondată 
în anul 1834, instituţia adăposteşte aproximativ 2 milioane de piese 
grupate în colecții zoologice, paleontologice, de minerale şi 
roci şi etnografice. Cu expoziții care se adresează tuturor 
categoriilor de public, muzeul este locul preferat de 
vizitare de către copii şi tineri, care descoperă 
astfel natura înconjurătoare.
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SPONSORIZĂRI

Medaliată cu bronz la ediţia 2018-2019 a campionatului naţional şi deţinătoare a Cupei României 
la hochei pe gheaţă, Sport Club Miercurea Ciuc a fost înfiinţată în anul 1929 de către Lajos Vákár, 
al cărui nume este purtat din 1999 de patinoarul artificial al oraşului. Sprijinită şi de MOL România, 
formaţia ciucană evoluează atât în campionatul naţional al României, cât şi în competiţia regională 
Erste Liga, în care participă echipe din Austria, România şi Ungaria. De-a lungul anilor, Sport Club 
a cucerit de 15 ori titlul de campioană şi de 12 ori Cupa României, având în palmares şi două trofee 
internaţionale, Liga Pannonia (2004) şi Liga MOL (2011).  

SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 
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FUNDAŢIA „SFÂNTUL FRANCISC”
Fondată în 1993 la Deva, fundaţia desfăşoară o activitate susţinută în domeniul asistenţei sociale, 
constând în identificarea copiilor aflaţi în situaţii de risc social, cărora le oferă condiţiile unei vieţi 
normale (asigurarea hranei, cazării şi a unei educaţii în spirit creştin) în grupe de familii sociale, în 
internate şi în centre de zi. De asemenea, fundaţia, susţinută şi de MOL România, ajută familiile din 
care provin aceşti copii în facilitarea reîncadrării lor în familia naturală şi sprijină tinerii absolvenţi 
de liceu sau de studii superioare în integrarea lor în societate. În cei aproape 30 de ani de existenţă, 
fundaţia a ajutat deja peste 5.000 de copii, iar în momentul de faţă îngrijeşte peste 2.000 de copii în 
cele peste 80 de cămine care îi stau la dispoziţie.
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UNTOLD
În total, în cele patru zile de festival, au fost peste 372.000 de 

participanți la cea de-a cincea ediție UNTOLD – acesta fiind numărul 
maxim de spectatori înregistrat până în prezent. Organizat la începutul lunii 

august 2019, evenimentul muzical din inima oraşului Cluj-Napoca a fost sprijinit 
din nou de MOL România, care a asigurat energia necesară pentru generatoarele 

scenelor. La cel mai mare festival din România, MOL a fost prezent cu un stand Fresh Corner 
principal, care a oferit o multitudine de produse delicioase. În zona de distracție şi relaxare a 

MOL România, a existat o cabină foto. Tot în această zonă au fost promovate activităţi de reciclare a 
uleiului alimentar uzat.

NEVERSEA
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MOL România a devenit deja un susținător recunoscut al fenomenelor 
culturale, fie că vorbim despre teatru, film sau muzică. În jur de 60.000 

fani şi artişti internaţionali de renume şi-au dat întâlnire zilnic, în 
perioada 4-7 iulie 2019, la cel mai mare festival organizat pe malul 

Mării Negre - NEVERSEA. Atunci când nu erau la concert, 
fanii veniţi special la Constanţa au asistat la acrobaţii şi 

parade sau şi-au făcut tatuaje de festival. În timp ce 
colaborarea cu UNTOLD din Cluj-Napoca a ajuns 

la cel de-al treilea an consecutiv, parteneriatul 
dintre MOL România şi NEVERSEA a fost la 

prima ediție. 
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ZILELE CULTURALE 
MAGHIARE TIMIŞOARA
După succesul din primii trei ani, Zilele Culturale Maghiare din Timişoara au revenit cu a patra ediţie 
în Piaţa Operei, între 26 şi 29 septembrie 2019, organizată de către Asociaţia Bastion şi sprijinită şi 
de MOL România. Evenimentul de anvergură are ca scop promovarea culturii maghiare şi totodată 
a multiculturalităţii. Într-un oraş unde etniile trăiesc în armonie şi îşi respectă cultura reciproc, 
organizatorii doresc ca şirul de evenimente să familiarizeze cetăţenii cu cultura maghiară, respectiv 
să contribuie la promovarea oraşului din punct de vedere cultural şi turistic.



Publicaţie realizată pentru MOL România, 2020 

Design şi tehnoredactare: 

MOL România Petroleum Products 
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 77, The Office C – etaj 1, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Strada Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucureşti

  MOL Romania


