
IMPLICARE ÎN 
COMUNITATE 2017

Contează unde alimentezi!



IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

Programele prezentate 
în această publicaţie sunt 
derulate în parteneriat cu:

CAMELIA ENE
Country Chairman and CEO, 
MOL România

ERZSÉBET FELMÉRI
Corporate Social Responsibility 
Coordinator, 
MOL România

Ne-am obişnuit să primim întotdeauna ceva în schimbul a ceea ce 
oferim. De cele mai multe ori este vorba de bani - întrucât în cele 
aproape trei milenii de când fenicienii au inventat banul ca formă 
de plată, omenirea l-a adoptat complet. Este la fel de adevărat 
însă că de fapt la baza oricărei plăţi se află un schimb de valori, iar 
acest lucru datează de când omenirea. Se pare deci că este vorba 
de o caracteristică a omului să măsoare tot ceea ce îl înconjoară şi 
să compare  valorile metrice, volumetrice, temporale ale diferitelor 
lucruri. Dacă privim mai de-aproape, constatăm că nu doar lumea 
palpabilă este măsurată şi comparată de om. Printre unităţile de 
măsură se află şi vorba bună, lauda, recunoştinţa. Cei care au 
ocazia să experimenteze o plată de acest gen - mai neobişnuită 
pentru serviciile oferite - au şansa unor experienţe valoroase care 
– spre deosebire de plăţile obişnuite - durează o veşnicie. Astfel 
s-a întâmplat şi cu colegii noştri care în decursul anului 2017 au 
participat voluntar la trei acţiuni diferite. Peisajul oferit de un parc 
curat şi frumos amenajat, zâmbetul unor copii la primirea unui 
teren de joacă construit de propriile noastre mâini – sunt rezultate 
care nu pot fi măsurate valoric prin metodele obişnuite. 

Dar, să nu uităm: ceea ce nu poate fi măsurat, nu e neapărat fără 
valoare, dimpotrivă... valoarea acestui dar poate fi inestimabilă.  

MOL România se mândreşte cu faptul că de mai bine de zece 
ani se alătură realizării inițiativelor care izvorăsc din întâmplări 
personale, pentru a servi mai apoi întreaga comunitate. 
Continuitatea este o altă calitate esențială a iniţiativelor de 
binefacere: cei care apelează la susţinere pot conta pe faptul că 
sprijinul va fi disponibil în fiecare an. Astfel, programul Spaţii Verzi 
a ajuns la ediţia cu numărul 12 în anul 2017, iar colaborarea dintre 
MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat este cea mai lungă 
colaborare profesională din România, realizată între o companie şi 
o organizaţie neguvernamentală. Programul pentru tinere talente 
„Program MOL de promovare a talentelor” are deopotrivă o istorie 
continuă de 12 ani, iar „Programul MOL pentru sănătatea copiilor” 
se derulează de 9 ani. 

Pe lângă acţiuni de binefacere există şi alte iniţiative de 
responsabilitate socială. Astfel, MOL România îşi pune la dispoziţie 
capacităţile logistice şi serviciile angajaţilor în folosul comunităţii 
prin colectarea deşeurilor nocive sau reciclabile: baterii şi becuri 
economice uzate, deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
de mici dimensiuni, ulei alimentar uzat sau doze de aluminiu. 

Voluntariat, continuitate şi responsabilitate socială: iată doar trei 
dintre valorile care denotă o societate sănătoasă, echilibrată.
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PROGRAM MOL DE  
PROMOVARE A TALENTELOR

• A 12-a ediţie în 2017

• 515 de cereri de finanţare

• 179 de proiecte sprijinite 

• 387 de tineri sprijiniţi

• 10.000 lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

• 169.000 lei destinaţi sportului

• 120.000 lei destinaţi domeniului artelor 

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

PARTENERIBUGET ANUAL
359.000 LEI

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

MEMBRII JURIULUI DE SPORT
Violeta Beclea Szekely – campioană europeană, vicecampioană olimpică la atletism
Laura Cârlescu Badea – campioană olimpică şi mondială la scrimă
Ivan Patzaichin – cvadruplu campion olimpic la canoe
Simona Richter – prima medaliată olimpică din România la judo
Doina Sava – antrenor al loturilor naţionale de nataţie

COMPONENTE
Sport, Artă și 18+ (tineri peste 18 ani care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani)

CE ESTE?
În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor se poate obţine finanţare pentru a acoperi cheltuielile de 
transport legate de activitate sportive sau artistice sau pentru a achiziţiona echipamente și materiale. 

ÎNCURAJĂM 
PERFORMANŢA 
ÎN SPORT ŞI ARTĂ!
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Declarată, de două ori consecutiv, cea mai bună sportivă a județului Sibiu, în 2015 și 2016, 
jucătoarea de tenis de masă are o vitrină plină de medalii și trofee. În 2016 a devenit campioană 
mondială la junioare, la dublu, alături de Adina Diaconu, dar este și campioană a Europei cu 
naționala României de junioare. Sportiva de 17 ani s-a calificat la Jocurile Olimpice de Tineret 
Buenos Aires din octombrie 2018.

ANDREI PĂȘTIN
Beneficiar al Programului MOL de promovare a talentelor, ediția 2017, sportivul brașovean 
și-a înscris numele în 2018 în istoria scrimei românești cu prima medalie de aur obținută la un 
campionat mondial (Verona) în proba de sabie, categoria de vârstă cadeți, proba individuală. Deși 
a început scrima la 13 ani (vârsta optimă fiind 8-10 ani), el a reușit un parcurs impresionant, în 2016 
câștigând deja o medalie de aur cu echipa în Circuitul Mondial de cadeţi. 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

ANDREEA DRAGOMAN

SPORT

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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TEATRUL INDEPENDENT OSONÓ 
O iniţiativă teatrală independentă, un atelier cultural unde tinerii au șansa de a experimenta diverse 
formule teatrale contemporane. Teatrul Osonó produce spectacole de teatru, respectiv organizează 
workshop-uri și training-uri pentru tineri și adulţi. Teatrul Osonó a călătorit, cu producţiile sale, prin 
marile orașe ale lumii, de la Bangkok până la Hamburg, dar și în multe localităţi din ţară, câștigând 
30 de premii naţionale și internaţionale. 

CRISTINA TOMESCU
Eleva Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova a reușit, trei ani consecutivi, să fie pe primul 
loc la pian la Olimpiada Națională de Muzică. Deși este doar în clasa a VIII-a, Cristina a concertat 
pe scene internaționale și va continua să facă acest lucru și anul acesta. Un rol important în 
dezvoltarea ei interpretativă au avut și cele două recitaluri susţinute pe scena Filarmonicii Craiova 
și la Musikseminar în München. 

ARTĂ

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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CADMIEL BOŢAC
A început studiul pianului în orașul natal – Sighetu Marmaţiei – la vârsta de 4 ani, peste doi ani 
câștigând deja primul concurs național. Au urmat alte premii naționale și internaționale, iar la 14 
ani Cadmiel s-a mutat la Cluj-Napoca pentru a putea lucra cu renumitul Daniel Goiţi. În anul 2017, 
el a obţinut premiul 1 la concursurile internaţionale „Adilia Alieva” (Franţa), „Carl Filtsch” (Sibiu), 
„Transilvania” (Brașov) și locul 3 la „Piano Campus” (Paris). 

ȘTEFAN MUȘEI
Component al lotului național de sanie, Ștefan a fost susținut de patru ori în cadrul Programului 
MOL de promovare a talentelor, ultima oară în 2017, la categoria de vârstă 18+. 
A obținut rezultate excelente la diferite competiții de nivel mondial, obţinând locul 10 în ștafeta de 
echipă și locul 19 la dublul masculin (împreună cu Cosmin Atodiresei) la Jocurile Olimpice de Iarnă 
de la PyeongChang. 

18+
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• a 9-a ediţie în 2017-2018

• 800 de copii ajutați

• 91 de cereri de finanţare 

• 22 de programe sprijinite

• 11 ONG-uri au obţinut finanţare  
pentru prima dată

• 25 de judeţe și Bucureşti – provenienţa 
proiectelor

• 25.000 lei – finanţarea maximă disponibilă 
pentru un proiect

PARTENERI

PROGRAM MOL PENTRU 
SĂNĂTATEA COPIILOR

CE ESTE?
A fost lansat în 2009 și este destinat organizaţiilor non-profit și asociaţiilor care 
derulează proiecte de terapie prin artă și terapie emoţională pentru copii și tineri 
cu deficienţe, cu boli cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.

MEMBRII JURIULUI
Violeta Stan –coordonator naţional al Academiei Europene pentru Dizabilităţile Copilului
Mugur Ciumăgeanu – vicepreşedintele Asociaţiei Române de Psihiatrie Comunitară
Gyöngyi Tar – director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita
Carmen Ciornei – şef serviciu Protecție Socială,  
Direcția de Asistență Socială şi Medicală Cluj
Daria Barna – psiholog, Fundația Hospice Emanuel din Oradea

CÂȘTIGĂTORI
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor: Fundația Hospice Emanuel (Oradea)

BUGET ANUAL
420.000 LEI

TERAPIE EMOȚIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REȚETĂ.



Asociaţia din Sibiu a derulat proiectul intitulat „Sunetul Lutului 2017” în colaborare cu Liceul 
Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” din Iași, unde a fost amenajat un atelier de olărit și a fost inițiat 
un modul opțional în cadrul școlii. Activitățile artistice în ambele ediții au fost concepute să ajute 
elevii cu deficiențe de auz și deficiențe asociate în dezvoltarea abilităților psihomotorii, 
de comunicare și relaționare, contribuind astfel la dezvoltarea unor 
abilități de viață independentă.

15

FUNDAȚIA HOSPICE EMANUEL 
DIN ORADEA

Prin proiectul intitulat „Viața ta a schimbat lumea: un program psihosocial pentru cele mai scurte 
vieți și cei dragi ai lor”, fundaţia din Oradea a ajutat 27 de copii diagnosticați cu o boală gravă sau 
incurabilă. Prin intermediul construirii de moștenire, utilizând diverse tehnici de art-terapie, s-a 
facilitat exprimarea trăirilor traumatice, contribuind astfel la diminuarea suferinței emoționale și 
creșterea calității vieților micilor beneficiari. 

ASOCIAȚIA „ASCULTĂ VIAȚA!” 
Sibiu 

14
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ASOCIAȚIA SERVICIUL DE  
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA

În colaborare cu Asociația Dog Assist, în cadrul proiectului „Susține-le pașii”, asociaţia a ajutat, 
prin intermediul câinilor de terapie, copii cu deficiențe multiple din Centrul de zi „Grădinița Specială 
Malteză” din Cluj Napoca. Dincolo de bucuria interacțiunii cu terapeuții patrupezi, intervenția i-a 
ajutat în dezvoltarea motricității fine și grosiere, îmbunătățind totodată și unele funcții cognitive 
și emoționale. Terapia asistată de animale a adus îmbunătățiri semnificative și pe latura socială, 
ajutând beneficiarii în relaționarea cu mediul exterior. 

ASOCIAȚIA HIP-TEP 
Aiud 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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Asociaţia din Aiud a oferit sesiuni de terapie asistată de cai – hipoterapie – în vederea recuperării 
unor copii cu diferite dizabilități neuromotorii sau locomotorii. De asemenea, au organizat ediția 
a II-a a Cupei MOL pentru sănătatea copiilor, inițiativă unică în România, la care au participat 
echipe din mai multe orașe din țară. La evenimentul dedicat copiilor cu nevoi educative 
speciale, micii beneficiari și-au arătat talentele la diferite probe de 
călărie. Implicând în activități și copii tipici, organizatorii au 
facilitat integrarea în societate a copiilor cu dizabilități.



• a 12-a ediție în 2017

• „Spaţii Verzi Urbane”: 44 de cereri de 
finanţare, 27 de proiecte sprijinite

• „Arii Naturale Protejate”: 58 de proiecte 
înscrise, 23 selectate pentru finanţare

• 4.751 arbori şi arbuşti plantați în 2017

• 8.333 de răsaduri de flori plantate 

• 21.133 de metri pătraţi de spaţii verzi create şi 
reabilitate

• 19 tabere Junior Ranger în 2017

• 366 de activităţi extraşcolare

• 8 noi poteci tematice în ariile naturale protejate 
din România

• peste 16.300 de copii şi tineri implicaţi

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

BUGET ANUAL
677.000 LEI

COMPONENTE
Spaţii Verzi Urbane și Arii Naturale Protejate

CÂȘTIGĂTORI
Câștigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2017:  
Asociaţia Inventis (Cluj-Napoca)

Câștigătorul premiului „Arii Naturale Protejate” 2017:
ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate (Brașov)

PARTENERI

PENTRU UN VIITOR 
MAI VERDE! 
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ASOCIAȚIA INVENTIS
Cluj-Napoca 

Proiectul „Grădina verde înmiresmată” a avut ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde 
aflat în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6 din Bistrița și educația ecologică a copiilor din 
această instituție. Peste 200 de preșcolari au participat la acțiuni de educație ecologică organizate 
în incinta grădiniței, respectiv la amenajarea și îngrijirea spațiului verde din incinta grădiniței. Pe o 
suprafață totală de 200 mp, au fost plantați 44 arbori / arbuști și 203 flori, s-au amplasat 8 băncuțe 
și au fost pictate gardurile.

ASOCIAȚIA „PĂLĂRIA ȘI BASTONUL”
Bucureşti

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

SPAŢII VERZI 
URBANE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

În cadrul proiectului „Grădina copilăriei”, s-a amenajat o clasă de curs neconvenţională în 
incinta Școlii „Adrian Păunescu” din București. S-au plantat peste 300 de pomi, 
arbuști și flori și s-au amplasat 5 mese și 14 bănci de grădină adecvate 
predării în aer liber și desfășurării unor activităţi extracurriculare. 
Elevii au fost implicaţi și în activităţi de educaţie civică – 
colectare selectivă a deșeurilor, crearea unei livezi 
pentru colegii lor de la Școala pentru Deficienţi 
de Auz „Sf. Maria” sau diseminarea 
de mesaje ecologice adresate 
parlamentarilor.



22 23

FUNDAŢIA CONSERVATION 
CARPATHIA - Braşov
Peste 800 de elevi au participat la activităţile desfășurate în localităţile adiacente sitului Natura 
2000, Râul Târgului-Râușor-Argeșel. Pe lângă orele de educaţie și conștientizare 
din școlile din șapte localităţi, s-a lansat concursul „Cadoul meu pentru 
pădure” și s-a desfășurat programul Junior Ranger în școala 
Lerești. S-au mai realizat o potecă tematic-educativă și o 
broșură electronică, s-au organizat două excursii și 
s-a lansat și expoziţia permanentă a lucrărilor 
elevilor.

Proiectul „Brașov, oraș în mijlocul naturii” a promovat ariile naturale protejate din judeţ prin 
evenimente adresate publicului larg. Au avut loc patru ateliere de educaţie ecologică pentru elevii 
din comunităţile învecinate cu ariile protejate și s-au realizat un pachet de cărţi poștale și un film 
documentar – „Natura Brașovului”. Filmul a fost lansat la a treia ediţie a Săptămânii Ariilor Protejate, 
în cadrul căreia au mai fost organizate conferinţe publice, discuţii libere, excursii ghidate, Zilele 
Porţilor Deschise, activităţi educative pentru copii, igienizări și expoziţii. 

PROPARK FUNDAŢIA  
PENTRU ARII PROTEJATE

Braşov

ARII NATURALE 
PROTEJATE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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• 7 ediţii

• 70 de profesori și antrenori distinși până 
acum

• 8.000 de lei valoarea premiului

• 1.923 de nominalizări în cele 7 ediții

PREMIUL MENTOR  
PENTRU EXCELENȚĂ  
ÎN EDUCAȚIE

CE ESTE?
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 materiale. Elevii și discipolii acestora au primit distincții 
la competiții și festivaluri interne și internaționale din domeniul artistic, sportiv sau 
științific. Profesorii și antrenorii premiați la Gala Mentor din 2017 au fost selectați, 
de către Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate, dintre cele 250 de 
nominalizări primite, în perioada aprilie – decembrie 2016, de la foștii lor elevi sau 
colegi.

BUGET TOTAL
560.000 LEI

PARTENERI

CUNOŞTI UN SUPER 
PROFESOR?

TROFEUL  
MENTOR



NICOLAE 
ANTONESCU

PETRE ARNĂUTU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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Cu o vechime de 40 de ani în învățământ, Petre Arnăutu este antrenorul de tenis 
de masă al Clubului Sportiv Școlar Slatina și al loturilor naționale de cadeți și 
juniori. De la centrul sportiv de la Slatina, realizat sub expertiza lui, au 
pornit la drum numeroși antrenori și au fost promovați, spre loturile 
naționale, sportivi cu rezultate deosebite la jocurile olimpice 
și la campionate mondiale și europene.

În calitate de director al Școlii Gimnaziale de Arte Nr. 5 din 
capitală, pe parcursul a două decenii, profesorul de vioară și violă 

a contribuit la modernizarea și dotarea școlii, dar și-a făcut întotdeauna 
timp pentru ansamblurile și formațiile de tineret. Pe lângă numeroasele premii 

câștigate, elevii pregătiți de el au ajuns să studieze la instituții de renume mondial 
și să facă parte din ansambluri recunoscute din străinătate.

NÓRA ÁGNES 
BOGÁCS

FERENC CSISZÁR IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

Școala de scrimă sătmăreană a dăruit, prin antrenorul emerit Ferenc Csiszár, 
spadasinii excepționali Simona Pop și Amalia Tătăran, care au adus onoare 
României la competițiile de scrimă de cel mai înalt nivel. Înzestrat cu 
răbdare, pasiune și bunătate, este mereu prezent pentru ei în sala 
de antrenament, dar și în afara acesteia. El poate aprecia 
abilitățile micilor scrimeri și știe să le insufle încredere în 
propriile talente.

Profesoara de limba și literatura maghiară la Școala Generală 
„József Attila” din Miercurea Ciuc are numeroși elevi premiați 

la olimpiade și diferite concursuri de profil. Ea și-a ales profesia din 
vocație și se implică la maximum în activitățile de la școală: este profesor 

și diriginte, dar și regizor de teatru, scenograf, corector, conduce cercuri pentru 
copiii talentați, organizând totodată numeroase activități extracuriculare.

27



ELVIRA 
GROZA

MÁRIA PETŐ IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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Prin capacitatea ei de a aborda un subiect dificil într-un stil captivant, profesoara de 
fizică de la Liceul Teoretic „Székely Mikó” din Sfântu Gheorghe a deschis noi 
orizonturi pentru mai multe generații. Mereu atentă la ideile și sugestiile 
elevilor, ea îi tratează de la egal la egal, astfel copiii participă cu 
plăcere și mare succes la concursuri naționale și internaționale, 
descoperind și înțelegând fizica și în viața de zi cu zi.

Profesoara Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea atrage 
mulţi elevi către disciplinele socio-umane și reușește să facă 

performanță chiar și cu copii din clase cu profil real. Pe lângă pregătirea 
substanțială oferită la orele de filosofie și la opționalele aferente subiectului, 

ea a inițiat clubul Tinerii Dezbat, dezvoltând mai multe proiecte pe teme filosofice, 
coordonează echipa de voluntari, dar și revista școlii.

CONSTANTIN 
RADU

ELENA VALERIA TEOTEOI IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017

Profesoara de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a atras mai 
multe generații de elevi în studiul aprofundat al chimiei. Ca dascăl îndrăgit 
de toți elevii, ea demonstrează că, dincolo de exercițiul de memorie 
necesar, chimia este fascinantă, prezentând utilitatea acesteia în 
viața cotidiană. În ultimii cinci ani, la olimpiadele internaționale 
de chimie, elevii ei au obţinut nouă medalii, din care patru 
de aur.

Antrenorul de gimnastică ritmică a inițiat și a antrenat în acest 
sport, de mai bine de patru decenii, sute de gimnaste din zona 

Iași. Activitatea desfășurată în cadrul Clubului Sportiv Școlar „Anghel 
Saligny” a adus recunoaștere și pe plan internațional, dăruind în total 29 de 

sportive pentru loturile naționale și olimpice. În prezent, la o vârstă la care alții 
renunță la activitate, el încă dă dovadă de o energie molipsitoare.
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FLORIAN 
GEORGE ZAMFIR

ELEONORA MIHAELA 
ZAMFIRESCU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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Generații de pianiști talentați au crescut sub mâna doamnei Mihaela Zamfirescu, 
conducătoarea catedrei de pian a Colegiului Național de Muzică „George 
Enescu” din București. Talentul didactic, excelența profesională, puterea 
de muncă, exemplul personal de moralitate și corectitudine, împreună 
cu dragostea față de copii fac din ea un mentor de excepție, 
susțin părinții elevilor care studiază sub îndrumarea 
profesoarei apreciate. 

Profesorul Liceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova este 
un om dedicat elevilor și muzicii în multiple direcții: fondator și 

dirijor de formații muzicale, membru în jurii prestigioase de concurs, 
dar, dincolo de toate, un dascăl pasionat. A dirijat, în țară și peste hotare, 

mai mult de 250 de spectacole de operă, concerte simfonice, vocal-simfonice și 
operete, iar elevii lui dau concerte pe scene renumite din întreaga lume. 
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• a 3-a ediție în 2017

• 88 de tineri înscriși în 2017

• 40 de câștigători la ultima ediţie

• 110 tineri sprijiniţi până acum 

• 3.000 de lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

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

PERMIS 
PENTRU VIITOR

CE ESTE?
Prin acest program, MOL România acordă finanţarea necesară obţinerii 
permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D în cazul tinerilor 
din medii defavorizate, pentru care deținerea permisului este fie o condiţie 
sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă, fie un instrument benefic în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

BUGET TOTAL
75.000 LEI

PARTENERI

PERMIS PENTRU VIITOR!



RECICLEAZĂ! FIECARE
DOZĂ CONTEAZĂ!

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

• 36 de staţii participă la colectarea dozelor 
de aluminiu

• 65 de benzinării participă la colectarea 
uleiului alimentar uzat

• 1.000 de litri de apă pot fi degradați de la o 
singură picătură de ulei

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

COLECTARE ȘI  
RECICLARE

COMPONENTE
Colectarea uleiului alimentar uzat
Colectarea bateriilor și a becurilor economice uzate
Colectarea selectivă a dozelor de aluminiu

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

PARTENERI
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TUȘNADȘUMULEU-CIUC
2017 a fost al optulea an în care angajaţii MOL România au 

desfășurat activităţi de voluntariat în beneficiul copiilor care 
locuiesc în casele Fundaţiei Sfântul Francisc. În primăvară, 60 de 

membri ai echipelor Sales & Supply și Logistică au participat la o zi de 
voluntariat la căminul din Șumuleu-Ciuc, judeţul Harghita, unde sunt îngrijiți și 

educați 40 de adolescenți orfani, abandonați sau proveniți din familii cu probleme 
sau foarte sărace. Colegii de la MOL au depozitat lemnul necesar pentru încălzire și 
au ajutat la săparea și curățarea grădinii cu plante medicinale și aromatice.

Membrii conducerii companiei au participat la o acțiune de voluntariat la căminul din Tușnad, 
judeţul Harghita. Scopul celor 22 de participanți a fost de a îmbunătăți, pe cât posibil, 
condițiile de trai pentru cei 75 de copii care sunt îngrijiți în casa de tip familial. Au 
fost depozitate circa 20 de tone de brichete, materialul lemnos necesar pentru 
încălzirea casei pentru o iarnă întreagă, au fost plantate sute de răsaduri 
de flori, balustradele scărilor au fost lăcuite, iar holul de la intrare a 
fost văruit. Nimic nu s-a comparat, însă, cu bucuria micuților 
la vederea trambulinei pe care și-o doreau de ceva 
vreme și care le-a fost cumpărată de participanți. 

SĂCUENI
MOLuntarii din echipele de Lubrifianți și Logistică au ajutat la căminul 
fundaţiei din Săcueni, județul Bihor. Împreună, cei 18 participanți 

au înfrumusețat curtea și căminul unde sunt îngrijiți 53 de copii. 
MOLuntarii au fost de neoprit, au șlefuit și au vopsit ferestrele 

casei și ușa mare de la intrare. Colegele au curățat grădina 
de flori din fața casei, așa că la finalul zilei le-au lăsat 

copiilor un loc mai frumos.
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GALA UNITER ȘI 
FESTIVALUL NAŢIONAL 
DE TEATRU

TIFF 2017

Cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), 
sprijinită și de MOL România, a avut loc în perioada 2 – 11 iunie la Cluj-Napoca. 

Orașul a găzduit sute de evenimente memorabile și vedete de talie internațională. 
Regizorul Radu Mihăileanu și celebrul actor britanic Derek Jacobi au fost prezenţi la 

premiera filmului „Povestea iubirii”. Starul francez Alain Delon a primit premiul pentru întreaga 
carieră în cadrul galei de închidere a TIFF de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca.

MOL România a sprijinit, și în 2017, Gala UNITER, organizată la Timișoara, respectiv Festivalul 
Naţional de Teatru (FNT) din București. Cea mai importantă manifestare teatrală din 
capitală a prezentat publicului spectacole selecţionate din întreaga ţară, produse 
în stagiunea 2016-2017. De asemenea, trei producţii internaţionale de 
prestigiu au fost invitate să îmbogăţească ediţia cu numărul 27 
a Festivalului. Cu această ocazie, actriţa franceză Juliette 
Binoche a jucat pentru prima dată pe o scenă din 
România.

UNTOLD FESTIVAL
Lansat în 2015, UNTOLD a devenit, chiar de la prima ediție, Best 
Major European Festival. Este un proiect care s-a transformat 

într-un adevărat fenomen datorită line-up-ului excelent și 
organizării de calitate. La ediția din 2017 a festivalului, MOL 

a fost prezent prin intermediul standului Fresh Corner. 
Amplasat într-o zonă intens circulată, acesta s-a 

transformat, încă de la început, într-un punct 
unde participanții la festival și-au reîncărcat 

bateriile cu sandvișuri proaspete și cafea 
excelentă, dar au primit și șepci, 

tricouri sau baloane.

SPONZORIZĂRI
IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2017
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SPONZORIZĂRI
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