
IMPLICARE ÎN 
COMUNITATE 2015

Contează unde alimentezi!



EDITORIAL        3 
   
PROGRAMUL MOL  
DE PROMOVARE 
A TALENTELOR       4

SPORT

Miklós Andrea         6
Ştefan Muşei         7

PLUS 18

Robert Glinţă         8
Nicon Mladin         9

ARTĂ

Benedicta Cadăr        10
Ştefan Orheanu        11

PROGRAM PENTRU 
SĂNĂTATEA COPIILOR                      12

Asociaţia ”Cozmutza Flóra”      14
Asociaţia Lumina       15
Asociaţia Audiosofia      16
Fundaţia de abilitare „Speranţa”     17

PROGRAMUL SPAŢII VERZI                18
SPAŢII VERZI URBANE

 
Asociaţia „Mesevár” Cristuru Secuiesc    20

Asociaţia Centrul de Resurse  
pentru Acţiune Locală Haţeg     21

Asociaţia Proiect Pro Europa Suceava    22

ARII NATURALE PROTEJATE

Asociaţia Altitudine Filiala Banat 
Munţii Ţarcu        23

Asociația pentru Dezvoltare  
Comunitară Durabilă ALUTUS Râul Negru     24

Asociaţia Aqua Crisius Valea Iadului                   25

PREMIUL MENTOR PENTRU 
EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE                  26

Maria Dida Ghiaţă       28 
Aniţa Luncan       28
Árpád Márton        29
Mária Păcurar       29
József Gábor Barátosi      30
Ani-Marie Paladi        30
Marcel Porof        31 
Petre Rău       31
Jenő Tellmann        32
Gabriela Todor       32

PERMIS PENTRU VIITOR                        34

SĂ AVEM GRIJĂ UNUL  
DE CELĂLALT      36

VOLUNTARIAT       38

COLABORĂRI      40

Cu Bicicleta în Transilvania      40
Parada baloanelor cu aer cald     41
TIFF 2015       42

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

Programele prezentate 
în această publicaţie sunt 
derulate în parteneriat cu:



KINGA ÁGNES DARADICS
Country Chairman and CEO, 
MOL România

ERZSÉBET FELMÉRI
Coordonator CSR and Social Media, 
MOL România

„Dă-i omului un peşte şi va avea de mâncare o zi. Învaţă-l 
să pescuiască şi va avea de mâncare toată viaţa” – spune 
un străvechi proverb, oferind îndrumare spre cele mai bune 
şi eficiente metode pentru sprijinirea semenilor noştri. Acest 
sfat a fost urmat şi de MOL România în 2015, când a iniţiat 
un nou program de responsabilitate socială. 

Prin Permis pentru viitor oferim un instrument util celor care 
doresc să depășească, prin propriile eforturi, dezavantajele cu 
care pornesc în viață, deoarece acești semeni ai noștri aflați în 
situații defavorizate se confruntă adeseori cu șanse reduse inclusiv 
pe plan profesional. Acest fenomen este izbitor în cazul tinerilor 
care provin din familii dezavantajate social sau dezintegrate, care 
nu au posibilitatea de a beneficia de formare profesională.
Lipsa permisului de conducere auto este un impediment frecvent 
în găsirea unui loc de muncă, în asigurarea unui nivel de trai 
decent; obţinerea permisului presupune însă o serie de costuri, 
iar pentru mulţi este foarte greu să facă rost de suma necesară. 
Din acest cerc vicios au putut ieși cei 31 de tineri care, în cadrul 
programului, au beneficiat de finanțare pentru plata cursurilor școlii 

de șoferi cât și a taxelor adiacente. Prin acoperirea cheltuielilor 
le-am oferit un avantaj pe piaţa muncii, ceea ce ar putea asigura 
viitorul unui tânăr și familiei sale. Şi datorită largului ecou mediatic, 
au fost 150 de înscrieri, ceea ce confirmă că programul merită 
repetat și transformat într-o tradiţie.
Astfel, Permis pentru viitor se alătură celorlalte programe de 
responsabilitate socială ale MOL România, unele dintre ele cu un 
trecut de peste zece ani. Pe lângă susținerea cauzelor tinerilor 
defavorizaţi, sprijinim cu aceeași atenţie, dăruire și profesionalism 
dezvoltarea talentelor din arte și sport, terapia emoțională a 
copiilor bolnavi sau proiectele ecologice și de înfrumuseţare a 
orașelor, mobilizatoare de comunităţi. Şi nu ajutăm doar talentele; 
prin programul Mentor recunoaștem sacrificiul acelor profesori 
și antrenori care au muncit o viață întreagă din umbră pentru o 
societate mai bună. La fel ca noi, și ei știu că cel mai mare ajutor 
pentru elevii lor este îndrumarea și oferirea instrumentelor pentru 
a-și realiza visele prin propriile forțe.
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MOL România a acordat sprijin financiar unui număr de 493 
tineri talentați în domeniul sportului şi al artelor, în cadrul 
ediției jubiliare a Programului MOL de promovare a talentelor. 

Peste 900 de tineri din toate regiunile țării s-au înscris la ediția a 
10-a a programului, iar fondul alocat programului a fost majorat 
în 2015 la 350.000 lei, sumă care a fost împărțită între 138 de 
proiecte declarate câștigătoare. Juriul de arte a selectat 39 de 
proiecte, acestea fiind sprijinite în total cu suma de 120.000 lei, 
în timp ce la categoria sport au fost alese 86 de proiecte care au 
fost susținute cu suma de 160.000 lei. La categoria de vârstă de 
peste 18 ani – unde sunt invitaţi să se înscrie beneficiarii ediţiilor 
precedente care au împlinit vârsta majoratului – suma totală de 
70.000 lei a fost împărţită între 13 proiecte. 
Tinerii se pot înscrie în program atât individual cât și în cadrul unor 
echipe sportive sau ansambluri artistice. În cei 10 ani de existență 
a programului au fost acordate finanțări în valoare de 2.510.000 
lei, pentru 1.665 de tineri sportivi și artiști, din care unii au obţinut 
finanţare în cadrul mai multor ediţii. Aceste sponsorizări au fost 
acordate în cadrul celor 1.088 de proiecte câștigătoare, finanţate 
în acești ani.
“Prin Programul MOL de promovare a talentelor am reușit să 
contribuim la obținerea de către sportivii români a unor medalii 
importante la Jocurile Europene, Festivalul Olimpic al Tineretului 
European și la alte competiții internaționale importante, desfășurate 
recent.  

Pe de altă parte, prin sprijinirea tinerilor talentați în domeniul artelor 
am arătat prețuirea noastră față de tot ceea ce înseamnă frumosul. 
Munca acestor tineri minunați și performanțele excepționale trebuie 
susținute în fiecare clipă, iar noi dorim să le fim în continuare 
parteneri stabili, așa cum suntem de 10 ani ”, a declarat Kinga 
Daradics, Country Chairman & CEO al companiei MOL România.
 
• Membrii juriului de artă: Márkos Albert, violonist, 

concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj, președintele 
juriului, Miriam Cuibus, actriță a Teatrului Național Cluj, lector 
al Facultății de Teatru și TV din cadrul Universității Babeș-
Bolyai, Timotei Nădăşan, grafician, director al revistei de artă 
contemporană IDEA, Nelida Nedelcuț, profesor universitar, 
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, 
director al departamentului de marketing și comunicare din 
cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, președintele 
juriului, Laura Cârlescu Badea, campioană olimpică și 
mondială la scrimă, Ivan Patzaichin, multiplu campion 
olimpic, Simona Richter, antrenorul secund al lotului național 
feminin de judo, prima medaliată olimpică din România la 
judo, Doina Sava, antrenor al loturilor naţionale de nataţie.

PROGRAMUL MOL DE  
PROMOVARE A TALENTELOR
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ÎNCURAJĂM PERFORMANŢA 
ÎN SPORT ŞI ARTĂ!



Alergătoarea clujeancă are doar 17 ani 
și este deja medaliată la Campionatele 
Mondiale de senioare în sală, obţinând 
bronzul cu ștafeta României la concursul 

din luna martie organizat la Portland (Statele 
Unite). Miklós Andrea a devenit astfel cea 

mai tânără atletă din România care a obţinut o 
medalie la CM de sală.      

Eleva Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”, descoperită 
și antrenată de Kanizsay Magdolna, concurează cu dublă 

legitimare pentru CSŞ Viitorul Cluj-Napoca și CSM Cluj-Napoca. 
A avut în anul 2015 rezultate internaţionale deosebite în proba de 

400 de metri: locul 7 la Campionatele Mondiale U18, desfășurate la Cali 
(Columbia) și medalia de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European, 

organizat la Tbilisi (Georgia). Chiar dacă pe plan naţional concurează pe mai toate 
probele de sprint, proba ei preferată este cea de un tur de stadion, în care deţine un 

record personal de 53,29 secunde, realizat la Cali. Iar pentru sezonul competiţional în aer liber, 
visează la o medalie obţinută la Campionatele Europene de cadeţi, care vor avea loc la Tbilisi.  
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Miklós Andrea
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Săniorul originar din Vatra Dornei beneficiază 
de trei ani de sprijinul Programului MOL 
de promovare a talentelor. Împreună cu 
Constantin Atodiresei, formează singurul 

cuplu la nivel de seniori care concurează în 
proba de dublu al acestui sport costisitor și 

periculos, dar cu o frumuseţe aparte, foarte puţin 
mediatizat în România. Datorită sponsorizării primite 

de la MOL România, săniorul legitimat la CSU Pitești 
a cumpărat o serie de materiale de antrenament (papuci 

pentru haltere, minge medicinală, etc.) și echipament specific 
pentru protecție termică.

Într-un sport în care diferenţele se fac la miimi de secundă, echipajul 
românesc care abia a trecut de vârsta junioratului și-a îmbunătăţit rezultatele 

(mai ales cele de start), cel mai bun dintre acestea fiind locul 6 obţinut la  
Cupa Naţiunilor de la Lillehammer. De asemenea, Ştefan Mușei dorește să avanseze cât 

mai mult în clasamentul Cupei Mondiale și să obţină o prezenţă permanentă în Top15.
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Ştefan Muşei
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Puţini sportivi români se pot mândri cu faptul 
că deţin un record mondial, iar înotătorul 
Robert Glinţă se află printre ei, fiind din 
decembrie 2015 recordmanul juniorilor la 100 

metri spate în bazin scurt, cu un timp de 50,77 
secunde.  

Marile ambiţii ale sportivului de 19 ani, născut la 
Pitești și legitimat în prezent la LPS Baia Mare, se leagă 

de bazinul olimpic. Fiind deja calificat la Jocurile Olimpice 
de vară de la Rio de Janeiro, Robert a obţinut câteva rezultate 

valoroase în concursurile europene din ultimul an. La Jocurile 
Europene de la Baku (Azerbaidjan) din 2015 a terminat pe locurile 

4, respectiv 7 în probele de 50 și 100 metri spate, iar la Campionatele 
Europene din acest an, desfășurate la Londra, a terminat pe locul 7 la 50 metri 

și pe locul 6 la 100 metri. Multiplu campion naţional la juniori și seniori, Robert Glinţă 
a beneficiat în ultimii patru ani de sprijinul Fundaţiei pentru comunitate în obținerea anumitor 

echipamente de antrenament, neasigurate de către club sau federaţie.  

Robert Glinţă

PLUS 18
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După ce a absolvit în anul 2014 Colegiul 
Naţional de Muzică ”George Enescu”, 
tânărul pianist din București studiază în 
prezent la clasa profesorului Stefan Arnold la 

Universitatea de Muzică și Arte din Viena. Nicon 
Mladin este laureat cu premiui întâi la numeroase 

competiţii naţionale și internaţionale de pian și muzică 
de cameră. De asemenea, el a studiat cu mai mulţi 

maeștri ai claviaturii, precum Dan Grigore, Dana Borșan, 
Viniciu Moroianu, Daniel Goiţi, Imre Rohmann, Kurucz Tünde 

Kurukz, Hector Sanchez, Henri Siegfridsson, Martin Hughes, Eduard 
Kunz sau Elisabeth Sombart. A susţinut recitaluri și concerte în mai multe 

orașe din România, dar și din străinătate.  
El s-a înscris în Programul MOL de promovare a talentelor întrucât avea nevoie de 

sprijin în achiziţionarea unui pian pentru a putea studia și acasă. Într-un mediu de studii 
profesionist unde concurenţa este foarte mare, Nicon Mladin crede că poate progresa doar 

exersând cât mai mult, însă închirierea unei săli este costisitoare.

Nicon Mladin 

PLUS 18
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Talentata interpretă la nai, născută în urmă 
cu 17 ani în Bijghir (comuna Buhoci, judeţul 
Bacău) și elevă a Colegiului Naţional de Arte 
“George Apostu” Bacău, este deja multiplă 

laureată la o serie de concursuri naţionale 
de interpretare instrumentală și participă cu 

entuziasm la toate evenimentele la care este 
invitată. Benedicta Cadăr s-a înscris pentru a doua 

oară la Programul MOL de promovare a talentelor, cu 
scopul de a evolua în studiul muzicii și al naiului. Cu ajutorul 

finanțării primite anul trecut a reușit să achiziţioneze o pianină 
care a ajutat-o foarte mult în studiul teoriei muzicale și al solfegiului. În 

acest an, proiectul depus se referă la achiziţionarea unui nou instrument (nai 
pentru interpretarea doinelor și baladelor) și sponsorizarea deplasărilor la diverse 

concursuri și spectacole, precum Olimpiada Naţională de interpretare instrumentală, 
Concursul naţional “Primăvara artelor”, Concursul internaţional “George Georgescu” sau 

festivalurile “Cântesc drag din plai străbun” și “Ion Drăgoi”.

Benedicta Cadăr

10



ARTĂ
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

Un tânăr talentat din Comănești (judeţul 
Bacău) care în 2014, la doar 14 ani, 
s-a clasat pe locul 41 la Campionatul 
Mondial de Dans Irlandez de la Londra, o 

competiţie care adună cei mai buni 1.500 de 
interpreţi din domeniu. Participând din 2012 

la concursuri, a trecut toate gradele și nivelurile 
sportive ale genului și este singurul câștigător din 

România a evenimentului mondial The Gathering Ireland 
2013. Ca premiu, a petrecut o săptămână la Dublin alături 

de membrii recunoscutei trupe Riverdance și de celebrii interpreţi 
și coregrafi Michael Flatley și Jean Butler, având posibilitatea de a 

participa la doborârea recordului mondial „Cea mai lungă linie de dansatori 
de dans irlandez”. Ştefan Orheanu este înscris la Anne-Marie Cunningham 

Dance Academy din Salzburg (Austria) și a avut prilejul de a face un master class cu 
Padraic Moyles.  

Ştefan Orheanu
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Peste 1.000 de copii şi tineri cu nevoi speciale beneficiază 
de terapii alternative în cadrul celei de-a şaptea ediţii a 
Programului MOL pentru sănătatea copiilor, derulată de 
către MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate. 

Pentru programul din 2015, organizaţiile non-profit și asociaţiile 
care derulează proiecte de terapie prin artă și terapie emoţională 
pentru copii și tineri cu deficienţe, boli cronice sau în curs de 
recuperare după afecţiuni grave, au depus 87 de proiecte. 
Dintre acestea, în urma unui proces de evaluare și jurizare, au 
fost selectate pentru finanţare integrală sau parţială 19 proiecte 
care sunt implementate în perioada decembrie 2015 – august 
2016. Fondurile alocate de MOL România pentru această ediţie 
a Programului sunt de 313.500 lei. Dintre cele 19 ONG-uri 
câștigătoare, 7 au obţinut finanţare pentru prima dată, în timp ce 
altele 12 s-au mai numărat printre beneficiari în ediţii anterioare ale 
acestui Program.
Proiectele câștigătoare provin din București și din judeţele Bacău, 
Bihor, Cluj, Covasna, Galaţi, Harghita, Sibiu și Timiș. Acestea 
vizează explorarea și aplicarea de terapie prin artă, meloterapie, 
ludo-terapie, terapie prin dans, hidroterapie, stimulare senzorială, 
drama terapie, biblioterapie, „legacy making”, atelierele de 
teatru, terapia asistată de animale, terapie experienţială, terapii 
combinate, respectiv reabilitarea psiho-socială și dezvoltarea 

unor competenţe. În cele șase ediţii precedente, MOL România 
a sponsorizat 109 proiecte cu aproape 1,76 milioane de lei, 
beneficiarii fiind peste 8.000 de copii și tineri.

„Ne bucurăm că primim proiecte de calitate pe care le putem 
susţine și care arată efortul comunităţilor și al ONG-urilor pentru a 
facilita accesul a cât mai multor copii și adolescenţi cu probleme 
grave de sănătate la educaţie, inclusiv la cunoștinţele care în 
viitor pot asigura și îndeplinirea criteriilor de ocupare a unui loc de 
muncă”, a declarat Kinga Daradics, CEO și Country Chairman al 
MOL România.

Juriul ediţiei 2015 a fost format din: Violeta Stan, medic primar de 
neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului, Coordonator 
naţional al Academiei Europene pentru Dizabilităţile Copilului, 
Mugur Ciumăgeanu, vicepreședintele Asociaţiei Române de 
Psihiatrie Comunitară, Roxana Morun, realizator, TVR Timișoara, 
Gyöngyi Tar, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică 
Harghita, Csilla Balgoh, profesor logoped, Asociaţia Hip-Tep din 
Aiud, câștigătoarea Premiului MOL pentru sănătatea copiilor 2015.

PROGRAMUL MOL PENTRU 
SĂNĂTATEA COPIILOR



TERAPIE EMOȚIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REȚETĂ



ASOCIAŢIA ”KOZMUTZA FLÓRA”
Cluj-Napoca
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Asociaţia ”Kozmutza Flóra” a fost înfiinţată 
în 2004 de către profesori psihopedagogi 
și părinţi ai elevilor din Şcoala Gimnazială 
Specială pentru Deficienţi de Auz nr. 2 

din Cluj-Napoca, cu scopul de a susţine 
activităţile educative din această instituţie. 

Proiectul ”Învăţare și distracţie în apă” – 
Acvaterapie pentru copii cu nevoi speciale din Şcoala 

Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz “Kozmutza 
Flóra” a ajutat 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 

ani să înveţe acomodarea la un mediu nou, controlul echilibrului 
și a mișcărilor specifice în apă, printr-un proces bine elaborat, care 

înlătură frica de apă și accentuează plăcerea de a fi în apă. Aceste 
activităţi îmbunătăţesc capacităţile motrice deficitare, dezvoltă independenţa 

în apă și de toate zilele, copiii profitând totodată de efectele benefice ale apei și 
înotului. Iar aceste experienţe pozitive stimulează dezvoltarea autoevaluării, încrederii în 

sine și personalităţii copiilor. Programul de acvaterapie a cuprins 30 de ședinţe elaborate pe baza 
principiilor și metodei Halliwick, conduse de doi kinetoterapeuţi și doi psihopedagogi, în colaborare cu un grup de 10 
studenţi voluntari de la Facultatea de Educaţie Fizică și Sport, secţia Kinetoterapie. 



ASOCIAŢIA LUMINA
Luncani, jud. Bacău
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În 1998 un grup britanic a vizitat judeţul 
Bacău pentru a vedea condiţiile în care 
trăiau copiii instituţionalizaţi în orfelinate. 
Din acel grup făcea parte și Steve Cooper. 

Ceea ce a găsit în orfelinatele de la Ungureni 
și Dofteana l-a impresionat profund, iar după 

ce s-a întors în Marea Britanie a înfiinţat Fundaţia 
Cry in the Dark pentru a-i ajuta pe acești copii, ulterior 

devenind și principalul finanţator al proiectelor Asociaţiei 
Lumina.

Scopul proiectul înscris în programul „Pentru sănătatea copiilor” 
a fost dezvoltarea emoţională a copiilor care suferă de boli limitatoare 

de viaţă prin folosirea tehnicilor de terapie prin joacă: vizualizare creativă, 
povești terapeutice, stimulare tactilă și senzorială, nisip kinetic, terapie cu clovni, 

baloane uriașe de săpun. Beneficiari au fost 17 copii care suferă de boli limitatoare 
de viaţă și au nevoie de îngrijiri paliative. Pentru ca echipa de proiect să înveţe tehnicile și 

metodele nefolosite încă în România, membrii grupului au participat la un training de terapie prin 
joacă susţinut de un specialist din Marea Britanie.
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Asociaţia „Audiosofia” a luat naștere în anul 
2010 din dorinţa fondatorilor de a contribui 
la îmbunătăţirea situaţiei persoanelor 
hipoacuzice din România, în special a 

copiilor. 
Ca urmare a ecourilor pozitive și a rezultatelor 

de excepţie obţinute în 2014 și 2015  prin 
proiectele „Jocul rupe masca tăcerii” și „Joc și culoare 

cu măștile călătoare”, sprijinite de MOL România prin 
programul „Pentru sănătatea copiilor”, asociaţia a considerat 

necesară realizarea unui material filmat despre și pentru copiii 
hipoacuzici care să ilustreze etapele terapeutice specifice abordării 

copiilor hipoacuzici purtători de implant cohlear sau de aparate auditive 
convenţionale. Prin intermediul proiectului „Caruselul măștilor” asociaţia a 

propus pentru anul 2016 creșterea eficienţei, impactului asupra lumii profesionale și 
vizibilităţii în Europa.

În luna mai un grup de copii cu implant cohlear a evoluat pe scenă în faţa unui public avizat de 
dramaterapeuţi veniţi la București cu ocazia Congresului European de Dramaterapie. Acești copii au avut ocazia să-și 
depășească propriile limite, devenind conștienti de propriile resurse și aptitudini, elemente importante care îmbunătățesc 
imaginea de sine.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

ASOCIAŢIA AUDIOSOFIA
Bucureşti
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Fundaţia de Abilitare Speranţa este un ONG 
cu peste 23 de ani de activitate în sprijinul 
copiilor cu dizabilităţi intelectuale și a 
familiilor acestora, înfiinţată la iniţiativa unor 

părinţi care aveau copii cu dizabilităţi.
Întrucât, după propriile experienţe, copiii cu 

dizabilităţi din mediul rural sunt mai dezavantajaţi 
din punct de vedere educaţional, social și financiar, 

în ultimii ani fundaţia și-a îndreptat interesul spre nevoile 
acestora. Cu sprijinul finanţării obținute prin “Programul MOL 

Pentru Sănătatea Copiilor”, Fundaţia Speranța și-a extins paleta 
de servicii terapeutice prin introducerea muzicoterapiei. Statisticile 

realizate la finalul proiectului au arătat o îmbunătățire de până la 31% a 
comportamentului general, a atenţiei, a abilităţilor de ascultare și răspuns la 

sunet, comunicare și limbaj, interacţiune, a răspunsurilor instrumentale din partea 
copiilor, a abilităţilor cognitive, motrice și emoţionale. Derularea proiectului este un context 

favorabil de promovare a muzicoterapiei către grădiniţe, centre de recuperare, plasament sau 
publicul larg. În 2016, fundaţia organizează două evenimente în care sunt impilicaţi 200 de copii (cu sau fără dizabilităţi) și 
părinţi.  

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

FUNDAŢIA DE ABILITARE „SPERANŢA”
Timişoara
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Programul Spaţii Verzi este o iniţiativă comună a MOL 
România şi a Fundaţiei pentru Parteneriat, lansată în 2006 
sub forma unui program de grant-uri ce a urmărit implicarea 
copiilor şi a tinerilor în proiecte de amenajare a spaţiilor verzi. 

Programul se desfășoară sub forma unui concurs anual 
de proiecte, iniţiativele fiind derulate de către asociaţiile și 
organizaţiile care primesc finanţări.
În cadrul componentei Spaţii Verzi Urbane sunt căutate și 
recompensate acele proiecte care au ca scop reabilitarea sau 
crearea de suprafeţe înverzite și desfășurarea activităţilor de 
educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale, derulate de 
ONG-uri în parteneriat cu diferite instituţii. În cadrul componentei 
Arii Naturale Protejate sunt finanţate acele proiecte care 
urmăresc promovarea și popularizarea ariilor protejate din 
România, cu scopul de a îmbunătăţi nivelul de acceptare a 
acestora în rândul comunităţilor locale prin intermediul implicării 
ONG-urilor și școlilor, a comunităţilor locale precum și a 
administratorilor de arii protejate.
Bugetul anual alocat programului de către MOL România este 
de 670.000 de lei. Suma maximă ce poate fi alocată unui proiect 
pentru reabilitarea sau crearea spaţiilor verzi urbane este de 9.000 
de lei. În cazul proiectelor pentru popularizarea ariilor protejate, 
nivelul maxim de finanţare individuală este de 20.000 lei. 

În 2015 MOL România și Fundaţia pentru Parteneriat a lansat 
a zecea ediţie a programului. În cei zece ani au fost finanţate 
424 de proiecte cu o sumă totală ce depășește 4,8 milioane de 
lei. Peste 170.000 de copii și tineri au fost implicaţi în acţiunile 
de creare și re-creare a spaţiilor verzi și de promovare a ariilor 
naturale protejate, având astfel ocazia de a învăţa dar și de a 
contribui în mod direct la activităţi menite să protejeze mediul.
Câștigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2015 este Asociaţia Centrul 
de Resurse pentru Acţiune Locală – CRAL, iar câștigătorul 
premiului „Arii Naturale Protejate” a fost denumit Asociaţia 
Pescarilor Sportivi Aqua Crisius. Valoarea premiului ”Spații Verzi” 
este echivalentul sumei acordate, iar în cazul premiului  
”Arii Naturale Protejate”, valoarea este de 10.000 lei.
„Dacă privim acest moment aniversar și ca pe un moment de 
bilanţ, ne dăm seama că rezultatele obţinute sunt impresionante, 
mai ales în ceea ce privește implicarea comunităţilor. Acest bilanţ 
ne îndreptăţește să credem că programul nostru, prin impactul 
său asupra comunităţilor, a pus bazele unei transformări pozitive, 
cu rezultate solide pe termen lung. De aceea, vom continua să 
încurajăm și să sprijinim comunităţile care vor să înfrumuseţeze 
mediul în care trăiesc”, a declarat Kinga Daradics, CEO și 
Country Chairman al MOL România.

SPAȚII VERZI



PENTRU UN VIITOR 
MAI VERDE! 
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ASOCIAŢIA „MESEVÁR” 
Cristuru Secuiesc

SPAȚII VERZI URBANE
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

Înfiinţată în anul 2004 pe lângă Grădiniţa 
„Mesevár” din Cristuru Secuiesc, asociaţia 
s-a născut din dorinţa și nevoia de a ajuta, 
de a participa la proiecte cu scopul atragerii 

de finanţări nerambursabile pentru grădiniţă.
Proiectul iniţiat cu sprijinul MOL România a vizat 

înnoirea și înfrumuseţarea curţii grădiniţei, care a 
devenit o adevărată „grădină de povești”, estetică 

și educativă. În cadrul  proiectului la care au contribuit 
35 părinţi ca voluntari și 24 participanţi, s-au plantat 35 de 

puieţi și arbuști, 50 de mușcate, 95 de flori diferite aduse de 
copii, o grădină cu 30 de plante medicinale, o filagorie cu 8 plante 

căţărătoare. În timpul celor zece activităţi ecologice organizate, s-a 
amenajat o suprafaţă de spaţiu verde de 110 m² cu 10 planșe și afișe. Serbarea 

de inaugurare a „Grădinei de basm” a cuprins o expoziţie din lucrările copiilor și din 
fotografii, cunoașterea și îngrijirea plantelor medicinale, a florilor, a gardului viu, a insectelor, 

observarea și adoptarea unui copac, colectarea selectivă a deșeurilor. 
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În perioada aprilie–septembrie 2015, 
Asociaţia Centrul de Resurse pentru 
Acţiune Locală a implementat pe teritoriul 
Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului 

proiectul ”Grădina aromată a timpului”.
Au creat un spaţiu verde urban de 440 m² 

destinat elevilor și turiștilor, dar și persoanelor cu 
deficienţe de vedere, ce combină în scop educaţional 

geo- și fitodiversitatea locală. 
Spaţiul amenajat cuprinde trei zone distincte: Aleea timpului, 

Grădina cu plante aromatice și Grădina Bunicii, menite să îmbine 
elementele de geo-, fito- și biodiversitate locală. Prin intermediul 

panourilor explicative, zonele sunt interpretate și în limbaj Braille, fiind 
astfel accesibile și persoanelor cu deficienţe de vedere. Fiecare zonă cuprinde 

și elemente de land art, de promovare a unor vechi meșteșuguri locale sau de 
atracţie turistică. S-a mai amenajat o simeză în aer liber, un spaţiu de relaxare și o căsuţă a 

voluntarilor. În cadrul proiectului a activat permanent un grup de 29 de voluntari, iar aproape 100 
de persoane au fost implicate cel puţin odată în diverse activităţi. 

ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE  
PENTRU ACŢIUNE LOCALĂ
Haţeg

SPAȚII VERZI URBANE
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015
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În cadrul proiectului “Grădina cu flori de leac 
– parc educativ de învăţare experienţială” 
derulat de Asociaţia Proiect Pro Europa 
în parteneriat cu Colegiul Naţional „Petru 

Rareș” Suceava, s-a realizat singurul parc 
educativ din nord-estul României. 

Întreaga comunitate școlară a colegiului (1130 
elevi) a fost antrenată în acţiuni consecvente de 

responsabilitate socială. Lansat cu prilejul Zilei Mondiale 
a Pământului, proiectul a vizat educarea și sensibilizarea 

elevilor faţă de problemele cu care se confruntă ecosistemul. 
Ei au participat la amenajarea parcului educativ  de 924 m², unde 

alături de dimensiunea educativă, activităţile s-au axat și pe dimensiunea 
participativă. S-a constituit un grup de acţiune care a elaborat un Plan minimal 

de acţiune de responsabilitate socială, conţinând indicatori de mediu, sociali, 
economici și managementul resurselor și al voluntarilor în proiecte - adaptate mediului 

școlar și extrașcolar precum și un ghid de responsabilitate socială adresat adolescenţilor.

ASOCIAŢIA PROIECT PRO EUROPA
Suceava
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În perioada aprilie-septembrie 2015, 
Asociaţia Altitudine Filiala Banat a desfășurat 
proiectul Ranger Junior în 10 comunităţi 
învecinate ariei naturale protejate Situl Natura 

2000 Munţii Ţarcu. 
Prin acesta s-a urmărit sensibilizarea copiilor 

din zona Munţilor Ţarcu cu privire la importanţa 
naturii în viaţa oamenilor, a valorilor naturale din Situl 

Natura 2000 și a nevoii de protecţie a acestei zone, 
prin lecţii despre natură și activităţi de tip Ranger Junior. În 

cadrul proiectului au fost organizate o serie de lecţii despre Situl 
Natura 2000 Munţii Ţarcu la care au participat 521 elevi din cele 10 

școli partenere, un concurs pe teme de natură cu 52 de copii participanţi, 
o tabără Ranger Junior cu 42 de elevi selectaţi și excursii in Situl Natura 2000 

Munţii Ţarcu, unde copiii au avut ocazia să înveţe despre flora și fauna specifică 
zonei, de la rangerii și biologii voluntari care i-au însoţit pe teren. Cu ajutorul copiilor s-a 

recondiţionat o potecă tematică, s-a remarcat un traseu turistic și s-a organizat o expoziţie de 
fotografie la Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” din Teregova cu imagini despre activităţile din proiect. 

ASOCIAŢIA ALTITUDINE FILIALA BANAT 
Munţii Ţarcu



Promovarea importanţei abordării unei 
atitudini civice comune, unitare, pentru 
conservarea și menţinerea biodiversitătii 
este scopul urmărit de Asociația pentru 

Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS, 
care a folosit finanţarea primită prin programul 

“Spaţii Verzi” pentru susţinerea unei serii complexe 
de evenimente.

Asociaţia a organizat Zilele Biodiversităţii în centrele 
orașelor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Covasna cu 

ajutorul unei caravane de educaţie ecologică prin intermediul 
unui Centru Mobil de Educaţie, a unui stand cu activităţi interactive cu 

tematică de mediu, a unei tabere de tip Junior Ranger, precum și a unei 
poteci tematice în aria protejată „Râul Negru”. 

Pentru tabăra de educaţie ecologică au fost selectaţi 30 de elevi participanţi din 
cele trei orașe implicate. Tema principală a fost mediul și biodiversitatea acvatică, iar 

copiii, pe lângă noţiunile teoretice, au putut vizualiza viaţa subacvatică prin scufundări,  în cadrul 
unui laborator ecologic subacvatic. În acţiune au fost implicaţi 10 specialiști pentru elaborarea criteriilor de selectare și 5 
voluntari pentru instalarea potecii tematice din cadrul ariei naturale protejate Râul Negru. 

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE  
COMUNITARĂ DURABILĂ ALUTUS
Râul Negru
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Cu ajutorul finanţării primite de la Fundaţia 
pentru Parteneriat și MOL România, 
Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius a 
realizat în perioada 15 aprilie–28 septembrie 

2015 proiectul ”Cu Junior Rangerii implicăm 
comunităţile în păstrarea și promovarea valorilor 

naturale”.  
Acest proiect a urmărit implicarea a două comunităţi în 

promovarea sitului Valea Iadului, realizarea unui traseu de 
mountain-bike și a unor amenajări complementare, precum 

și conștientizarea tinerilor din aceste comunităţi prin acţiuni de 
tip Junior Ranger. Promovarea s-a realizat prin intermediul unui film 

intitulat sugestiv ”De ce Junior Ranger?”, disponibil pe contul de Facebook al 
asociaţiei și pe YouTube.

Asociaţia a avut o colaborare fructuoasă cu primăriile și instituţiile de învăţământ din 
comunele Bulz, Curăţele, Aușeu, Zerind și Toboliu. A fost amenajat un traseu tematic pentru 

biciclete, cu două parcări care deservesc 10 biciclete, au fost achiziţionate 5 biciclete pentru Junior 
Rangeri și au fost amplasate 2 panouri informative cu traseele din zonă la ambele intrări în sit. 

ASOCIAŢIA AQUA CRISIUS
Valea Iadului
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MOL România şi Fundaţia pentru Comunitate au acordat a 
şasea oară Premiile Mentor pentru Excelenţă în Educaţie 
unui număr de zece profesori şi antrenori. 

Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie se acordă din 
2010 acelor profesori, antrenori, mentori care au descoperit și 
lansat tinere talente, au avut o contribuţie esenţială în construirea 
carierelor și în evoluţia profesională, dar a căror activitate a 
rămas fără recunoaștere publică, fără recompense morale sau 
pe măsura efortului depus. Elevii și discipolii acestora au primit 
distincţii la competiţii și festivaluri interne și internaţionale din 
domeniul artistic, sportiv sau știinţific. 
Invitata de onoare a acestei ediţii a Galei Premiilor Mentor a fost 
Ana Blandiana, desemnată recent la Gdansk „Poetul European al 
Libertăţii”. „A fi mentorul unor tineri, înseamnă a prelungi efectul 
în viitor al acţiunilor de astăzi” – a afirmat invitata de onoare, care 
le-a povestit celor prezenţi cum a devenit ea însăși mentor în 
cadrul Şcolii de Vară Sighet.
Fiecare dintre cei zece laureaţi din cadrul ediţiei 2015 a primit 
un premiu în valoare de 8.000 de lei și un trofeu special, Trofeul 
Mentor, realizat de cunoscutul artist plastic Ioan Nemţoi. 

Cei zece profesori și antrenori premiaţi la această ediţie au 
fost selectaţi de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru 
Comunitate, care a primit în perioada aprilie-decembrie anul 
trecut 274 de nominalizări. Ca și în ediţiile precedente, numărul 
nominalizărilor valoroase a depășit cu mult numărul de premii 
care se pot acorda, însă nominalizările pot fi depuse din nou 
pentru ediţiile viitoare.
„MOL România oferă Premiul Mentor profesorilor și antrenorilor 
de excepţie, considerând că acesta este un minim gest de 
recunoaștere publică a muncii și activităţii zilnice a acestora. 
Vorbim despre o muncă tăcută, neobservată, deseori 
neapreciată, dar fără care am fi cu toţii mult mai săraci pentru că 
am pierde numeroase talente existente în jurul nostru. Mentorii 
au darul de a descoperi talentul multor copii și de a avea grijă 
de aceste talente prin asocierea lor cu valori fundamentale de 
viaţă. Prin această recunoaștere publică dorim să contribuim 
la aprecierea și respectul dascălilor în comunităţile unde își 
desfășoară activitatea”, a declarat Kinga Daradics, CEO & 
Country Chairman MOL România.

PREMIUL MENTOR PENTRU 
EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015
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CUNOŞTI UN PROFESOR
DEOSEBIT?
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Maria Dida Ghiaţă
Fosta sportivă de performanţă și mai apoi antrenoare la CSŞ 
Bega Timișoara, dar și la loturile naţionale de canotaj ale 
României, profesoara Maria Ghiaţă a crescut mai multe generaţii 
de campioni. Unii dintre ei, precum Lucian Moldovan Ţilea, au 
ajuns si ei antrenori renumiți. „Am modelat copiii exact cum 
Brâncuși a modelat piatra, i-am ajutat să urce pe scara piramidei 
performanţei, ajungând în vârf” – explică reputata antrenoare, de 
la care elevii au învăţat ce înseamnă munca, disciplina, răbdarea 
și cum să ducă până la capăt ceea ce și-au propus. În cei 42 
de ani de activitate, sportivii antrenaţi de Maria Ghiaţă au obţinut 
peste 500 de medalii la concursuri internaţionale, Campionate 
Mondiale, Europene sau Balcanice. 

Aniţa Luncan
Profesoara Aniţa Luncan predă de peste două decenii chimia 
la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea, pregătind 
numeroase generaţii de elevi la un ridicat nivel de performanţă și 
excelenţă: din cele 12 premii obţinute de colegiu la Olimpiadele 
Internaţionale, 11 au avut-o ca și contribuitor. Dincolo de 
rezultate, ea a fost întotdeauna mai mult decât o simplă 
profesoară: I-a ”citit” pe fiecare dintre elevi, intuindu-le motivaţiile 
și pasiunile, cunoscându-le dorinţele și problemele, fiind un 
adevărat mentor. „Un copil îţi oferă un univers fascinant, poate 
mai fascinant decât sinteza de substanţe chimice. Îmi place 
lumea lor, unde găsesc foarte multă corectitudine, foarte mult 
fair-play. Alături de ei rămân mereu tânără” – spune profesoara 
Luncan.  
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Árpád Márton
Pictorul din Miercurea Ciuc și-a trecut numele în istoria culturală 
a orașului atât prin activitatea sa profesională, cât și ca un 
remarcabil pedagog de artă. Datorită lui Márton Árpád, Europa 
artistică a cunoscut specificul orașului și al regiunii, iar în cei 
aproape patru decenii de carieră didactică n-a predat doar artă, 
ci și omenie. Pe lângă vastele cunoștinţe profesionale, a reușit 
prin metode directe, jucăușe, să își facă elevii să îndrăgească 
orele de desen, considerate în alte locuri doar o materie 
obligatorie. La orele lui, copiii au învăţat să-și respecte colegii, în 
timp ce au primit o imagine de ansamblu asupra culturii diferitelor 
epoci, uitând deseori că se află la școală.

Mária Păcurar
Absolventă a Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj, profesoara de 
matematică predă din 1990 la Liceul Teoretic Bartók Béla din 
Timișoara. Din 2003 face parte și din Consiliul Director, răspunde 
de programele de gestionare a talentelor, face parte din grupuri 
de organizare ale concursurilor de matematică. Elevii și colegii 
ei spun că aceasta se bucură pe deplin de munca alături de 
copii, fiind un profesor corect și consecvent, care își urmărește 
conștient scopul. „Cred că pentru copii totul este interesant, 
mai puţin matematica, pentru că este grea. Se orientează spre 
discipline de care nu trebuie să se ocupe atât de mult. Dar cu 
suficientă îndrumare, o pot îndrăgi. Iar dacă au îndrăgit-o, vor 
munci” – susţine profesoara Păcurar. 



József Gábor Barátosi
„Şahul este însuși viaţa” – spunea celebrul campion mondial 
Bobby Fisher, iar profesorul catedrei de șah de la CSŞ Târgu 
Mureș se ghidează după acest principiu. Cu o carieră începută 
la Zalău, continuată apoi la Săbed, și din 1996 la Târgu Mureș, 
profesorul Barátosi a făcut ca acest sport al minții să fie îndrăgit 
de numeroase generaţii de copii, conducându-i spre numeroase 
succese la diferite concursuri. Doi dintre elevii pe care i-a 
antrenat la începuturile carierei lor, Barátosi Dániel și Teodor 
Anton, au ajuns deja maeștri internaţionali.  „Şahul este un 
univers întreg pe 64 de pătrate, magie în alb și negru. Te învaţă 
cum să-ţi faci planurile în viaţă, cum să realizezi lucruri mari cu 
pași mărunţi” – crede profesorul Barátosi. 

Ani-Marie Paladi 
Directoarea Şcolii de muzică „Iosif Sava” din București este un 
reprezentant marcant al școlii românești de violoncel, elevul 
ei, Andrei Ioniţă, fiind singurul român câștigător al medaliei 
de aur la prestigiosul concurs Ceaikovski de la Moscova, în 
2015. Îndrăgită de elevi și părinţi, a trecut cu succes peste 
toate obstacolele, atât cele profesionale (violoncelul fiind un 
instrument mai puţin cunoscut, elevii fiind și ei puţini) cât și cele 
administrative, legate de clădirea școlii sau de numărul elevilor.
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Marcel Porof 
Profesorul de geografie al Colegiului Naţional „Nicu Gane” este 
o reală valoare a societăţii fălticenene, având ca unic obiectiv 
excelenţa educaţională. De-a lungul anilor a dat dovadă de 
o dragoste incredibilă pentru obiectul predat, angrenând 
nenumăraţi elevi în lupta sa pentru performanţă, conducându-i 
spre diverse distincţii, precum diplome din cadrul concursurilor 
naţionale și internaţionale de geologie, proiecte de mediu și 
geografie, medalii la Olimpiada Internaţională de Geografie. 
Pentru elevii Colegiului, profesorul Porof este o dovadă a 
desăvârșirii academice și pedagogice, dar și un om ce poate 
contura o personalitate, poate da sens speranţelor pentru un 
sistem educaţional sănătos și eficient. 

Petre Rău
Informatician și scriitor, a publicat atât cărţi tehnice de 
specialitate - printre ele și manuale electronice - cât și 20 de 
volume de literatură. A descoperit multe talente literare pe care 
le-a îndrumat și promovat, precum scriitorii Ion Avram, Ion 
Zimbru, Mihaela Meravei, Tudor Gheorghe Calotescu, Aurica 
Istrate, Carmen Margine,Viorel Darie. Este fondatorul Festivalului 
Naţional de Literatură “Prietenia cuvintelor” și conduce revista 
Boem@, în care promovează în permanenţă tinere talente 
literare. În anul 2012 a descoperit-o pe talentata Denisa 
Lepădatu, pe atunci în vârstă de 10 ani, elevă care în prezent a 
devenit binescunoscută, cu șapte cărți publicate.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015



Jenő Tellmann
Un profesor de fizică legendar din Cluj-Napoca, cu o carieră de 
peste 40 de ani și rezultate ieșite din comun. A predat la liceele 
Ady-Şincai (între 1954 și 1958) și Liceul nr. 11 (apoi nr. 3, actual 
Liceul Teoretic Báthory István) între anii 1959-1995. A format 
peste 50 de fizicieni, dintre care 9 sunt profesori universitari în 
România, Ungaria, Anglia și SUA, 6 cercetători știinţifici (unul la 
NASA), unul academician, iar ceilalţi sunt profesori de liceu, mulţi 
dintre ei, la rândul lor profesori emeriţi cu multiple premii. Pentru 
meritele extraordinare de profesor și pedagog a primit multe 
distincţii locale și naţionale, dar și Premiul Eötvös József în 2012, 
acordat de Ministrul Învăţământului din Ungaria.

Gabriela Todor
Terminându-și studiile la București, profesoara de violoncel a 
predat mai întâi în capitală, apoi la Liceul de Muzică „Sigismund 
Toduţă” din Cluj, ajungând șefa catedrei de corzi grave. 
Este caracterizată de foștii colegi și elevi ca o foarte bună 
violoncelistă, dar și un pedagog iscusit, care știa să se apropie 
de elevi, să-i îndrume  cu exigenţa unui om competent, dar și cu 
blândeţea celui care știa cum se devine un bun artist. Dăruirea 
ei totală faţă de elevi i-a adus roade bogate, violonceliști celebri 
precum Marin Cazacu, Răzvan Gabriel Suma, Adrian Naidin, 
Ovidiu Lup, Mihai Marica sau Titus Tincu trecând prin școala 
Gabrielei Todor și ducând departe în lume faima muzicienilor 
români.   
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31 de tineri din medii defavorizate au fost finanţaţi pentru 
obţinerea permisului de conducere în cadrul primei ediţii 
a Programului MOL - Permis pentru viitor. Proiectul care a 
primit o deosebită atenţie din partea mass-media va reveni 
cu cea de-a doua ediţie.

Obţinerea cât mai rapidă a permisului de conducere este un pas 
important pentru tinerii absolvenţi. Deoarece companiile pun 
mare accent pe versatilitatea angajaţilor, lipsa acestuia poate 
fi motivul excluderii la un interviu de angajare. Însă obţinerea 
permisului nu este o sarcină ușoară: nu doar testele teoretice 
și practice, ci și costurile necesare pot fi obstacole pentru 
mulți tineri. Costurile școlii de șoferi și celelalte taxe asociate 
însumează circa 1.500-2.000 lei – sume greu de adunat de 
către tinerii care provin din medii defavorizate. La ei s-au gândit 
MOL România și Fundaţia Pentru Comunitate când au anunţat 
prima ediţie a Programului MOL – Permis pentru viitor. Prin acest 
program, MOL România acordă finanţarea necesară obţinerii 
permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D în cazul 
tinerilor din medii defavorizate, cu vârste cuprinse între 17 și 25 

de ani, pentru care existenţa permisului este o condiţie sau un 
avantaj în obţinerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic 
în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Proiectul care oferă o asistenţă practică directă s-a bucurat 
de o atenţie deosebită a presei, înscriindu-se peste 150 de 
tineri din 20 de judeţe. Fondurile alocate de MOL România 
pentru această ediţie a programului au fost de 50.000 lei, din 
care 31 de tineri din medii defavorizate au fost finanţați pentru 
obţinerea permisului de conducere. Beneficiarii au fost selectaţi 
de către ONG-urile partenere: Salvaţi Copiii România, Asociaţia 
de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, Fundaţia Principesa 
Margareta a României, Fundaţia „Sfântul Francisc” și Fundația 
Pentru Comunitate. 
“Experienţa dobândită până acum ne va ajuta să pregătim 
ediţia a doua, pe care dorim s-o lansăm spre sfârșitul anului”, 
a declarat András Imre, directorul executiv al Fundaţiei Pentru 
Comunitate.

PERMIS  
PENTRU VIITOR 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

34



PERMIS PENTRU VIITOR!



MOL România îndeamnă la prudenţă în trafic, iniţiind 
proiectul “Să avem grijă unul de celălalt”. Acesta are ca 
scop o mai bună conştientizare a faptului că grija faţă de 
ceilalţi participanţi la trafic este esenţială pentru o călătorie 
în siguranţă. MOL a creat panouri cu mesajul „Să avem grijă 
unul de celălalt”, care au fost montate în zone vizibile din 48 
de benzinării MOL România.

Mesajul vizează în principal grija pentru utilizatorii de biciclete și
Motociclete, al căror număr a crescut semnificativ în România în
ultimii ani.
Pe panouri a fost inscripţionat mesajul „Să avem grijă unul de 
celălalt”, însoţit de o ilustraţie reprezentativă, și au fost montate 
în câte două zone vizibile din cele 48 de staţii participante în 
acest proiect. Panoul este conceput în așa fel încât să transmită 
mesajul către toate categoriile de vârstă, iar din punct de vedere 
vizual, este ușor de perceput la viteza cu care se deplasează 
vehiculele în benzinării.
“Numărul utilizatorilor de biciclete și motociclete a crescut în 
ultimii ani în ţara noastră, odată cu creșterea popularităţii acestor 

mijloace alternative de deplasare. Pe de altă parte, numeroase 
statistici arată o creștere a numărului accidentelor în care sunt 
implicate vehiculele pe două roţi. Atenţia la propria conduită dar 
și la a celorlalți reprezintă un factor esențial în trafic, care poate 
ajuta la evitarea a numeroase evenimente neplăcute. De aceea, 
MOL România  a considerat oportun să le reamintească șoferilor 
că trebuie să fie permanent atenţi pentru a evita accidentele. 
Prin această iniţiativă încercăm, ca de obicei, să fim alături 
de comunităţile în mijlocul cărora ne desfășurăm activitatea 
și sperăm să extindem acest proiect și să contribuim la o mai 
bună conștientizare a faptului că prudenţa și grija faţă de toţi 
participanţii la trafic sunt principalele elemente care ne pot duce 
la destinaţie în siguranţă”, a declarat Kinga DARADICS, CEO & 
Country Chairman MOL România. 
Mesajul a fost transmis și prin revista lunară “Stil și Elan”, 
distribuită gratuit în benzinăriile MOL România, astfel încât 
îndemnul la atenţie și prudenţă să ajungă la un public cât mai 
larg. Revista auto și lifestyle se distribuie gratuit în benzinăriile 
MOL în peste 100 de mii de exemplare lunar.

SĂ AVEM GRIJĂ UNUL  
DE CELĂLALT 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015
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MOL România îî ajută pe cei aflați în nevoie prin numeroase
programe, dar, şi angajații noştri trăiesc în mod direct 
bucuria de a ajuta, în cadrul acțiunilor de voluntariat. 

În anul 2015 au fost organizate trei asemenea acţiuni de 
voluntariat. În cadrul primelor două, 25, respectiv 15 voluntari 
au vizitat căminul din Sânsimion (judeţul Harghita) al Fundaţiei 
Sfântul Francisc din Deva. Începând cu 2010, sute de angajaţi 
MOL România au făcut muncă voluntară în șapte cămine 
aparţinând Fundaţiei Sfântul Francisc din Deva. Organizaţia 
condusă de părintele Csaba Böjte îi așteaptă cu drag pe copiii 
care din cauza condiţiilor dificile din familie nu au șansa de a 
învăţa și de a-și dezvolta capacităţile. În cămine ei au parte de 
educaţie și învăţământ gratuit, respectiv condiţii de trai decente. 
În cei 20 de ani de existenţă, fundaţia a primit deja peste 5.000 
de copii, iar în momentul de faţă îngrijește peste 2.300 de copii 
în cele 82 de cămine care îi stau la dispoziţie.
Colegii noștri au ajutat în 2013 și 2014 căminul din Sânsimion, 
participând și acum în mod semnificativ la activităţi: au construit 

cuiere, paturi și cuști de iepuri, au curăţat și au reparat grajduri, 
au plantat flori și au făcut ordine în grădină. Datorită lor, căminul 
îmbunătăţit continuu de către fundaţie a devenit și mai frumos, 
oferind casă mai ales tinerilor nevoiași care sunt formaţi în 
agricultură la școala profesională din Sânmartin. La ferma model 
din Sânsimion au și posibilitatea efectuării practicii profesionale.
A treia acţiune voluntară a avut loc la căminul de copii din 
Săcueni (judeţul Bihor), care a fost vizitat de 12 colegi. Fundaţia 
a realizat locuri de reședinţă pentru aproximativ 100 de copii în 
castelul Stubenberg, anterior vacant, iar reabilitarea completă
a imobilului de aproape 250 de ani continuă – colegii noștri 
participând cu muncă fizică grea la acest proces.

VOLUNTARIAT
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În jur de 40 de amatori de excursii inedite cu 
bicicleta au fost invitaţi pe 18 și 19 iulie 2015, 
la o drumeţie între Cluj-Napoca și Sighișoara, 
de către Lucian Mîndruţă. Personajul media a 

fost iniţiatorul turei Cu Bicicleta La Mare, urmat 
și de tura Cu Bicicleta în Transilvania. Sprijinită și 

de MOL România, tura inaugurală de două zile din 
2015 a pornit la 18 iulie, sâmbătă dimineaţa, din  

Cluj-Napoca (cei din alte orașe au sosit cu autocare) – 
traseul de 100 de kilometri până la Târgu Mureș a trecut 

prin sate pitorești, evitând zonele de munte și off-road, dar 
rămânând în același timp la distanţă de traficul greu. Seara a urmat 

petrecerea tradiţională a evenimentului, cu tombolă și povești cicliste. 
Tura, care e și o demonstraţie pentru un stil de viaţă fără fum și fără fumuri, 

a continuat a doua zi spre Sighișoara, pe drumuri pitorești între sate, într-un 
ritm relaxat. Ca de obicei, participanții au fost acompaniați pe tot parcursul drumului

de mașini de însoţire, asistenţa tehnică și de un autocar (pentru obosiţi). Opririle au fost 
din 20 în 20 de kilometri. Pe lângă posibilitatea de a se relaxa și „alimenta” cu apă, ciocolată 

sau banane, pauzele au avut și funcţia de regrupare, pentru că inevitabil unii au pedalat mai încet. 
Conform mesajelor de feedback de pe Facebook, participanţii au ajuns acasă cu amintiri frumoase. „După 

200 de kilometri și aproape 2.000 de metri  diferenţă de nivel, după două zile de caniculă petrecute în șa, după un efort mare 
pentru unii, dacă nu pentru toţi, am ajuns și la lucrurile plăcute ale turei noastre cu bicla în Transilvania. Mulţumim tuturor 

organizatorilor și celor care au făcut posibil această tură, prin generozitatea lor”, a spus Lucian Mîndruţă.

Cu Bicicleta în Transilvania

Pe lângă derularea de programe sociale și activități de voluntariat, MOL România se implică în spijinirea
comunității și prin sponsorizări. Astfel, respectând o serie de principii, ne implicăm activ în diverse domenii,
cum ar fi cultura, sportul și educația. Mai multe informații despre proiectele și cauzele susținute de MOL
România găsiți pe pagina web a companiei, www.molromania.ro
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În toamna anului 2015, la sfârșitul lunii 
septembrie, la Câmpul Cetăţii a fost 
organizată cea de-a zecea ediţie a Paradei 
baloanelor cu aer cald: evenimentul 

de trei zile sprijinit și de MOL România a 
atras din nou mii de curioși în localitatea din 

judeţul Mureș. Unii au preferat să urmărească 
de jos vehiculele aeriene sosite din România și din 

străinătate, însă cei mai curajoși au avut ocazia chiar să 
încerce senzaţia de a glisa în aer la o înălţime de 1000-1500 

metri. Baloanele cu aer cald care funcţionează cu gaz propan-
butan sau GPL, sunt direcţionabile doar parţial, direcţia de mers fiind 

influenţată doar de vânt. Cum însă direcţia curenţilor de aer diferă de la o 
înălţime la alta, iar urcările sau coborârile pot fi controlate cu ajutorul arderilor 

de gaz, piloţii iscusiţi sunt capabili să găsească vântul potrivit direcţiei dorite. Potrivit 
tradiţiilor festivalului, vizitatorii au fost așteptaţi și cu concerte și alte programe adiţionale: 

s-a putut încerca zborul cu deltaplanul cu motor, respectiv cu parapanta cu motor, iar pe lângă 
concerte și alte programe, cei curajoși au putut bifa și un salt bungee jumping.  

Parada baloanelor cu aer cald

41



42

 COLABORĂRI
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2015

Cea de-a 14-a ediție a Festivalului 
Internaţional de Film Transilvania (TIFF), 
sprijinită și de MOL România, a marcat un 
nou record în istoria celui mai mare festival 

de film din România: cele 223 filme care au 
fost proiectate în cadrul ediţiei din 2015 au 

adunat un număr record de 73.000 de cinefili 
plătitori de bilete.

Lor li se adaugă cei prezenţi la proiecţiile gratuite în 
aer liber din Mănăștur, TIFF Campus sau Depozitul de 

Filme, masterclass-uri, workshop-uri, lansări, expoziţii sau 
proiecţiile de film și concertele gratuite din cadrul NORWAVE, 

numărul participanţilor depășind cifra de 110.000 – de toate 
vârstele și din toată ţara – în cele 10 zile. Circa 850 de invitaţi printre 

care se numără regizori, producători, actori, profesioniști din industrie și 
jurnaliști români și străini au luat parte la proiecţii și evenimente.

Anul acesta, 320 de voluntari au ajutat la organizarea evenimentelor în locaţiile TIFF. 
Invitaţii străini, printre care actriţa Nastassja Kinski și actorul Isaach de Bankolé, regizorul 

George Ovashvili, producătoarea Juliette Lepoutre, selecţionerul Film Society of Lincoln 
Center –Dennis Lim, co-directorul Buenos Aires International Film Festival – Violeta Bava, membru al 

comitetului de selecţie al Festivalului de la San Sebastian
 – Roberto Cueto, directorul de program al Festivalului de Film de la Chicago – Mimi Plauché, sau directorul executiv al 
fondului Consiliului Europei Eurimages, Roberto Olla, au fost impresionaţi de selecţia TIFF și de calitatea organizării.
Trofeul Transilvania a fost câștigat de filmul argentinian „Incendiul/El incendio”, în regia lui Juan Schnitman, iar Premiul 
pentru cea mai bună regie a mers la Kristina Grozeva și Petar Valchanov, pentru cel de-al doilea film al lor, „Lecţia/Urok”. 
Același film i-a adus actriţei Margita Gosheva Premiul pentru Cea mai bună interpretare. 

TIFF 2015
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