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Dragi cititori,
Sprijinirea iniţiativelor locale reprezintă, în continuare, o prioritate 
pentru MOL, deoarece credem că valorile companiei noastre trebuie 
să se identifice cu valorile comunităţii în care ne dezvoltăm. În acest 
spirit derulăm şi dezvoltăm programele de responsabilitate socială 
care sunt prezentate în această broşură. 
Anul 2009 ne-a adus noi provocări, am acordat sponsorizări pentru al 
patrulea an la rând prin programele „Spaţii verzi” şi „Pot ajuta?”, care 
s-au extins începând cu acest an, fiind introduse noi componente şi 
anume sprijinirea proiectelor care promovează rezervaţiile şi parcurile 
naţionale, respectiv programul care vizează îmbunătăţirea stării de 
sănătate a copiilor.
Programele au fost organizate în parteneriat cu sectorul non-profit şi 
au 230 de beneficiari (asociaţii, fundaţii, şcoli, sportivi individuali, echi-
pe, artişti, coruri), iar valoarea sponsorizărilor se ridică la 270.000 euro. 
“Pot ajuta? - program de promovare a talentelor” are ca scop ofe-
rirea unui suport esenţial pentru acei tineri sportivi şi artişti care au 
rezultate excepţionale pe plan naţional şi internaţional. Prin acest 
program dorim să încurajăm abilităţile şi talentele lor şi să-i sprijinim 

în atingerea visurilor, pentru a fi motivaţi să realizeze performanţe 
în continuare. Prin noua platformă “Pot ajuta? - program pentru 
sănătatea copiilor” oferim sprijin financiar acelor organizaţii non-
profit, 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. Aceste proiecte se vor implementa în decursul anului 2010. 
„Spaţii verzi” -  un program regional -  sprijină amenajarea şi reamena-
jarea spaţiilor verzi publice în localităţile unde MOL este prezent, 
dar sunt finanţate şi ariile protejate, rezervaţiile naturale din ţară, 
domenii care la momentul actual nu beneficiază de sprijin financiar 
corespunzător  valorilor pe care le reprezintă. 
În anul 2010, alt an plin de provocări, MOL relansează programele 
de responsabilitate socială, dorind să-şi materializeze, cu ajutorul lor, 
implicarea şi să-şi demonstreze preocuparea pentru nevoile comuni-
tăţilor în care compania este prezentă, contribuind astfel în continuare 
la bunăstarea lor.

Lectură plăcută!

Szabolcs Ferencz I.
Country Chairman, MOL România

Erzsébet Felméri
Coordonator PR, MOL România
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MOL România a derulat a patra ediţie a programului de 
responsabilitate socială „Pot ajuta?” prin care oferă sponsorizări 
tinerilor cu rezultate excepţionale în sport şi în artă. Programul 
a fost realizat în parteneriat cu Fundaţia pentru Comunitate.
În cadrul celor 100 de proiecte câştigătoare, 155 de copii 
au beneficiat de un sprijin total în valoare de 60.000 euro – 
prin finanţarea deplasărilor la competiţii sau prin asigurarea 
materialelor de care au nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor 
măreţe. Programul MOL de promovare a talentelor s-a bucurat 
şi în 2009 de o mare popularitate: organizatorii au înregistrat 
peste 300 de cereri de finanţare, provenind din 29 de judeţe şi 
din diverse domenii ale sportului şi artei.

PROGRAM DE PROMOVARE A TINERELOR TALENTE

Pot ajuta?
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Radu Duican 
înot

În 2004, când Radu Duican avea 7 ani, părinţii săi l-au înscris la 
Colegiul Emil Racoviţă din Bucureşti întrucât aveau nevoie de 
o şcoală cu regim de semi-internat. Însă pentru a se încadra în 
profilul şcolii, copilul trebuia să treacă şi de un examen de înot. El 
a făcut cunoştinţă cu acest sport doar la şedinţele de pregătire, 
iar la început era foarte speriat, fiindu-i frică să nu se înece. Dar, 
uşor uşor a început să-i placă apa, iar după un timp, respectiv 
câteva medalii obţinute la concursuri, a început să-i placă şi 
podiumul. La primul campionat naţional, la vârsta de 10 ani, el 
şi-a adjudecat deja două titluri, a căpătat şi mai multă încredere, 
iar de atunci îşi face datoria cu multă dăruire. Asta chiar şi în 
condiţiile în care din lipsa infrastructurii, acest fapt necesită 
eforturi mari, ca de exemplu acum, când datorită reparaţiilor de 
la bazinul Lia Manoliu el se antrenează la Izvorani, unde ajunge 
zilnic cu microbuzul. „Antrenorul meu a considerat că este 
foarte important să participăm şi la concursuri internaţionale ca 
să vedem care este nivelul sportivilor din alte ţări. Însă aceste 
deplasări sunt plătite de părinţii noştri deoarece clubul nu are 
bani pentru astfel de competiţii. Sprijinul pe care l-am obţinut 
de la MOL România îl vom folosi pentru a ajunge la diferite 
concursuri din străinătate, care sper să mă ajute cât mai mult în 
dezvoltare” – a explicat tânărul talent.
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Albert Florea
judo

În această vară, judoka legitimat la Clubul Sportiv Unirea 
Focşani, Albert Florea, a realizat încă o performanţă de 
excepţie, izbutind să câştige finala Campionatului Balcanic 
de Judo U15 găzduit de Turcia. Sportivul a luptat în limitele 
categoriei de 66 kg şi a demonstrat că poate fi competitiv şi la 
nivel internaţional câştigând toate meciurile de la Balcaniadă 
prin ippon. „Am început să practic judo-ul dintr-o întâmplare 
– mărturiseşte tânărul talent. La vârsta de 5 ani, neavând ce 
face pe-afară şi cum să-mi canalizez energia din corp, mama şi 
bunicii mi-au îndrumat paşii către acest sport.” Deocamdată, 
Albert Florea nu are timp decât pentru sport şi învăţătură. 
Ziua începe cu un antrenament de la 8.30, urmează şcoala 
de la 12.00 la 18.00, iar seara aduce un nou antrenament 
de două ore. El urmăreşte concursurile importante din 
această ramură, studiind cu o foarte mare atenţie tehnicile 
potenţialilor adversari. „Câteodată antrenamentele sunt chiar 
grele, dar ceea ce mă face să trec peste punctele critice este 
rezultatul bun şi chiar foarte bun pe care vreau să-l obţin la 
concursurile naţionale şi internaţionale” – spune sportivul 
care prin programul „Pot ajuta?” a avut posibilitatea de a-şi 

reînnoi echipamentul.
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Kopacz Kund László 
schi alpin

Chiar dacă schiul este un sport popular în România, ţara 
noastră nu se poate mândri cu schiori alpini de succes – însă 
ciucanul Kopacz Kund László ar dori să schimbe această 
realitate. Tânărul de 17 ani practică acest sport de la vârsta 
de 4 ani şi nu avea încă 12 ani când deja a participat la primul 
său concurs internaţional – iar de atunci continuă să „străbată” 
pârtiile Europei. Evident, pentru el, cea mai încărcată perioadă a 
anului este iarna: se trezeşte la 6 dimineaţa, iar antrenamentele 
durează practic până la epuizarea totală. După masă este 
momentul destinderii muşchilor, pentru a preveni întinderile; 
dacă are ocazia, tânărul sportiv îşi exersează mişcările ritmice şi 
în timpul liber, ca să şi le însuşească cât mai bine. Vara este mai 
relaxantă: după antrenamentul obligatoriu, se destinde prin alte 
sporturi, cum ar fi tenisul sau ciclismul. Din sprijinul obţinut prin 
programul „Pot ajuta?”, Kopacz Kund László a avut ocazia să se 
antreneze o săptămână în Austria, dar pentru a economisi bani, 
el a călătorit cu trenul din Miercurea-Ciuc. Chiar dacă probele 
orale la bacalaureat sunt organizate acum în luna februarie 
şi astfel tânărul pierde din sezonul sportiv, el are ca obiectiv 
principal participarea la Campionatele Mondiale de Juniori.
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Alice Rusznyák, 
Rareş Soporan 

dans sportiv
Perechea de dans băimăreană Alice Rusznyák şi Rareş 
Soporan are cu ce să se mândrească: anul trecut au obţinut 
titlul de campioni naţionali după numai 5 ani de dans. Este 
un rezultat uluitor, deoarece, de obicei, astfel de succese se 
obţin după mult mai mult timp de muncă. După ce în anul 
2008 au câştigat la categoria de 14-15 ani, talentul şi dăruinţa 
lor au fost confirmată şi în 2009, când s-au impus la categoria 
de 16-18 ani. Şirul de succese nu se termină aici: patru din 
ultimele cinci concursuri la care au participat le-au terminat 
în poziţia de învingători. Trei dintre cele patru medalii de aur 
sunt obţinute la concursuri internaţionale, iar cea de a patra la 
Cupa României. Succesele sunt şi mai uluitoare în condiţiile 
în care în mare parte, ei se pregătesc singuri, lucrând cu 
antrenorul lor doar 3 zile pe lună, sau uneori chiar mai rar. „Noi 
urmărim să avem un stil al nostru, care să ne definească pe 
noi atât ca persoane, cât şi ca pereche” – au menţionat tinerii 
dansatori, pentru care sprijinul primit de la MOL a însemnat 
foarte mult. „Fără ajutorul primit prin programul „Pot ajuta?”, 
cu siguranţă nu am fi reuşit să reprezentăm România şi anul 
acesta la competiţii de anvergură din Stuttgart, Viena sau 

Budapesta” – a adăugat perechea de succes.
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Ana Maria Tămîrjan 
gimnastică artistică 

Gimnastă româncă de talie mondială, Ana Maria Tămîrjan, în 
vârstă de 18 ani a fost de asemenea sprijinită de MOL România 
în cadrul programului „Pot ajuta?” derulat de către Fundaţia 
pentru Comunitate. Sportiva născută la Constanţa şi legitimată 
la clubul Petrolul Ploieşti este medaliată cu bronz împreună cu 
echipa feminină a României la Jocurile Olimpice din anul 2008, 
cu care tot în 2008 a câştigat Campionatul Mondial. Tămîrjan 
a început antrenamentele de gimnastică la vârsta de 4 ani. S-a 
alăturat Centrului Naţional de Pregătire pentru Juniori de la 
Oneşti la vârsta de 12 ani şi a fost invitată la Centrul Naţional de 
Pregătire de la Deva câţiva ani mai târziu. Chiar dacă în 2009, 
din cauza unor accidentări, ea nu a putut evolua la capacitate 
maximă, la Campionatul European din primăvară a obţinut o 
medalie de argint la bârnă (acesta fiind cel mai bun rezultat al 
delegaţiei române), iar la Mondialele din octombrie, organizate 
la Londra, a reuşit să acceadă în finala probei de individual 
compus. Problemele medicale nu au ocolit-o nici după închiderea 
sezonului competiţional, ea fiind nevoită să se opereze la ambii 
genunchi. Acum urmează perioada de recuperare şi speră că la 
începutul anului 2010 va putea reveni la antrenamente, visul ei 
fiind obţinerea unei medalii de aur la o probă individuală.
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Atelierul de Teatru din 
Botoşani

„Teatrul pentru adolescenţi e ca o vizită la psiholog, unde tu eşti 
propriul tău doctor şi pacient, iar de pe fereastra cabinetului 
priveşti viaţa şi încerci să o înţelegi. Totul se întâmplă în jurul 
unor tineri pasionaţi de teatru care şi-au dat seama împreună 
că sunt << avocaţii apărării >>, iar legile pe care ar trebui să le 
invoce de fiecare dată nu pot fi citite, scrise, chiar învăţate, ci 
simţite!” – aşa s-au caracterizat pe website-ul lor membrii trupei 
Atelierul de Teatru al Colegiului Naţional Mihai Eminescu 
din Botoşani. Trupa din care fac parte doar elevii şcolii a fost 
înfiinţată în 1996, iar începând cu anul 2000 este coordonată 
de Lenuş Teodora Moraru, actriţă la Teatrul Mihai Eminescu 
din Botoşani şi Gelu Rîşca (scenografie, costume). Una dintre 
cele mai bune trupe de teatru din ţară formate din liceeni a 
câştigat nu mai puţin de 25 de premii şi trofee la 10 festivaluri 
de gen, din Bucureşti, Bacău, Suceava, Botoşani, Timişoara 
sau Alexandria. Oraşul cel din urmă a găzduit în august cea 
de a VII-a ediţie a Festivalului de Teatru Tânăr Ideoideis, unde 
Atelierul de Teatru a participat datorită sprijinului obţinut prin 
programul „Pot ajuta?” şi unde trupa şi-a adjudecat cinci premii 

din şapte nominalizări.
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Francesco Ionaşcu 
vioară

Provenind dintr-o familie de muzicieni, Francesco Ionaşcu a 
crescut în anturajul muzicii clasice: încă de la vârsta de 3 ani, 
îşi punea singur discuri cu Mozart, Bach, Beethoven. A început 
vioara la 6 ani la Liceul de Muzică Sigismund Toduţă din Cluj, iar 
la vârsta de 9 ani şi-a susţinut primul său concert cu o orchestră 
simfonică în Germania. „M-am simţit foarte bine pe scenă. Cu cât 
au trecut anii, am o satisfacţie tot mai mare când pot să transmit 
publicului trăirile mele” – a dezvăluit Francesco Ionaşcu. Într-
un timp foarte scurt, el a realizat progrese remarcabile, astfel 
încât la vârsta de 17 ani deţine deja un palmares impresionant, 
constând în susţinerea a numeroase recitaluri şi concerte în 
ţară şi străinătate. Tânărul este laureat a peste 25 de concursuri 
naţionale şi internaţionale, în cadrul Olimpiadelor Naţionale a 
obţinut Premiul I la fiecare dintre ediţiile 2002-2009. Un alt motiv 
de satisfacţie pentru el este faptul că a reuşit să câştige printr-
un concurs bursa SONORO, astfel va avea ocazia să studieze 
cu profesori de la Londra. „Prin sprijinul MOL  am putut să-mi 
cumpăr un arcuş de maestru Parisot, care este foarte important 
pentru mine. Un arcuş bun te ajută să realizezi mult mai uşor 
dificultăţile tehnice ale unei partituri” – a menţionat tânărul 
talent.
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Tudor Paul Moldoveanu 
balet

„În clasa a IV-a am venit în Bucureşti împreună cu mama mea şi 
căutam o şcoală, de preferinţă sportivă, iar o nouă cunoştinţă 
de-a noastră ne-a îndrumat spre balet – şi-a amintit de 
începuturi Tudor Paul Moldoveanu. Ea ne-a motivat spunând 
că băieţii, din cauza concurenţei mai reduse, oricum au şanse 
mai mari de reuşită în această profesie”. Astfel, tânărul artist 
s-a înscris la Liceul de Coregrafie Floria Capsali, iar după 
trei ani, la prima sa evoluţie scenică, el a descoperit mirajul 
acestei vocaţii, aplauzele la scena deschisă dându-i aripi şi 
încredere în sine. Talentul şi munca i-au adus succese şi la un 
concurs internaţional din New York a obţinut şi o bursă la San 
Francisco. Din lipsă de bani, dar şi din cauza distanţei uriaşe 
(„care ar fi fost mai greu de suportat pentru mama mea”), nu 
a onorat această propunere, iar acum Tudor Paul învaţă la 
Viena, în primii paşi făcuţi fiind sprijinit prin programul „Pot 
ajuta?”. Pentru el, fiecare zi înseamnă cel puţin şapte ore de 
studii, acum fiind ocupat şi cu repetiţiile spectacolului Silvia, 
pe care trupa îl va susţine la Opera din Viena. El mai are doi 
ani de studiu în capitala Austriei, iar anul 2010 va fi foarte 
dificil pentru el, deoarece printre altele, trebuie să-şi susţină şi 

bacalaureatul în România.
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Continuã drumul 
performanþei!

Pentru al patrulea an la rând programul MOL „Pot Ajuta?” 
sprijină tinerii talentaţi din toate domeniile artei şi sportului! 

Dacă ai rezultate bune la competiţiile naţionale sau 
internaţionale, MOL în parteneriat cu Fundaţia pentru 
Comunitate îţi oferă o sponsorizare pentru a-ţi continua 
drumul către performanţă.

Aplică în perioada 4 mai - 12 iunie 2009!

Detalii pe site-urile www.molromania.ro, www.pentrucomunitate.ro,              
la numărul verde 0800 800 514 sau la adresa de email: 
potajuta@pentrucomunitate.ro



Implicare în comunitate 2009

Peste 2800 de copii care suferă de boli cronice, trăiesc cu 
dizabilităţi sau se află în curs de recuperare după afecţiuni 
grave sunt beneficiarii „Programului pentru Sănătatea Copiilor 
- Pot ajuta?” finanţat de MOL România şi organizat împreună cu 
Fundaţia pentru Comunitate. Programul constituie o noutate în 
ţara noastră şi vine în sprijinul acelor organizaţii non-profit care 
derulează proiecte de terapie emoţională sau terapie prin artă 
pentru copiii suferinzi. Specialiştii consideră că aceste terapii 
pot fi tot atât de importante pentru îmbunătăţirea sănătăţii 
micilor pacienţi ca şi cele medicale. Finanţarea este oferită 
într-un domeniu care până în prezent era caracterizat de lipsa 
acută a sponsorizărilor. Astfel, prin microgranturile de cel mult 
20.000 de lei sunt susţinute proiecte care vor fi implementate 
pe parcursul anului 2010.

PROGRAMUL PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR

Pot ajuta?

Implicare în comunitate 200914   |
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„Programul pentru Sănătatea Copiilor” a fost lansat în 
septembrie 2009 în cadrul unui eveniment special. Cei 
prezenţi au avut posibilitatea să participe şi la o demonstraţie 
de terapie emoţională: Flip Flop, clovnul asociaţiei „The 
Little People” i-a înveselit pe copiii din grădiniţa şi clasele 
primare ale Şcolii Speciale nr. 2 pentru Deficienţi de Auz 
din Cluj. Deşi programul a fost lansat pentru prima oară în 
România, s-a bucurat de o popularitate care a depăşit toate 
aşteptările. Din cele 61 de proiecte care şi-au depus dosarele 
de candidatură, juriul de specialitate a selectat 16 pentru 
a fi finanţate. Cele 16 organizaţii câştigătoare au pregătit 
proiecte destinate copiilor autişti, cu deficienţe de vedere, 
de auz, precum şi copiilor bolnavi de diabet sau de cancer. 
Totalul fondurilor alocate prin programul „Pot ajuta?” ajung la 
244.853 lei. Câştigătorii provin din opt judeţe ale ţării (Arad, 
Bacău, Cluj, Harghita, Iaşi, Mureş, Timiş, Vaslui) şi Bucureşti.
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Clubul Lamont pentru 
Persoane cu Dizabilităţi

Printre câştigătorii „Programului pentru Sănătatea Copiilor - 
Pot ajuta?” se află Centrul şi Clubul Lamont pentru Persoane 
cu Dizabilităţi, cu un proiect de terapie emoţională prin înot 
pentru copii nevăzători. Scopul proiectului este de a-i învăţa 
pe copiii nevăzători să înoate şi apoi, de a-i selecta pe cei 
mai buni dintre ei pentru a participa la competiţii sportive 
internaţionale. Apa oferă un mediu eficient de învăţare pentru 
copilul cu deficienţe de vedere. Prin acest proiect copilul 
nevăzător se dezvoltă emoţional, fizic şi social, dar dobânde-
şte şi automotivaţie şi ambiţie. Din experienţa asociaţiei  reiese 
că înotul modifică în mod pozitiv viaţa copiilor nevăzători. 
Obiectivul final al proiectului finanţat este de a forma o echipă 
de înot din 5-8 copii care să participe la Jocurile Paralimpice 

de la Londra din 2012.
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Asociaţia P.A.V.E.L.

Mai multe asociaţii au obţinut finanţări pentru implementarea 
unor proiecte destinate sprijinirii copiilor bolnavi de cancer. 
Asociaţia P.A.V.E.L. este una dintre acestea, obţinând fonduri 
pentru proiectul „Camere de joacă” care se desfăşoară în 
secţiile de oncopediatrie ale mai multor spitale din Bucureşti. 
Prin acţiuni practice desfăşurate în cadrul unui program bine 
construit, copiii sunt încurajaţi să se manifeste firesc, conform 
vârstei lor, prin creativitate şi joc. S-a constatat că programele 
de terapie prin artă contribuie la îmbunătăţirea confortului 
emoţional al copiilor, la detensionarea acestora, care au şansa 
de a trece peste  experienţele traumatizante provocate de boală. 
Activităţi atractive de pictură, modelaj, colaj, lectură, vizionare 
de filme, audiţii muzicale readuc zâmbetul pe faţa acestor copii 
atât de încercaţi şi curajoşi, punând la distanţă realitatea căreia 
trebuie să-i facă faţă.
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Spaţii verzi
Programul realizat împreună cu Fundaţia pentru Parteneriat 
urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, 
amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi publice. Începând 
cu anul 2009 programul „Spaţii verzi” are o nouă componentă 
care are ca şi scop promovarea ariilor naturale protejate. Prin 
intermediul acesteia sunt finanţate proiecte ce îşi propun 
amenajarea de poteci tematice în arii protejate, expoziţii 
permanente în centrele de vizitare ale ariilor protejate sau 
activităţi Junior Ranger. În total 59 de proiecte (32 spaţii 
verzi urbane şi 27 arii protejate) au fost selectate pentru a fi 
finanţate de către MOL România, iar sprijinul total s-a ridicat 
la 150.000 de euro: din care de 100.000 de euro au beneficiat 
ariile naturale protejate şi de 50.000 de euro asociaţiile care 
au amenajat spaţii verzi în localităţi. 
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Implicare în comunitate 2009

Colegiul Naţional 
„A. T. Laurian”

Botoşani
Colegiul înfiinţat în 1859 este o instituţie de prestigiu în 
judeţul Botoşani. Şcoala şi autorităţile au început încă din 
1995 construcţia unui corp B al colegiului, care a fost dat în 
folosinţă în noiembrie 2008. În jurul clădirii a rămas un teren 
de 1500 m2 cu o vegetaţie deosebit de săracă, cu un sol plin 
de reziduuri de la materialele de construcţie folosite. Însă 
şcoala şi Asociaţia de Tineret „2010 Europa” s-au gândit că 
această zonă ar putea deveni un spaţiu verde deosebit de 
atrăgător, atât pentru cei ce învaţă la Colegiul Naţional „A. 
T. Laurian”, cât mai ales pentru locuitorii oraşului, deoarece 
şcoala se află în centrul istoric, într-o zonă deosebită din punct 
de vedere istoric şi de interes local. Prin implementarea unui 
proiect sprijinit şi prin programul „Spaţii verzi”, s-a reabilitat 
zona din jurul corpului B: s-au plantat 130 de puieţi şi arbuşti 
ornamentali, de diferite specii, aproximativ 300 flori (trandafiri, 
petunii, muşcate, portolac, crăiţe, etc.) şi s-au amenajat 1320 
m2 de spaţiu verde prin gazonare. De asemenea, s-a creat o 
zonă cu un lot experimental de plante medicinale şi aromatice 
autohtone, în vederea folosirii lor de către elevii şcolii, dar şi de 
către elevii altor unităţi şcolare, în cadrul orelor de biologie şi 

consiliere educativă. 
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Implicare în comunitate 2009

Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu

Botoşani

La colegiul moldovean se desfăşoară o muncă continuă: 
pe lângă trupa Atelierul de Teatru din cadrul institutului de 
învăţământ, care a fost sprijinită prin programul „Pot ajuta?”, 
şcoala a primit ajutor prin programul „Spaţii verzi” pentru 
înfiinţarea unei curţi interioare ecologizate pentru relaxare 
şi desfăşurarea unor activităţi în aer liber. Spaţiul respectiv 
cu o suprafaţă de aproximativ 1000 metri pătraţi era o 
incintă dreptunghiulară devenită inutilă, aflată între clădirile 
colegiului. Iniţiatorul proiectului, Asociaţia Tempustin din 
cadrul şcolii a ales această zonă deoarece, atât din punct 
de vedere al amplasării, cât şi ca dimensiuni, corespundea 
foarte bine amenajării unei curţi interioare necesare elevilor. 
Prin plantarea de arbori decorativi şi alte plante autohtone, 
asociaţia şi-a atins obiectivele propuse, depăşind cu uşurinţă 
dificultăţile întâmpinate. Iar pe lângă bucuria copiilor, munca 
depusă a fost recompensată şi prin aprecierea localnicilor, 
trecătorii de pe străduţa alăturată afirmând deseori că: „Nu 
cred că există un părculeţ mai frumos în judeţul Botoşani!”
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Implicare în comunitate 2009

Şcoala Avram Iancu 
Satu Mare

Asociaţia părinţilor din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Avram 
Iancu din Satu Mare a aplicat pentru programul „Spaţii verzi” 
în principal pentru a încerca să formeze o atitudine sănătoasă 
a copiilor faţă de natură. Prin sprijinul obţinut prin program, 
dar şi din surse proprii, ei doreau realizarea unui spaţiu verde 
plăcut, estetic, decorativ (zona amenajată este de 608 m2 şi se 
află în faţa clădirii principale), care să contribuie la asigurarea 
condiţiilor necesare creşterii calităţii mediului, respectiv să 
aibă şi un important rol didactic-educativ. Acesta din urmă s-a 
realizat în primul rând prin implicarea copiilor în desfăşurarea 
lucrărilor (78 elevi au contribuit la plantarea puieţilor), respec-
tiv prin responsabilizarea lor cu privire la întreţinerea micului 
părculeţ. De asemenea, în timpul implementării proiectului 
s-au desfăşurat şi numeroase alte activităţi, de exemplu, a 
fost organizată o expoziţie cu postere, pliante, eseuri literare, 
desene, colaje, album foto realizate pe această temă. Pentru 
conştientizarea problemelor legate de natură s-a creat şi un 
cerc de observare a naturii, cu participarea cadrelor didactice 
de specialitate (biologie, geografie, învăţătoare).
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Implicare în comunitate 2009

Şcoala Molnár Józsiás 
Târgu Secuiesc

Asociaţia de părinţi Step By Step din cadrul Şcolii cu clasele 
I-VIII Molnár Józsiás din localitatea covăsneană Târgu 
Secuiesc a dorit crearea unor spaţii verzi adecvate pentru 
elevi. Cel mai important obiectiv era mascarea conductei de 
gaz metan, care trecea prin curte, respectiv eliminarea acesteia 
prin introducerea în pământ. Pe lângă sporirea siguranţei 
elevilor, s-a eliberat astfel un teren de cca. 200 m2 unde a fost 
amenajat un teren de joacă şi de odihnă pentru elevii şcolii. 
Prin acest proiect s-a reuşit curăţarea curţii şcolii, nivelarea 
terenului, învelirea noilor alei cu pietre pişcot, respectiv au 
fost amenajate mobiliere de parc – bănci, coşuri de gunoi, 
ghivece cu flori. Majoritatea sarcinilor au fost executate ca 
activitate comunitară, iar pe lângă sprijinul acordat de către 
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, au fost folosite 
şi fonduri proprii ale asociaţiei de părinţi. Alte cheltuieli legate 
de proiect – ca introducerea conductei de gaz în pământ, 
învelirea aleilor cu pietre, crearea de 30 de metri de gard viu 
şi plantarea a 10 brăduţi – au fost suportate de şcoală şi de 
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc. 
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Implicare în comunitate 2009

Parcul Natural Apuseni

Platoul carstic Padiş, locaţia unde se află Centrul de vizitare 
Padiş, a fost declarat rezervaţie naturală în 2000. Celebru 
pentru inversiunile termice care generează fenomene 
precum „ceaţa padişană” şi inversiunile de vegetaţie, Padişul 
adăposteşte un adevărat labirint de goluri subterane, printre 
care se remarcă superlative carstice de importanţă naţională 
şi internaţională. Însă în prezent, Padişul este "asaltat" de tot 
mai mulţi vizitatori, dintre care mulţi nu sunt încă la curent 
cu reglementările legislative în vigoare de după înfiinţarea 
parcului natural. Obiectivul proiectului implementat de Cen-
trul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor, sprijinit 
şi prin programul „Spaţii verzi” l-a constituit transformarea 
clădirii Centrului de vizitare Padiş într-un punct cheie pentru 
vizitatorii platoului carstic Padiş, în vederea diseminării 
informaţiilor relevante despre Parcul Natural Apuseni. Astfel, 
în cele 3 încăperi destinate publicului (hol, sală de prezentare, 
sală mese) s-au amenajat panouri şi afişe informative cu privire 
la cadrul natural din zona Padiş, hărţi, istoricul cercetărilor în 
zonă, spaţiu pentru activităţi practice. Elementele de mobilier 
(scânduri decorative, măsuţe şi scăunele, standuri de broşuri 
etc.) au fost confecţionate de către voluntari. 
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Implicare în comunitate 2009

Parcul Naţional 
Buila-Vânturariţa 

Începând cu anul 2009, programul „Spaţii verzi” are o nouă 
componentă care are ca şi scop promovarea ariilor naturale 
protejate. Prin intermediul acestei componente sunt finanţate 
proiecte ce îşi propun amenajarea de poteci tematice în arii 
protejate, expoziţii permanente în centrele de vizitare ale ariilor 
protejate sau de exemplu activităţi Junior Ranger. Unul dintre 
exemplele de succes al noii componente este proiectul derulat 
de către Parcul Naţional Buila-Vânturariţa din judeţul Vâlcea, 
cel mai mic parc naţional din România, înfiinţat în anul 2004. 
Ei doreau asigurarea, pentru elevii şcolilor din zonă, a unei 
baze de cunoştinţe referitoare la conservarea biodiversităţii, 
prin intermediul unor prezentări, lecţii în natură, tabere şi prin 
implicarea acestora în activităţi practice specifice în parc. 
Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Kogayon, 
care până în prezent a încheiat 14 protocoale educaţionale cu 
şcoli din zonă, a derulat 15 prezentări ale parcului în şcolile din 
zonă şi a organizat 3 tabere Junior Ranger şi 7 excursii. De 
asemenea, a fost construit un foişor cu 10 panouri informative, 
fiind amenajat şi un traseu educativ. Asociaţia a susţinut cazul 
şi prin numeroase obiecte promoţionale (pliante, respectiv 
insigne, eşarfe sau pălării inscripţionate).
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Implicare în comunitate 2009

Parcul Naţional Retezat

Parcul Naţional Retezat este primul parc naţional înfiinţat în 
România, în anul 1935. În 1979, a fost declarat Rezervaţie 
a Biosferei, iar în 2008 a devenit parte a reţelei europene 
Natura 2000. Parcul este o arie protejată bine conservată, 
în care intervenţia antropică se simte puţin în zonele unde 
accesul este dificil. Pe cele 38.138 de hectare alcătuite din 
păduri şi gol alpin, pot fi găsite 1.190 de specii de plante, 55 
de specii de mamifere sau 185 de specii de păsări, reptile, 
amfibieni. Asociaţia de Turism Retezat a profitat de faptul că 
MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat a iniţiat şi o 
nouă componentă în cadrul programului „Spaţii verzi”, care 
vizează promovarea ariilor naturale protejate. Aceasta din 
urmă s-a realizat pe plan internaţional: prin participarea a pes-
te 3.000.000 de persoane la campania de susţinere a Parcului 
Naţional Retezat. Parcul naţional s-a calificat în semifinalale 
competiţiei 7 Noi Minuni Naturale ale Lumii, prin care cu 
voturi date pe internet publicul decide cele mai spectaculoase 
7 atracţii naturale ale lumii. De asemenea, prin oferirea de 
facilităţi de picnic, loc de joacă pentru copii, atracţii turistice 
în afara parcului s-a reuşit reducerea impactului negativ al 
vizitatorilor în zona de nord a parcului.
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Implicare în comunitate 2009

Parcul Naţional Cozia

Parcul Naţional Cozia, parte a reţelei Natura 2000, are o su-
prafaţă de 17.100 ha, fiind alcătuit în mare parte din Munţii 
Cozia, masivul Narăţul din Munţii Căpăţânii şi extremitatea 
sud-esticã a Munţilor Lotru. Acesta găzduieşte habitate 
naturale cu specii de floră şi faună sălbatică, şi peste 8.000 
ha de păduri virgine. Administraţia parcului are relaţii bune 
cu populaţia montană locală, care chiar dacă mai păstrează 
din obiceiurile şi tradiţiile străvechi, cunosc şi acceptă, fără 
conflicte mari, existenţa acestei arii protejate. Însă experienţa 
arată că nu deţin foarte multe informaţii despre parcul 
naţional sau despre avantajele care reies din acest statut.  
Astfel Propark - Fundaţia pentru Arii Protejate împreună cu 
Administraţia Parcului Naţional Cozia au organizat o tabără 
Ranger Junior, sperând ca aceasta va fi un instrument eficient 
în promovarea ariilor protejate către comunităţile locale. 
Tabăra s-a organizat între 9-13 august 2009 pe muntele Cozia 
cu participarea a 19 copii cu vârste între 10-14 ani şi 11 adulţi din 
comunităţile limitrofe ariei protejate. Un alt aspect important 
al acestei iniţiative a fost că Inspectoratul de Jandarmerie 
Montană Vâlcea a vizitat tabăra şi a vorbit cu copiii despre 
rolul lor în protejarea parcului.
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Bucurã-te de verde!
Relansãm programul Spaþii verzi ºi în 2010

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat lansează a cincea ediţie a programului 
Spaţii verzi  prin care oferă finanţări pentru reabilitarea sau crearea de spaţii verzi 
urbane respectiv pentru  promovarea şi  dezvoltarea ariilor naturale protejate.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 23 februarie 2010.
Pentru detalii vizitaţi site-urile www.molromania.ro şi www.repf.ro.
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