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Dragi cititori,
În ciuda recesiunii economice, sprijinirea 
iniţiativelor comunităţilor locale continuă 
să reprezinte o prioritate pentru noi, MOL 
România. Nu am încetat să credem că valorile 
companiei noastre trebuie să se identifice 
cu valorile comunităţilor în cadrul cărora 
suntem prezenţi şi ne dezvoltăm. În acest 
spirit derulăm şi dezvoltăm programele de 
responsabilitate socială care sunt prezentate 
în această broşură.

Ca un rezumat al eforturilor noastre în acest 
sens, anul trecut am acţionat pe mai multe 
planuri. Proiectele de responsabilitate socia-
lă deja funcţionale de mai mulţi ani au fost 
duse mai departe, unele dintre ele au fost 
extinse iar altele au primit noi elemente sau 
bugete lărgite. De asemenea, a fost iniţiat şi 
un program nou. 

Astfel, am acordat sponsorizări pentru al 
cincilea an la rând prin programele „Spaţii 
verzi” şi „Pot ajuta?”, iar „Programul pentru 
sănătatea copiilor” se află la a doua ediţie. În 
plus, am lansat un nou proiect prin care am 
încercat să venim în întâmpinarea nevoilor 
comunităţii şi a timpurilor pe care le trăim, 
adresându-ne persoanelor care au descoperit 

şi au sprijinit cu devotament tinere talente – 
profesori şi antrenori de excepţie. Aceştia 
vor beneficia de premiile „Mentor” în valoare 
totală de 80.000 lei. Credem că este bine să 
vă reamintim câteva informaţii succinte des-
pre fiecare dintre direcţiile pe care le urmăm 
în ceea ce priveşte angajamentul nostru de 
responsabilitate socială.

„Pot ajuta? – program de promovare a ta-
lentelor”, are ca scop oferirea unui suport 
esenţial pentru acei tineri sportivi şi artişti 
cu rezultate excepţionale pe plan naţional 
şi internaţional. Prin acest program dorim să 
le încurajăm abilităţile şi talentul, pentru a fi 
şi mai motivaţi să realizeze performanţă. Pe 
de altă parte, „Programul pentru sănătatea 
copiilor” ne permite să oferim sprijin financiar 
acelor organizaţii nonprofit, care derulează 
proiecte de terapie emoţională sau terapie 
prin artă pentru tinerii care sunt afectaţi de 
boli cronice, suferă de dizabilităţi sau se află 
în curs de recuperare după afecţiuni grave. 

„Spaţii verzi” – un program regional al Grupu-
lui MOL implementat local - sprijină amenaja-
rea şi reamenajarea spaţiilor verzi în zonele 

urbane, dar sunt finanţate şi ariile protejate 
sau rezervaţiile naturale din ţară. 

Pentru acest program, MOL România a fost 
recompensată în cadrul Galei „Oameni pen-
tru Oameni 2010” cu premiul pentru cel mai 
bun program comunitar. Aflată la cea de-a 7-a 
ediţie, Gala este organizată de către Asocia-
ţia pentru Relaţii Comunitare împreună cu 
Camera de Comerţ Americană din România, 
fiind cel mai important concurs naţional care 
premiază implicarea socială a companiilor, a 
cetăţenilor şi a organizaţiilor neguvernamen-
tale. Această recunoaştere recompenseză 
eforturile miilor de voluntari care au investit 
timp şi suflet pentru ca natura să-şi regăseas-
că locul în vieţile noastre.

Materialul care urmează este şi o invitaţie 
la acţiune. Descoperiţi voi înşivă care sunt 
căile prin care acasă, la lucru, în timpul liber 
puteţi să faceţi lucruri frumoase pentru un 
viitor sustenabil. Proiectele pe care le susţi-
ne compania noastră, dincolo de un suport 
financiar foarte necesar, înseamnă implicare. 

Vă aşteptăm alături de noi şi de fundaţiile 
care derulează proiectele noastre,
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În cadrul acestuia au putut solicita 
finanţare pentru călătorii sau achi‑
ziţionare de echipament sportiv sau 
materiale necesare unor activităţi ar‑
tistice copiii şi tinerii cu vârste între 8 
şi 18 ani, care au obţinut deja rezultate 
remarcabile la concursuri naţionale 
sau internaţionale de sport sau arte. 

Au putut participa la program şi câşti-
gătorii ediţiilor precedente, cu condi-
ţia de a fi folosit banii alocaţi conform 
contractului de sponsorizare, respec-
tiv cu condiţia de a fi trimis raportul 
de cheltuieli. 

Volumul sponsorizărilor oferite a fost 
de 160 000 de lei în domeniul sporturi-
lor, respectiv 80 000 de lei în domeniul 
artelor – suma individuală maximă so-
licitată fiind de 10 000 de lei.

La această a cincea ediţie a programu-
lui interesul tinerilor sportivi şi artişti 
a depăşit orice aşteptare. 

S-au înregistrat 342 de solicitări de 
finanţare, provenind din 38 de judeţe 
ale României. Lista celor 97 de aplicaţii 
declarate câştigătoare a fost finalizată 
de către cele două jurii de specialitate. 

De reţinut că per ansamblu, în cadrul 
tuturor celor cinci ediţii ale Programu-
lui de Promovare a Talentelor – Pot 
ajuta?, au beneficiat de sponsorizări 
pentru achiziţionare de echipament 
şi instrumente sau pentru deplasări 
la competiţii, 780 de tineri talentaţi din 
România. 

Valoarea totală a sponsorizărilor a fost 
de 260 000 de Euro.

MOL – Program de Promovare a Talentelor
POT AJUTA?

Fundaţia Pentru Comunitate şi 
MOL România au lansat la înce‑
putul lunii mai a anului trecut o 
nouă ediţie a programului Pot 
Ajuta? – MOL – Program de 
Promovarea a Talentelor. 
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Talentul cere şansă!
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Recunoscută pentru talent şi câştigă‑
toare a numeroase premii naţionale şi 
internaţionale, micuţa dansatoare de 
balet se confruntă cu probleme finan‑
ciare care‑i îngreunează pregătirea şi 
activitatea competiţională. 

În vârstă de 11 ani, Ioana – Lucia este 
nevoită să se deplaseze constant de 
la Craiova la Bucureşti, unde lucrea-
ză cu celebra Adina Cezar, maestră 
internaţională de dans contemporan.

Ioana – Lucia ne-a solicitat ajutorul în 
cadrul programului Pot ajuta?, pentru 
a nu fi nevoită să nu poată participa la 
o parte din competiţiile internaţionale 
pentru care se calificase, părinţii ei ne-
dorind ca ascensiunea competiţională 
a unui talent deosebit să fie întreruptă. 

Micuţa balerină deţine un palmares im-
presionant, de exemplu medalia de ar-
gint în finala mondială de dans clasic, 
care a avut loc în Anglia. Performanţa 
îi permite participarea şi la finala din 
2011 din Paris. 

De asemenea, ea doreşte să participe 
şi la concursul Uniunii Europene de 
Dans (ESDU), care va fi organizat în 
Croaţia. În 2010 a obţinut două locuri 
întâi în cadrul acestei competiţii.
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IOANA LUCIA GHIVERCEA
balet 

În cadrul programului „Pot Ajuta?” au 
posibilitatea de a solicita sprijin finan‑
ciar şi echipe sportive sau grupuri de 
artă, una dintre acestea fiind Trupa de 
Teatru „Osonó”. 

Condusă de Lóránd Bartha, trupa a 
cerut suport material pentru moderni-
zarea bazei tehnice a teatrului Liceului 
Mikes Kelemen din Sfântu Gheorghe 
cu un sistem de lumini speciale, desti-
nate scenografiei de teatru. „Osonó” 
este invitată la numeroase festivaluri 
internaţionale, câştigând numeroase 
premii. 

Din păcate, era dificil să facă faţă doar 
cu soluţiile tehnice implementate în 
mare parte de către membrii formaţiei. 
Au fost pierdute oportunităţi de a par-
ticipa la festivaluri din Europa de Vest 
sau Statele Unite. 

Pentru cei care nu sunt foarte familia-
rizaţi cu lumea teatrului, este bine de 

ştiut că este necesară o perioadă rela-
tiv mare pentru a pune pe picioare un 
nou spectacol. De obicei spectacolele 
se menţin în repertoriul teatrului în jur 
de doi ani. De aceea, achiziţionarea 
unui pupitru de comandă cu 12 canale 
permite folosirea unor efecte de lumini 
care în prezent sunt necesare în orice 
producţie artistică. În plus, publicul 
ţintă fiind tineretul, spectacolele de 
succes ale trupei sunt concepute pe 
baza unei scenografii care are drept 
elemente centrale imaginile scenice, 
realizate în mare parte cu ajutorul lu-
minilor, textul având un rol secundar. 
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TRUPA DE TEATRU 
„OSONÓ”
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Muzicianul de 17 ani din Sighetul 
Marmaţiei învaţă la Liceul de Muzică 
„Sigismund Toduţă” din Cluj‑Napoca. 

Talentul şi l-a dovedit de când era copil, 
din clasa a VIII-a obţinând în fiecare 
an locul întâi la clarinet la Olimpiada 
Naţională. Face tot posibilul pentru a 
ajunge un muzician renumit, se întreţi-
ne singur în Cluj, dar pentru a ajunge 
într-o orchestră cunoscută a avut ne-
voie de un instrument nou. 

Astfel, Victor ne-a trimis cererea lui de 
înscriere în cadrul programului „Pot 
Ajuta?”. 

De atunci a participat într-un turneu 
cu Orchestra de Tineret Posticum, cu 
care a avut concerte în Austria, Cehia, 
Elveţia şi Ungaria. 

Printre planurile pentru 2011 se numă-
ră obţinerea unui ultim Loc I la olim-

piadă – dat fiind că este în ultimul an 
de liceu. 

Planurile lui Victor sunt extinse. A luat 
deja legătura cu un profesor renumit 
din Germania, care îl îndrumă deseori 
şi îl ajută pe plan muzical. 

După terminarea liceului Victor ar dori 
să studieze alături de acest mentor în 
Germania. 
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VICTOR TOBAC
clarinet 

Maria Binică s‑a înscris pentru a doua 
oară în cadrul programului nostru de 
sprijin al tinerelor talente. 

Violinista din Câmpulung Muscel în 
vârsta de 16 ani învaţă în Bucureşti şi 
ne-a cerut ajutorul pentru că doreşte 
să studieze cu cei mai buni profesori. 
Obiectivul ei este acela de a participa 
la cât mai multe cursuri de înalt nivel, 
respectiv la concursuri naţionale şi 
internaţionale, dar şi să aibă ocazia 
de a susţine recitaluri în ţară şi străi-
nătate. Iar pentru toate acestea ea lu-
crează asiduu, în vederea îmbogăţirii 
repertoriului şi îmbunătăţirii tehnicii 
interpretative. 

Membră a orchestrei simfonice a Li-
ceului „George Enescu”, ea se poate 
mândri deja cu numeroase premii şi 
trofee câştigate la diferite concursuri, 
talentul fiind o trăsătură de familie în 
cazul ei. Toţi cei cinci copii ai famili-

ei Binică au studii muzicale. Sora ei, 
care în 2009 a fost susţinută şi ea prin 
intermediul programului „Pot ajuta?”, 
este deja studentă a conservatorului 
din München.

Din cauza stării de sănătate precare 
cu care se confruntă părinţii, situaţia 
familială materială nu este liniştitoare. 
Sprijinul acordat Mariei nu s-a datorat 
însă unor raţiuni sociale. Potrivit juriu-
lui, ea a fost cea mai bună dintre toţi 
candidaţii.

MARIA BINICĂ
vioară
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În camera de zi a familiei Foişor din 
Timişoara s‑ar putea organiza un mic 
turneu de şah, fiecare membru al fa‑
miliei excelând în acest sport al min‑
ţii. Carierele celor două fiice, Sabina 
şi Mihaela‑Veronica, s‑a aflat mereu 
sub îndrumarea unor părinţi grijulii, al 
căror aport a fost însoţit şi de ajutorul 
primit din partea MOL România. 

Graţie pregătirii temeinice, Mihae-
la-Veronica a obţinut rezultate pe baza 
cărora s-a calificat în competiţia lansa-
tă de programul „Pot ajuta?”. Astfel a 
reuşit să-şi cumpere în prima fază un 
laptop indispensabil pregătirii în ziua 
de azi, iar a doua oară a reuşit să se 
deplaseze la mai multe competiţii in-
ternaţionale importante. 

Toate aceste eforturi au contribuit 
la obţinerea titlului de Campioană 
Europeană de şah-blitz la categoria 
fete, 14 ani. Anul trecut ea s-a calificat 

pentru obţinerea sprijinului financiar 
necesar în vederea participării la 
Campionatul European de Juniori din 
Georgia. Între timp, sora ei mai mare, 
Sabina, în trecut şi ea câştigătoare în 
cadrul „Pot Ajuta?”, a devenit studentă 
a Universităţii din Baltimore, Statele 
Unite, cu o bursă de şah. 
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MIHAELA VERONICA FOIŞOR
şah 

Pentru talentatul înotător, sprijinul 
obţinut din nou în cadrul programului 
MOL contează foarte mult. Sportivul 
în vârstă de 18 ani a obţinut numeroa‑
se medalii la competiţii naţionale şi 
internaţionale, datorită cărora ne‑a 
convins să‑l susţinem pentru pregătire 
şi deplasări la concursuri. 

Originar din Bucureşti, Marius Radu 
se antrenează la Izvorani, dar este legi-
timat la clubul CSM Drobeta Turnu-Se-
verin. În decembrie, el a fost desemnat 
sportivul cu cele mai bune rezultate 
ale clubului în 2010, după ce a obţinut 
locul cinci la Campionatul European 
de Juniori de la Helsinki, precum şi lo-
cul şase la Jocurile Olimpice pentru 
Tineret, de la Singapore, în proba de 
100 de metri liber. 

Chiar dacă programul zilnic include 
două antrenamente epuizante, Radu 
Marius face totul pentru a rămâne în 

frunte şi la învăţătură. Component al 
lotului olimpic, principalul obiectiv al 
tânărului înotător este să se califice la 
următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, 
care vor avea loc la Londra, în 2012. 
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RADU MARIUS
înot 
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Unul dintre cei mai talentaţi sportivi 
din Târgu Secuiesc, Arnold Lukács 
are ca obiectiv să devină campion eu‑
ropean la juniori, iar apoi şi la seniori. 

Judokanul în vârstă de 17 ani practică 
acest sport de nouă ani, spunând că 
iniţial l-a fascinat faptul că poate învă-
ţa autoapărarea fără să-şi lovească 
adversarul. Săptămânal are în medie 
doisprezece antrenamente, deseori şi 
duminica, o şedinţă de pregătire ajun-
gând şi la trei ore. 

În plus, în această ramură sportivă 
există o permanentă problemă: 
datorită dezvoltării fizice, schimbarea 
grupei de vârstă este însoţită şi de o 
altă categorie de greutate. În prezent 
Arnold concurează la U20, categoria 
73 de kilograme. „Nu a fost uşor pasul 
într-o grupă de vârstă mai mare, este 
nevoie de mai multă muncă, deoarece 
la acest nivel şi concursurile sunt mai 

grele” – povesteşte tânărul judokan. 
Cariera lui a fost propulsată şi de MOL 
România. Bazându-se pe rezultate 
foarte bune, a primit suport financiar 
în cadrul programului Pot ajuta?.

 Arnold este legitimat la CSŞ Târgu 
Secuiesc, însă nu exclude ca în viitor 
să se transfere la un centru de judo 
mai puternic. 
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ARNOLD LUKÁCS
judo 

Una dintre cele mai mari promisiuni 
în domeniul tenisului din România, 
VASILE ALEXANDRU GHILEA s‑a 
impus constant la toate categoriile de 
vârstă, nu doar pe plan intern dar şi în 
competiţiile internaţionale. 

Sportivul de 17 ani din Piatra Neamţ 
conduce detaşat clasamentul U18 al 
Federaţiei Române de Tenis, dar pen-
tru a rămâne în vârf, a avut nevoie de 
ajutor. Alexandru şi-a trimis formularul 
de înscriere în cadrul programul Pot 
Ajuta? solicitând fonduri necesare 
achiziţionării de echipament. 

La categoriile de vârstă de 18 ani şi 
de seniori, turneele sunt numeroase, 
fiind nevoie de echipament adecvat, 
cu minim şase rachete, 20 de tricouri, 
două perechi de pantofi sport, precum 
şi corzi şi accesorii care se uzează 
foarte repede. 

De altfel, pe lângă trofeele obţinute 
la competiţii, faptul că tenismenul se 
află pe un drum bun a fost confirmat şi 
prin convocarea lui la pregătirile lotu-
lui lărgit de Cupa Davis ale României. 
Între obiectivele pentru 2011, unul din-
tre cele mai importante este califica-
rea la turneul de juniori al competiţiei 
de Grand Slam de la Paris – Roland 
Garros. 
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VASILE ALEXANDRU GHILEA
tenis
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Din cele 61 de proiecte înscrise în 
competiţia pentru obţinerea de fon‑
duri, juriul de specialitate a selectat 
16 pentru a fi finanţate. Cele 16 orga‑
nizaţii câştigătoare au pus la punct 
proiecte destinate copiilor autişti, cu 
deficienţe de vedere, de auz, precum 
şi copiilor bolnavi de diabet sau de 
cancer.

În cadrul celei de a doua ediţii a progra-
mului, 20 de organizaţii non-profit vor 
beneficia de sprijin financiar pentru 
implementarea unor proiecte de tera-
pie emoţională sau terapie prin artă. 

Proiectele au valoarea totală de 
650.000 de lei, din care 300.000 de 
lei sunt asiguraţi de MOL România. 
Pe lista câştigătorilor se regăsesc mai 
multe organizaţii care derulează pro-
iecte pentru copii internaţi la secţiile 
de oncologie ale spitalelor din ţară. 
În plus, vor fi sprijinite şi organizaţii 

care se ocupă de proiecte destinate 
copiilor autişti, cu probleme de nutri-
ţie sau care suferă de diabet zaharat. 
Pentru prima oară a obţinut finanţa-
re şi o asociaţie care organizează un 
proiect de hipoterapie pentru copii 
cu deficienţe. La ediţia 2010/2011 a 
programului, au fost înregistrate 74 de 
cereri de înscriere din 25 de judeţe ale 
ţării şi din capitală. 
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Lansat în septembrie 2009, pro-
gramul a câştigat rapid o popu-
laritate bine meritată, fiind pri-
mul de acest gen din România.
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PROGRAMUL 
PENTRU SĂNĂTATEA COPIILORAjutăm 

în vindecare!
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Fundaţia Aquarius din Bucureşti a 
abordat relaţia dintre muzică şi dans 
dintr‑un unghi cu totul special: a ofe‑
rit lecţii pentru 15 copii cu deficien‑
ţe motorii prin intermediul metodei 
Soundbeam. Aceasta a fost dezvoltată 
în Anglia şi se aplică de peste 20 de 
ani cu succes şi în alte ţări din Europa 
de Vest. 

Metoda poate fi utilizată în diverse 
domenii: în scop terapeutic – pentru 
afecţiuni psiho-locomotorii; ca meto-
dă de stimulare a creativităţii copiilor 
şi tinerilor din şcolile normale, sau în 
scop pur artistic, în proiecte de dans, 
teatru, muzică. 

Proiectul Fundaţiei Aquarius a avut 
un caracter pilot, introducând meto-
da Soundbeam pentru prima dată în 
România. Beneficiari au fost un grup 
de copii din cadrul Centrului de Sănă-
tate Mintală al IOMC Alfred Rusesscu 
din Bucureşti. 

Descrisă sugestiv ca o claviatură invi-
zibilă în spaţiu, Soundbeam transfor-
mă mişcarea în sunet, prin intermediul 
unor senzori de mişcare. 

Metoda se adaptează foarte bine în 
terapia copiilor cu dizabilităţi, stimu-
lându-i să păşească şi să se deplase-
ze singuri, să-şi diferenţieze mişcările 
în funcţie de sunetele pe care le aud, 
să-şi depăşească frica şi emoţiile, în-
cântaţi de melodiile pe care le produc. 

În joacă, ei devin conştienţi de un po-
tenţial creativ şi de comunicare greu 
accesibil în mod uzual prin alte meto-
de: ca kinetoterapie, gimnastică medi-
cală sau logopedie.
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FUNDAŢIA AQUARIUS 

Organizaţia din Cluj‑Napoca s‑a ocu‑
pat de copii internaţi în secţiile de 
onco‑pediatrie ale Institutului Onco‑
logic Dr. Ion Chiricuţă din Cluj şi ale 
Spitalului de Pediatrie II. 

O echipă internaţională de voluntari 
le-a dat oportunitatea micuţilor să se 
exprime, să înveţe, să simtă, să uite de 
durere, să lupte, să viseze la viitor şi 
să spere. 

În cadrul proiectului Căruţa Creativă 
au fost abordate 10 teme creative în 
10 luni, voluntarii fundaţiei The Little 
People având 3000 de contacte cu 
copii internaţi la cele două secţii de 
onco-pediatrie din Cluj. 

Totul a început cu vizite făcute la cele 
două secţii, iar după ce copiii au cunos-
cut varietatea de activităţi care le-au 
fost pregătite, programele au continu-
at cu realizarea unor picturi care să 
transmită un mesaj încurajator: chiar 

dacă sunt bolnavi, ei nu sunt singuri. 
Printre celelalte activităţi s-au numă-
rat realizarea cu ajutorul voluntarilor a 
unor decoraţiuni pentru Ziua Mamelor, 
dar şi a unor figurine din lut. 

Micuţii s-au întâlnit şi cu clovnul funda-
ţiei, care i-a făcut să zâmbească.
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ASOCIAŢIA THE LITTLE PEOPLE 
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Organizaţia din Gheorgheni a utilizat 
fondurile primite în cadrul programu‑
lui pentru terapia prin artă a copiilor 
cu deficienţe motorii. 
Proiectul a durat zece luni, pe parcur‑
sul cărora au fost organizate ateliere 
de artizanat şi excursii, însă cel mai 
mare succes s‑a înregistrat cu atelie‑
rul de dans pe scaune cu rotile, con‑
dus de dansatori profesionişti. 

Ideea de a organiza activităţi bazate pe 
munca din atelierele de artă, respectiv 
dansul comun al copiilor cu handicap 
locomotor sever sau mediu, cu semenii 
lor sănătoşi, provine de la un grup de 
tineri entuziaşti. Aceştia au deficienţe 
uşoare, neobservabile şi frecventează 
orele de gimnastică medicală în cadrul 
Fundaţiei Şansa. 

Sprijinul venit din partea părinţilor şi a 
conducătorilor fundaţiei i-a stimulat în 
a organiza diferite tipuri de activităţi, 

menite să contribuie, pe lângă şedin-
ţele zilnice de kinetoterapie, la dezvol-
tarea cât mai variată a capacităţilor şi 
deprinderilor psiho-motrice ale copii-
lor şi tinerilor cu handicap locomotor. 

Cursurile nu i-au influenţat doar pe 
copiii care au participat la ele, ci şi pe 
părinţii acestora. Ei au devenit mai des-
chişi şi comunicativi, mărturie stând şi 
spectacolul final, când alături de copii 
şi tinerii voluntari, aceştia au luat parte 
efectiv în spectacol.
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FUNDAŢIA ŞANSA  
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Organizaţia din Bacău a iniţiat un pro‑
iect pentru creşterea calităţii vieţii co‑
piilor aflaţi în suferinţă, prin oferirea 
de servicii de terapie prin artă într‑o 
manieră profesională. 

Sesiunile de stimulare prin artă, muzi-
că, mişcare, joc, poveşti, teatru şi lucru 
manual s-au desfăşurat pe o perioadă 
de patru luni, beneficiarii fiind copii din 
patru instituţii din Bacău.

Cu o experienţă foarte mare în acest 
domeniu, specialiştii fundaţiei au ţinut 
cont de nevoile fiecărui copil. Astfel, 
s-a lucrat individual şi în grupuri re-
strânse, de câte 3-4 copii. 

De asemenea, organizaţia a dorit şi 
sprijinirea părinţilor în deprinderea de 
tehnici simple de stimulare prin artă a 
copiilor cu handicap – în cadrul pro-
iectului „Şcoala părinţilor” au partici-
pat 30 de părinţi. Cursul s-a bazat pe 
demonstraţii practice, părinţii având 

ocazia să exerseze personal unele ele-
mente din activitatea de terapie prin 
artă. 

Proiectul a fost binevenit şi dintr-un alt 
aspect: majoritatea părinţilor partici-
pând pentru prima dată la un astfel de 
curs, au găsit foarte avantajos faptul 
că au avut ocazia să se implice direct 
şi să interacţioneze cu ceilalţi părinţi.
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FUNDAŢIA DE SPRIJIN COMUNITAR
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Până în primăvară, MOL România va 
anunţa deja câştigătorii programului 
„Spaţii verzi”, derulat împreună cu 
Fundaţia pentru Parteneriat. Astfel, 
organizaţiile non‑guvernamentale, 
cadrele didactice şi toţi cei implicaţi 
in proiecte de protecţie a naturii vor 
putea începe lucrările din timp. 

Aceste activităţi, pe lângă utilitatea lor 
imediat vizibilă, aduc oameni diferiţi 
împreună: renovarea în comun a curţii 
unei şcoli sau a unei rezervaţii natura-
le are o putere deosebită în întărirea 
comunităţii. Oamenii se cunosc mai 
bine, iar copiii implicaţi primesc lecţii 
de viaţă importante. 

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul cate-
goriei „Spaţii verzi urbane” se acordă 
sprijin acelor organizaţii şi asociaţii 
care îşi propun reabilitarea sau crea-
rea de spaţii verzi: curţi de şcoli sau 

parcuri părăsite şi neîngrijite, care prin 
munca voluntarilor entuziaşti vor fi re-
aduse la viaţă. În această categorie, 
diferitele proiecte pot obţine finanţări 
individuale de maxim 8 000 de lei. Nu 
este de neglijat nici modulul prin care 
se acordă sprijin financiar pentru pro-
movarea ariilor naturale protejate. Prin 
intermediul acestei componente este 
posibilă finanţarea unui proiect cu maxim 
20 000 de lei. 

Anul trecut, MOL România a oferit un 
sprijin concret pentru amenajarea a 29 
de spaţii verzi urbane, fiind reabilitate 
22 de curţi de şcoli, o curte a unei gră-
diniţe, o curte a unui muzeu, un teren 
de lângă un spital dar şi 4 spaţii verzi 
publice. 

Cifrele spun multe despre impactul so-
cial şi ecologic al acestor proiecte: s-au 
implicat peste 7 000 de persoane, au 

PROGRAMUL SPAŢII VERZI

Programul comun al MOL 
România şi al Fundaţiei pentru 
Parteneriat continuă şi anul 
acesta. 

La fel ca şi în 2010, în cadrul 
proiectului „Spaţii Verzi” este 
posibilă solicitarea de fonduri 
în cadrul a două categorii, suma 
totală acordată fiind de 150 000 
de euro. Termenul limită de de-
punere a candidaturilor este 1 
martie 2011. 
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Bucură‑te de verde!

fost plantaţi peste 6 500 de arbuşti şi 
pomi, respectiv peste 5 300 de flori. In 
totalitate a fost amenajată o suprafaţă 
care a depăşit 48 000 de mp. 

Programul se bucură şi de aprecierea 
societăţii civile, subliniată şi de faptul 
că anul trecut în cadrul Galei „Oameni 
pentru Oameni” companiei MOL Ro‑
mânia i‑a fost acordat premiul pentru 
cel mai bun program comunitar. 

Organizată de către Asociaţia pentru 
Relaţii Comunitare împreună cu 
Camera de Comerţ Americană din 
România, Gala s‑a aflat la cea de‑a 7 
a ediţie şi reprezintă cel mai important 
concurs naţional care premiază 
implicarea socială a companiilor, 
a cetăţenilor şi a organizaţiilor 
neguvernamentale. 
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An de an, în cadrul modulului urban al 
programului Spaţii Verzi, se oferă şi un 
premiu, care este acordat organizaţiei 
care a reuşit cea mai vizibilă transfor‑
mare a terenului selectat. 

În 2010, distincţia a fost acordată 
Asociaţiei de Părinţi „Step by Step”, 
care astfel primeşte o sumă echivalentă 
cu valoarea finanţării obţinute pentru 
implementarea proiectului, adică 
reabilitarea curţii şcolii cu clasele I-VIII 
„Molnár Józsiás” din Târgu Secuiesc. 

Lucrările au avut ca obiectiv ampla-
sarea unui loc destinat compostării 
deşeurilor organice, formarea unui 
colţ pentru studii în aer liber dotat cu 
mobilier din lemn masiv (mese, bănci, 
coşuri de gunoi), o mini-grădină de 
mirodenii, mulţi arbuşti, puieţi şi flori. 
„În ultimii trei ani ne-am trimis candi-
daturile în cadrul programului Spaţii 
verzi şi astfel am reuşit să renovăm 
integral spaţiul curţii şcolii noastre 

– de altfel părăsit şi ponosit, a spus 
învăţătoarea Illés Magdolna. – Asoci-
aţia noastră există de 12 ani, însă în 
lipsa resurselor financiare nu am avut 
ocazia să începem lucrări de acest ca-
libru. Prin intermediul MOL România 
şi a programului „Spaţii verzi”, am avut 
posibilitatea însă să ne implicăm şi în 
astfel de activităţi. Pe lângă sprijinul 
oferit, mulţumim şi pentru premiu, care 
reprezintă o confirmare în plus a fap-
tului că nu degeaba ne-am dat mâna 
în comunitatea noastră.”

În cadrul programului Spaţii Verzi, un 
premiu special este acordat în fiecare 
an organizaţiei care îşi realizează pla‑
nurile cel mai bine, în modul cel mai 
ecologic, şi prin implicarea a celor mai 
multe forţe şi resurse locale. Premiul 
constă într‑o sumă egală cu cea ob‑
ţinută ca sponsorizare şi un trofeu 
înmânat la evenimentul de lansare a 
programului următor. 

ASOCIAŢIA STEP BY STEP
câştigătoarea trofeului Spaţii verzi 2010
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Asociaţia a dorit reamenajarea spaţi‑
ilor verzi din curtea şcolii cu clasele 
I‑VIII Nr. 10 din Botoşani, dar şi cre‑
area unei atitudini pozitive în rândul 
elevilor faţă de mediul înconjurător. 

Spaţiile verzi ale institutului de învă-
ţământ sunt relativ reduse, însumând 
aproximativ 700 metri pătraţi, împărţi-
te în patru parcele înţelenite cu iarbă 
de câmp. 

Transformarea acestora şi redarea lor 
în circuitul arhitectural al cartierului au 
devenit importante pentru şcoală. În 
luna aprilie s-au desfăşurat activităţi 
de pregătire a suprafeţelor de teren în 
vederea însămânţării acestora cu ga-
zon. Elevii, cadrele didactice, părinţii, 
voluntarii s-au implicat în toate etapele 
de derulare ale proiectului, plantând 
arbuşti, participând la amenajarea şi 
întreţinerea spaţiilor. Principalul rezul-
tat al proiectului a constat în transfor-

marea celor patru suprafeţe de teren în 
adevărate oaze de verdeaţă care s-au 
încadrat în peisajul urbanistic existent 
şi au conferit un aspect estetic şcolii. 

Un alt rezultat important a fost faptul 
că elevii şi-au format deprinderi de 
plantare şi de ocrotire a puieţilor şi a 
spaţiilor verzi, conştientizând astfel 
importanţa influenţei comportamen-
tului lor asupra mediului înconjurător 
prin păstrarea şi refacerea echilibrului 
om-mediu.

ŞCOALA NR. 10 
DIN BOTOŞANI

2 3
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Spitalul din judeţul Covasna dispune 
de un spaţiu de 32 000 mp din care 
majoritatea constituie spaţii verzi ne‑
îngrijite – până nu demult cu bănci 
învechite, cu gard metalic aproape 
distrus, fără o alee pe care ar fi pu‑
tut‑o traversa în mod normal bolnavii, 
cadrele medicale şi vizitatorii.

Parcul era parcă al nimănui, dar după 
finalizarea proiectului care a beneficiat 
de sprijin financiar în cadrul progra-
mului „Spaţii verzi”, aceasta a devenit 
una dintre cele mai valoroase realizări 
a anului 2010 din oraş, transformân-
du-se chiar într-o adevărată „Insulă a 
Sănătăţii.”

Importanţa şi frumuseţea acestui pro-
iect a atras foarte mulţi voluntari, care 
au lucrat cot la cot, din greu, pentru a 
înfăptui acest vis.

În conformitate cu un plan realizat 
împreună cu parteneri, au fost am-

plasate în parc jucării speciale pentru 
copiii bolnavi, iar terenul a fost reabi-
litat complet. Aranjarea cu bănci, flori, 
arbuşti, puieţi a fost îndrumată de pro-
fesionişti recunoscuţi.

Acum curtea spitalului este locul potri-
vit şi pentru revenirea psihică şi fizică 
a bolnavilor.

SPITALUL MUNICIPAL
TÂRGU SECUIESC 
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Programul denumit „Iubesc natura, 
vreau să‑i fiu prieten!” a avut ca scop 
principal modernizarea parcului şcolii 
printr‑o intervenţie neagresivă asupra 
mediului, cu implicarea activă a elevi‑
lor, părinţilor şi a comunităţii locale. 

Terenul de 750 mp din curtea şcolii, 
acoperit cu iarbă, era de fapt folosit de 
locuitorii din imobilele vecine şcolii ca 
loc de promenadă pentru câini. Primul 
pas a fost constituirea grupurilor de 
lucru şi stabilirea responsabilităţilor, 
după care a urmat achiziţionarea mo-
bilierului şi a materialului săditor. 

După curăţarea spaţiului şi realizarea 
aleilor au urmat plantările – sub sloga-
nul „Fiecare copil plantează o floare”, 
clasele de elevi au realizat plantarea 
sub îndrumarea unui inginer horticol 
şi sub supravegherea cadrelor didac-
tice. Denumirile latine şi populare ale 
plantelor au fost inscripţionate pe tă-

bliţe, acţiune urmată de montarea şi 
vopsirea mobilierului.

Astfel, în modernizarea parcului şcolar 
s-au implicat 600 de elevi, dar şi 50 de 
părinţi, fiind plantate 1008 bucăţi de 
material vegetal şi amplasate 18 piese 
de mobilier urban.

ŞCOALA NR. 8 
DIN REŞIŢA
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Parcul Naţional Cozia, parte din re‑
ţeaua Natura 2000, are o suprafaţă de 
17 100 ha, fiind alcătuit în mare par‑
te din Munţii Cozia, masivul Narăţul 
din Munţii Căpăţânii şi extremitatea 
sud‑estică a Munţilor Lotru. 

Acesta găzduieşte habitate naturale 
cu specii de floră şi faună sălbatică şi 
peste 8.000 ha de păduri virgine. Aso-
ciaţia de Turism Montan Eco-Turtudan 
Brezoi a iniţiat un proiect cu scopul 
unei mai bune promovări pentru pro-
tejarea capitalului natural şi cultural 
din zonă, dar şi ridicării nivelului de 
acceptare în rândul comunităţilor lo-
cale a importanţei acestei arii naturale 
protejate. 

Acest obiectiv a fost important dato-
rită faptului că numeroşi locuitorii ai 
cătunelor şi satelor din această zonă 
îşi mai păstrează încă unele obiceiuri 
şi tradiţii din vechime. 

Pentru contracararea aspectelor 
negative asupra mediului, Asociaţia 
Eco-Turtudan Brezoi şi-a propus să 
responsabilizeze şi să conştientizeze 
comunităţile locale pentru o bună 
înţelegere a importanţei Parcului 
Naţional Cozia. Astfel, timp de două 
luni, şcolile şi comunităţile din zonă au 
fost implicate în activităţi educative şi 
de cunoaştere a importanţei naturii. 

S-au înfiinţat cluburi ecologice, au fost 
organizate concursuri pe aceste teme, 
respectiv s-a realizat şi o expoziţie co-
mună cu şcolile din această zonă. 

PARCUL NAŢIONAL 
COZIA
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Situat pe teritoriul localităţilor Costeşti, 
Bărbăteşti şi Mile Olăneşti din judeţul 
Vâlcea, este cel mai mic parc naţional 
din România şi unul dintre cele mai noi, 
fiind înfiinţat în anul 2004. 

Parcul cuprinde creasta calcaroasă 
liniară a Masivului Buila-Vânturariţa, 
cu altitudinea maximă de 1885 m. Pe 
lângă peisajele diverse şi sălbatice 
(păduri, gol alpin, zone de abrupt) aici 
se găsesc situri de interes geologic şi 
geomorfologic, habitate şi specii pro-
tejate sau monumente cultural-istori-
ce, respectiv tradiţii şi obiceiuri. 

Cele două arii protejate din comuna 
Costeşti, în a căror administraţie Aso-
ciaţia Kogayon s-a implicat în calitate 
de custode şi partener la administra-
re, au beneficiat în ultimii cinci ani de 
mai multe proiecte vizând promovarea, 
informarea şi conştientizarea comu-
nităţilor locale şi vizitatorilor, precum 

şi educaţia ecologică. În cadrul pro-
iectului sprijinit prin programul „Spaţii 
Verzi” au fost organizate două tabere 
de creaţie, dar şi cea de-a doua ediţie 
a zilei Parcului Naţional Buila-Vântu-
rariţa. 

De asemenea, Asociaţia Kogayon a 
urmărit realizarea unui obiectiv educa-
ţional prin mai multe întâlniri cu elevi, 
diferite evenimente şi programe, re-
spectiv expoziţii, lecţii în natură sau 
alte aplicaţii practice.

PARCUL NAŢIONAL 
BUILA ‑ VÂNTURARIŢA
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Situat în partea de sud‑vest a ţării, Par‑
cul Naţional Defileul Jiului se întinde 
pe o suprafaţă de 11.127 ha, pe terito‑
riul judeţelor Gorj şi Hunedoara.

La o primă inventariere a elemente-
lor de biodiversitate în zonă, au fost 
identificate aproximativ 700 specii de 
floră, 500 specii de faună şi un număr 
de 15 habitate.

Deoarece o parte din speciile de flo-
ră şi faună se regăsesc în listele celor 
două directive ale Uniunii Europene, 
zona a fost declarată şi Sit Natura 
2000.

De asemenea, parcul prezintă o ca-
racteristică cu totul aparte şi datorită 
faptului că este traversat de unul din 
cele mai mari râuri ale ţării – Jiul – şi de 
două căi de comunicaţie transcarpati-
ce (un drum naţional si o cale ferată). 
Proiectul sprijinit prin cadrul progra-
mului „Spaţii Verzi” a avut ca obiectiv 

realizarea unei poteci tematice prin-
tr-un proces participativ de implicare 
a elevilor din comunităţile locale, dar 
şi elaborarea unui concept de mana-
gement al vizitatorilor şi integrarea 
potecii tematice în acesta.

Deoarece relaţia dintre administraţia 
parcului şi comunităţile locale este re-
lativ tensionată – aceasta se datorează 
restricţiilor de utilizare a suprafeţelor 
forestiere – proiectele au ajutat şi la 
îmbunătăţirea nivelului de acceptare a 
parcului naţional în rândul localnicilor.

PARCUL NAŢIONAL
DEFILEUL JIULUI
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Parcul natural se situează în nordul 
judeţului Neamţ, la graniţa cu judeţul 
Suceava. S‑a constituit ca parc în anul 
1999, adăpostind numeroase valori 
naturale, culturale şi istorice. 

În anul 2009 s-a finalizat proiectul de 
reabilitare a ansamblului monument 
istoric Cetatea Neamţului, însă chiar 
dacă de atunci numărul de turişti a 
crescut, aceştia nu deţin cunoştinţe 
în ceea ce priveşte aria naturală prote-
jată, pe teritoriul căreia se află cetatea. 
Fundaţia de Dezvoltare Locală „Spe-
ranţa” a încercat să îmbunătăţească 
situaţia printr-un proiect pentru care a 
obţinut sprijin şi de la MOL România.

Obiectivul principal a fost amenaja-
rea unei poteci tematice pe traseul 
de acces spre cetate, care să pună în 
valoare resursele naturale, culturale şi 
istorice ale acestui monument. Promo-
varea şi popularizarea ariei naturale 

protejate în rândul populaţiei locale şi 
a turiştilor s-a realizat prin cele 10 pa-
nouri de informare plasate de-a lungul 
potecii, dar şi prin cele 10 000 de plian-
te distribuite turiştilor. De asemenea, 
proiectul a cuprins şi trei workshop-uri 
desfăşurate pentru promovarea turis-
mului ecologic în zona parcului.

ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ 
VÂNĂTORI–NEAMŢ
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Premii individuale de câte 8 000 de lei 
vor răsplăti eforturile a zece profesori 
şi antrenori care au descoperit, susţi‑
nut şi lansat tineri talentaţi. 

Vor fi astfel recunoscute contribuţiile 
unor oameni a căror excelenţă edu‑
cativă a condus generaţii întregi spre 
succes, însă a căror activitate a rămas 
în umbră, fără recompense morale sau 
materiale.

Premiul va fi acordat pentru prima 
oară în februarie 2011, selecţia men-
torilor nominalizaţi fiind făcută de 
Consiliul Director al Fundaţiei pentru 
Comunitate.

Perioada nominalizărilor s-a încheiat în 
data de 31 decembrie 2010, iar premii-
le vor fi înmânate în cadrul unei festivi-
tăţi în primăvara acestui an. Recoman-
dările au venit din 24 de judeţe ale ţării 
şi din capitală, numărul profesorilor de 

ştiinţe nominalizaţi pentru premiu fiind 
aproximativ egal cu cel al antrenorilor 
sau artiştilor nominalizaţi. 

Deşi au fost înregistrate 118 nominali-
zări, juriul va avea de ales dintre 78 de 
persoane, deoarece s-au înregistrat şi 
nominalizări multiple.
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MOL România şi Fundaţia Pen-
tru Comunitate au lansat anul 
trecut Premiul Mentor pentru 
Excelenţă în Educaţie.
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PREMIUL „MENTOR PENTRU EXCELENŢĂ 
ÎN EDUCAŢIE”

PREMIUL MENTOR 
PENTRU EXCELEN|{ 
ÎN EDUCA|IE
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Prin diferitele sale programe, 
MOL România dă dovadă de im-
plicare socială activă şi eficientă 
şi încearcă să contribuie în cel 
mai direct mod posibil prin acţiu-
nile de voluntariat ale propriilor 
angajaţi.
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VOLUNTARII 
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Odată cu apropierea sărbătorilor de 
iarnă, colegii noştri din departamentele 
de Servicii Corporate şi Dezvoltare 
Reţea al MOL România au ajutat un 
alt cămin de copii al Fundaţiei Sfântul 
Francisc din Deva, de data aceasta 
realizând la Băile Tuşnad un teren de 
joacă nou‑nouţ.

Fundaţia Sfântul Francisc, care îi 
sus-ţine pe copiii nevoiaşi, a creat în 
2006 Centrul de Protecţie al Copiilor 
Sfântul Ladislau de la Băile Tuşnad.

Căminul are 95 de locuitori perma-
nenţi, alţi 20 de copii din localitate fiind 
aici doar în cursul zilei – luând prân-
zul după ore, participând la activităţile 
de după masă şi întorcându-se aca-
să după cină. Deoarece staţiunea de 
agrement nu dispunea de un teren de 
joacă, iniţiativa MOL România a avut 
un succes foarte mare în rândul copii-
lor. „Noul teren de joacă nu este doar 
al centrului, ci şi al localităţii, iar pentru 

noi este o mare bucurie că tinerii noştri 
îşi pot invita aici la joacă prietenii din 
oraş” – a spus Tibor Kolozsvári, direc-
torul Centrului de protecţie al copiilor 
Sfântul Ladislau.

Cei 13 voluntari de la MOL au sosit 
de la Cluj şi Bucureşti, şi – precum la 
Deva – nu numai că au suportat cos-
turile, dar au participat şi la munca 
propriu-zisă. În plus, au adus cadouri 
şi jucării pentru copiii din cămin. 

La lucrări au contribuit şi localnicii, 
pompierii voluntari şi angajaţii primă-
riei, unii antreprenori oferind la preţ 
redus materialele de construcţii. 

TEREN DE JOACĂ LA BĂILE TUŞNAD
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23 de angajaţi din departamentul co‑
mercial al firmei au renovat prin forţe 
proprii terenul de joacă aparţinând că‑
minului de copii al Fundaţiei Sfântul 
Francisc din Deva.

Căminul din Deva, unde ordinul ca-
tolic al franciscanilor acceptă tineri 
defavorizaţi din întreaga Transilvanie, 
funcţionează de 17 ani. Instituţia îi aş-
teaptă cu drag pe cei care din cauza 
situaţiei grele a familiei nu numai că 
nu au şansa de a învăţa, ci şi suferă 
de foame. La Deva şi-au găsit un nou 
cămin în mănăstirea renovată a ordi-
nului franciscan în jur de 200 de copii 
şi adolescenţi, aici fundaţia având şi 
propria şcoală primară şi grădiniţă. 

Datorită voluntarilor din MOL Româ-
nia, la începutul anului şcolar acest 
teren de joacă a fost readus la viaţă, 
întâmpinându-i pe copiii întorşi din va-
canţă cu un aspect îngrijit şi proaspăt. 

Cei 23 de voluntari au lucrat timp de 
două zile şi datorită lor, au fost reîn-
noite elementele de joacă şi au fost 
montate noi leagăne şi alte jucării. 

Au avut timp chiar şi pentru vopsirea 
unui teren de baschet prin trasarea 
marcajelor sub panouri, respectiv în-
cărcarea cu trei metri cubi de nisip a 
gropii de mult timp pustie. „Deoarece 
copiii de aici ies rareori în oraş, a fost 
foarte important ca în interiorul cămi-
nului să dispună de un teren de joacă 
modern.

„Este un mare cadou din partea MOL 
România” – a adăugat Csaba Varga, 
administratorul fundaţiei, totodată pro-
fesor de muzică în căminul din Deva.

MOL 
A AJUTAT LA DEVA
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