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CAMELIA ENE
Country Chairman and CEO, 
MOL România

Continuitatea este o calitate esenţială a 
iniţiativelor de responsabilitate socială: pentru 
cei care apelează la susţinere e foarte important 
să ştie că sprijinul este disponibil în fiecare an. Un bun 
exemplu este programul Spaţii Verzi, ajuns în anul 2018 la 
ediţia cu numărul 13, colaborarea dintre MOL România şi Fundaţia 
pentru Parteneriat fiind cea mai lungă colaborare profesională din România 
realizată între o companie şi un ONG. Cele 47 de proiecte care au obţinut 
finanţare în 2018 au avut două caracteristici definitorii, pe lângă activităţile concrete de 
îmbunătăţire a mediului urban şi de conservare a biodiversităţii. Este vorba despre implicarea 
şi educarea miilor de tineri participanţi care au fost cooptaţi în derularea acestor proiecte. Ca 
urmare, precum şi în anii precedenţi, am putut fi martori la abordări şi evenimente creative menite să 
crească respectul cetăţenilor faţă de mediul înconjurător.

Programului MOL de promovare a talentelor are şi el o istorie continuă de 13 ani, iar în 2018 majorarea cu 60% a fondului total de sprijin 
a asigurat creşterea cu 35% a numărului tinerilor finanţaţi şi susţinerea mai accentuată a celor cu rezultate deosebite. Prezenţa companiei 
în planul formării generaţiilor de campioni ai României este continuă şi constantă, fiind susţinută de juriile de specialitate ale programului. 
Performanţele tinerilor, precum şi capacitatea lor de a accesa programul nostru şi alte fonduri existente, ne conving în fiecare zi despre 
utilitatea acestei forme de finanţare.

Un alt program longeviv de responsabilitate socială derulat de către MOL România este Programul MOL pentru sănătatea copiilor, ajuns 
la a zecea ediţie în 2018. Generozitatea şi cooperarea în beneficiul copiilor cu diferite dizabilităţi ale organizaţiilor care ne-au fost parteneri 
în tot aceşti ani ne arată că am ales o cale bună pentru susţinerea cauzei copiilor. Pe lângă rezultatele medicale semnificative în unele 
cazuri, se poate constata efectul terapeutic pozitiv şi asupra familiilor cu copii suferinzi, ceea ce este important pentru comunităţile unde ne 
desfăşurăm activitatea. 

Iar pe lângă acţiunile 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. Campania a început din dorinţa 
de a oferi o reţea accesibilă de puncte de colectare pentru clienţii care au înţeles faptul că uleiul uzat aruncat în mod necorespunzător poate 
avea multe efecte nocive atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea celor din jur. Faptul că proiectul a crescut, că a fost extins numărul 
de staţii partenere şi că tot mai mulţi clienţi se implică consecvent în colectare este o motivaţie puternică să ne implicăm tot mai mult şi în 
această direcţie.



PROGRAM MOL DE  
PROMOVARE A TALENTELOR

• A 13-a ediţie în 2018

• 465 de cereri de finanţare

• 282 de proiecte sprijinite 

• 526 de tineri sprijiniţi

• 10.000 lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câştigător

• 220.000 lei destinaţi sportului

• 200.000 lei destinaţi domeniului artelor 

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

PARTENERBUGET ANUAL
560.000 LEI
(cu 37% mai mult faţă de 2017)

CE ESTE?
În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor se poate obţine finanţare pentru a acoperi cheltuielile de 
transport legate de activitatea sportivă sau artistică sau pentru a achiziţiona echipamente şi materiale. 

MEMBRII JURIULUI DE ARTĂ
Albert Márkos – violonist, concert-maestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj
Miriam Cuibus – actriţă a Teatrului Naţional Cluj
Timotei Nădăşan – 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 – multiplu campion olimpic la canoe
Octavian Amzulescu – preşedintele Federației Române de Karate WKF
Cătălin Becheru – antrenor de înot, Clubul Sportiv Navi Bucureşti

ÎNCURAJĂM 
PERFORMANŢA 
ÎN SPORT ŞI ARTĂ!

COMPONENTE
Sport, Artă şi 18+ (tineri peste 18 ani care au beneficiat de sponsorizări înainte de 
împlinirea vârstei majoratului)
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Spadasina de la Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Mureş a terminat sezonul trecut pe locul trei 
în clasamentul naţional de junioare. De asemenea, a obţinut locul 7 la proba individuală la 
Campionatul Mondial de Juniori din Italia, iar cu echipa a ajuns până în finală, câştigând medalia 
de argint. După acest debut promiţător în primul an de juniorat, şi-a folosit experienţa dobândită să 
se impună şi mai mult pe plan internaţional – ultimul ei rezultat fiind medalia de bronz obţinută cu 
echipa U20 a României la Cupa Mondială din decembrie 2018. 

RAREŞ ŞIPOŞ
Jucătorul clujean de tenis de masă (campion naţional la juniori) a obținut trei medalii de bronz 
(la simplu, la dublu şi la echipă) pe „teren propriu” la Campionatele Europene de tenis de masă 
pentru cadeţi şi juniori de la Cluj-Napoca (15-24 iulie 2018). Performanța bună nu este singulară, 
în palmaresul tânărului sportiv legitimat la CSM Cluj-Napoca regăsim atât bronzul obţinut la 
Campionatele Europene U21 din Belarus, cât şi un bronz mondial cucerit alături de echipa națională 
masculină de juniori a României, la sfârşitul anului 2017.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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SPORT
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ALEXANDRU GRECU
În muzică, talentul nu reprezintă mult, dacă nu este dublat de muncă asiduă şi neobosită. Chitaristul 
din Bistriţa, student al Liceului de Muzică „Tudor Jarda” din localitate, a dovedit deja că, în cazul lui, 
talentul vine îmbinat cu ambiţie, perseverenţă şi meticulozitate. Dovadă stau nenumăratele premii de 
interpretare obţinute la competiţii din ţară, dar şi din străinătate (Germania, Austria, Ungaria, Serbia, 
Italia), respectiv recitalurile susţinute cu diverse ocazii. 

MIRIAM ABRUDAN 
Orădeanca studiază baletul de la 15 ani la Dresda, Germania. A păşit în sala de dans la 6 ani 
şi timp de alţi şase ani Miriam a practicat show-dance, o combinaţie între gimnastică ritmică, 
gimnastică artistică şi balet. Este campioană mondială la trio, a luat aur la mondialele din Croaţia 
2010. De asemenea, a dansat, sub bagheta marelui coreograf Mario Grosu în mai multe premiere şi 
spectacole în cadrul companiei Mario Dance Atelier din Cluj-Napoca. Miriam se pregăteşte asiduu 
în fiecare zi pentru a-şi urma visul de a dansa pe marile scene ale lumii. 

ARTĂ
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ROBERT TĂMÎRJAN
Paratriatlonistul din Miercurea Ciuc, legitimat la CSP Cluj, este deja binecunoscut atât în ţară cât şi 
în străinătate, fiind dublu campion european la cross duatlon şi campion european la cross triatlon. 
De asemenea, chiar dacă triatlonul de iarnă (3 km alergare, 7 km ciclism şi 4 km schi fond) este 
încă o disciplină la început de drum în România, Robert a devenit campion mondial şi european la 
categoria de dizabilitate PT4. 

MĂLINA CIOBANU
Născută în Iaşi, violonista de 20 de ani a început studiul viorii la vârsta de 7 ani în oraşul natal, iar 
din toamna anului 2017 este studentă la Academia Barenboim-Said din Berlin. A atins rezultate 
remarcabile la o vârstă foarte tânără, susţinând deja peste 100 concerte şi recitaluri în România, 
Austria, Grecia, Italia, Elveția şi Germania.  Chiar dacă  a obţinut peste 40 de premii naţionale şi 
internaţionale la competiţii de cel mai înalt nivel, ea continuă să progreseze într-un ritm susţinut. 

18+
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• a 10-a ediţie în 2018-2019

• 650 de copii ajutați

• 92 de cereri de finanţare 

• 20 de proiecte sprijinite

• 9 ONG-uri au obţinut finanţare  
pentru prima dată

• 28 de judeţe şi Bucureşti – provenienţa 
proiectelor

• 25.000 lei – finanţarea maximă disponibilă 
pentru un proiect

PARTENER

PROGRAM MOL PENTRU 
SĂNĂTATEA COPIILOR

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

MEMBRII JURIULUI
Violeta Stan – coordonator naţional al Academiei Europene pentru Dizabilităţile Copilului
Gyöngyi Tar – director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita
Magda Cernea – psiholog-audiolog  
Mircea Toma – jurnalist, psiholog 
Adelina Toncean – reprezentanta Asociației Inima Copiilor 

CÂŞTIGĂTOR
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor: Asociația Inima Copiilor (Bucureşti)

BUGET PENTRU 2018
400.000 LEI

TERAPIE EMOȚIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REȚETĂ.



UNIVERSITATEA EMANUEL 
DIN ORADEA 

Modulul de muzicoterapie din cadrul programului de studii universitare de master în Artă muzicală la 
Universitatea Emanuel din Oradea are ca scop formarea unor specialişti care să ajute copiii cu nevoi 
speciale şi copiii diagnosticați cu boli cronice progresive. De asemenea, Universitatea a implementat 
proiectul „Armonii pentru copii în îngrijire paliativă” prin implicarea studenților voluntari ai modulului de 
muzicoterapie, oferind momente de bucurie şi relaxare prin intermediul muzicii copiilor diagnosticați 
cu boli cronice progresive sau incurabile, internați în Spitalul Clinic Municipal Gavril Curteanu. 

14
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Asociația Lumina din Bacău a implementat proiectul „Copiii şi emoțiile colorate” utilizând diverse 
tehnici de terapie de artă vizuală şi activități artistice prin intermediul calculatorului, asigurând 
momente de destindere şi bucurie celor peste 100 de copii diagnosticați cu o boală incurabilă, 
în îngrijire paliativă la Hospice Lumina. În cadrul proiectului desfăşurat în perioada 
decembrie 2017 - iunie 2018 au fost realizate documentare video 
cu experiențele trăite de copii, iar creațiile artistice au fost 
prezentate în cadrul unei expoziţii.

15

ASOCIAȚIA LUMINA 
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ASOCIAȚIA 
INIMA COPIILOR

În fiecare an, peste 1000 de copii sunt părăsiți în maternităţi sau secții de pediatrie iar, în cazul 
copiilor cu afecțiuni medicale grave internați în spital, lipsa părinților întârzie mult recuperarea şi 
dezvoltarea ulterioară. Proiectul „Niciun copil singur în spital” a contribuit la creşterea nivelului de 
dezvoltare a copiilor părăsiți sau neînsoțiți de părinți, internați în Secția de Terapie Intensivă Nou 
Născuți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodovska Curie (Bucureşti), 
prin implementarea unui program de atingere terapeutică, realizat cu ajutorul a peste 100 de 
voluntari. 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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ASOCIAŢIA 
MIŞCARE DE TABĂRĂ YUPPI 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018

Taberele de terapie prin experiență organizate de Asociația Mişcare de Tabără Yuppi sunt adresate 
copiilor cu boli cronice. Copiii din grupul țintă din cadrul proiectului derulat în ianuarie-august 
2018 au avut vârsta cuprinsă între 13-18 ani şi au provenit din toată țara, fiind diagnosticați cu 
artrită juvenilă, cancer sau diabet. Timp de câteva zile petrecute în natură, ei au avut 
ocazia să uite de frici, griji cotidiene, spitale şi restricții. Sub atenta 
supraveghere a voluntarilor şi medicilor, ei au avut şansa de a 
redescoperi resurse interioare prețioase, de a explora 
activități noi şi de a reuşi să facă față unor provocări 
fizice şi psihologice.



• a 13-a ediție în 2018

• Spaţii Verzi Urbane: 25 proiecte finanţate

• Arii Naturale Protejate: 22 proiecte sprijinite

• 16.081 de copii şi tineri implicaţi

• 2.108 arbori şi arbuşti plantaţi 

• 4.842 de răsaduri şi flori plantate 

• 11.939 de metri pătraţi de spaţii verzi create şi 
reabilitate

• 14 acțiuni pentru promovarea folosirii bicicletei

• 15 tabere Junior Ranger

• 465 activități extraşcolare de educație 
ecologică

• 95 panouri informative amplasate

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

BUGET PENTRU 2018
690.000 LEI

COMPONENTE
Spaţii Verzi Urbane şi Arii Naturale Protejate

CÂŞTIGĂTORI
Câştigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2018: Fundația ANYA

Câştigătorul premiului „Arii Naturale Protejate” 2018: 
ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate

PARTENER

PENTRU UN VIITOR 
MAI VERDE! 



20

FUNDAȚIA ANYA 

Proiectul „Căsuța din dumbravă“ a fost implementat în curtea Grădiniței cu Program Prelungit 
„Paradisul copiilor” din Craiova, rezultatul fiind amenajarea suprafeței de aproximativ 200 mp prin 
plantarea de arbori şi arbuşti, gazonarea parțială, respectiv amplasarea mobilierului urban şi a 
peste 60 obiecte hand-made din materiale refolosibile. Un alt scop al proiectului – conştientizarea 
problemelor de mediu şi importanța reciclării selective – a fost atins prin mai multe activități: 
concurs de desene pe asfalt, ateliere de creație, scenete ecologice, paradă de costume realizate 
din materiale refolosibile sau expoziție de obiecte hand made.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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ASOCIAȚIA 
ȚINUTUL ZIMBRULUI

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018

SPAŢII VERZI 
URBANE

Realizat de către Asociația „Ținutul Zimbrului”, proiectul „Grădina lui Ştefan” a avut ca scop 
crearea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţilor de învăţare şi recreere pentru 
elevii Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ, într-un cadru 
natural adecvat, prin amenajarea unui spaţiu de aproximativ 200 
mp şi realizarea a două activităţi de educaţie ecologică şi de 
sănătate. Transformarea terenului cu vegetație săracă 
şi neîngrijită într-un spațiu verde s-a făcut cu 
efort comun, prin plantarea a peste 80 de 
arbori şi arbuşti şi amplasarea a 11 
piese de mobilier.
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ASOCIAȚIA 
TURUL MADÁR

Pentru a promova circulația cu bicicleta şi folosirea acesteia ca un mijloc de transport alternativ, 
Asociația Turul Madár şi partenerii săi au organizat, pe 22 septembrie 2018, evenimentul Sepsi 
Mobility Day în centrul oraşului Sfântu Gheorghe. Baza programului a fost reprezentată de 
corturile tematice: reglarea bicicletelor, cunoaşterea diferitelor tipuri de biciclete, controlul special 
al bicicletei, circulația pe drum public, noțiuni de bază de prim ajutor, pistă de îndemânare, 
testarea cunoştințelor despre circulație. De asemenea, au avut loc diferite prezentări de prevenire 
a accidentelor sau salvarea unei victime dintr-un accident. La evenimentele organizate au fost 
prezenți peste 500 de vizitatori.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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FUNDAȚIA EUROREGIUNEA 
BIHOR–HAJDÚ-BIHAR

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018

SPAŢII VERZI 
URBANE

Scopul proiectului „Învățăm să protejăm natura”, în care au fost implicați în jur de 250 de 
participanți, a fost evidențierea importanței şi beneficiului protejării naturii prin intermediul 
educației ecologice a copiilor şi reamenajarea spațiului verde din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Szacsvay Imre” din Oradea. Astfel, cu ocazia Zilei Pământului 
şi cu implicarea studenților de la Facultatea de Protecția Mediului 
din Oradea, a fost reamenajat spațiul verde din incinta 
şcolii. De asemenea, proiectul includea o acțiune de 
ecologizare pe malul râului Crişul Repede, diferite 
prezentări, dar şi o excursie la rezervația 
naturală Poiana Florilor. 
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Principalele activități ale proiectului, desfăşurate la Centrul de Vizitare al Parcului Național Călimani 
din Comuna Şaru Dornei (județul Suceava), au fost îmbunătățirea infrastructurii de vizitare şi 
organizarea Zilei Parcului Naţional Călimani. Evenimentul a contribuit substanțial atât la promovarea 
valorilor parcului naţional, cât şi la conştientizarea comunităţilor locale şi creşterea sentimentului că 
parcul naţional este un loc şi al lor, cu care se pot mândri. Îmbunătățirea infrastructurii s-a realizat 
prin amenajarea unei căsuțe vechi, strămutată în curtea centrului de vizitare, care astfel oferă 
vizitatorilor imaginea traiului tradiţional şi exemplifică folosirea de materiale naturale.

ASOCIAȚIA DE ECOTURISM 
ȚARA DORNELOR

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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ASOCIAȚIA PENTRU CONSERVAREA 
DIVERSITĂȚII BIOLOGICE 
Proiectul „Călătorie în timp: de la râul Putna la marea Sarmatică” a vizat schimbarea atitudinii 
vizitatorilor şi localnicilor față de natură şi a contribuit la educarea acestora 
în spiritul conservării valorilor naturale din zona Pârâul Bozu şi Râul 
Putna. Obiectivul a fost atins prin realizarea unui traseu tematic, 
organizarea de evenimente sportive şi implicarea localnicilor 
în activitățile de îmbunătățire a stării de conservare 
a ariilor naturale protejate şi a atractivității 
turistice. Astfel, a avut loc o competiție 
de ciclism şi excursii interactive pe 
poteca tematică. 

ARII NATURALE 
PROTEJATE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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FUNDAŢIA DE ECOLOGIE 
ŞI TURISM POTAISSA
Coordonat de Fundația de Ecologie şi Turism Potaissa şi realizat în colaborare cu Administrația 
Natura 2000 Trascău, programul educativ Junior Ranger „Potaissa” a fost adresat 
tinerilor din Turda (judeţul Cluj) şi împrejurimi. Pe lângă mai multe activități 
educative tematice, respectiv activități de voluntariat, pentru 
reamenajarea şi întreținerea potecilor şi a infrastructurii turistice, 
un element important a fost realizarea Junior Ranger TV, 
conceput ca o platformă web de informare şi promovare 
a activităților şi a potecilor tematice de pe Valea 
Arieşului. Folosind imaginile şi filmările 
realizate pe parcursul activităților 
precedente, tinerii implicaţi au 
realizat 36 de videoclipuri 
pentru website. 

Proiectul „Oameni pentru Natură” a avut ca scop promovarea ariilor naturale protejate din 
România şi a oamenilor care lucrează în acest domeniu prin organizarea de evenimente adresate 
publicului larg.  Proiectul a implicat 27 de colaboratori din 18 județe şi a avut 3 componente majore: 
Săptămâna Ariilor Protejate (eveniment național în 2018), realizarea unui pachet de promovare a 
naturii din județul Braşov şi seria de filme pilot „Oameni pentru Natură”. Filmul lansat în cadrul 
Săptămânii Ariilor Protejate s-a bucurat de un mare succes în rândul spectatorilor prezenți la 
eveniment, iar în mediul online a atins un număr record de vizualizări.

PROPARK – FUNDAȚIA 
PENTRU ARII PROTEJATE

ARII NATURALE 
PROTEJATE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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• 8 ediţii

• 80 de profesori şi antrenori distinşi până 
acum

• 8.000 de lei – valoarea premiului

• 1.189 profesori şi antrenori nominalizaţi

PREMIUL MENTOR  
PENTRU EXCELENȚĂ  
ÎN EDUCAȚIE

CE ESTE?
Se acordă, din 2010, acelor profesori, antrenori, mentori care au descoperit şi 
lansat tinere talente şi au avut o contribuţie esenţială în evoluţia lor profesională. 
Elevii şi discipolii acestor profesori sau antrenori au primit distincții la competiții 
şi festivaluri interne şi internaționale din domeniul artistic, sportiv sau ştiințific, 
însă activitatea şi contribuţia profesorilor a rămas fără recunoaştere publică, 
fără recompense morale sau materiale. Astfel, acest premiu a fost creat pentru 
recunoaşterea contribuţiei lor la excelenţa în educaţie. Profesorii şi antrenorii 
premiați la Gala Mentor din 2018 au fost selectați de către Consiliul Director al 
Fundației Pentru Comunitate dintre cele 216 de nominalizări primite în perioada 
aprilie-decembrie 2017 din partea foştilor elevi sau colegi.

BUGET
80.000 LEI

PARTENER

CUNOŞTI UN SUPER 
PROFESOR?

TROFEUL  
MENTOR
realizat de artistul plastic Ioan Nemțoi



ALIN 
LARION

CĂTĂLIN BECHERU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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A fondat împreună cu soția sa, Iulia Becheru, Clubul Sportiv Navi, clubul de înot cu 
cele mai multe trofee, cupe şi recorduri naționale. De asemenea, este antrenorul 
lotului olimpic de juniori. Cătălin Becheru consideră că meseria sa este 
un pilon la fel de important ca şi familia. A reuşit să atingă rezultate 
excepționale datorită completării excelente cu soția sa, ca 
antrenori, şi grație sprijinului obținut din partea familiei 
în perioadele critice. 

Antrenor de atletism, cadru didactic al Universității „Ovidius” 
din Constanţa, autorul mai multor cărți, manuale şi lucrări ştiințifice. 

Sportivii lui au câştigat până acum peste 200 de medalii, inclusiv la campionate 
europene, mondiale sau la ediții ale Festivalului Olimpic al Tineretului European. 

Angajamentul față de mişcare, sport şi o viață sănătoasă se manifestă şi prin faptul că, de mai mulți 
ani colaborează cu Federația Română Sportul pentru Toți, al cărei preşedinte a devenit în 2017. 

JÓZSEF 
BALÁZS

DAN PODEANU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018

Şi-a început cariera de antrenor de spadă la Craiova, unde îşi desfăşoară o mare 
parte din activitate până în ziua de azi, fiind şi antrenorul principal al echipei 
naționale de spadă feminin, care a cucerit sub îndrumarea sa medalia de 
aur la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. Deşi a avut numeroase 
oferte de a lucra în străinătate, a rămas fidel principiului său 
de a căuta şi a antrena talentele din țara sa. Consideră că 
învățarea permanentă este obligatorie la orice vârstă 
şi cu orice experiență.

Pictor şi profesor foarte implicat în organizarea vieții culturale 
din zona Gheorgheni. Dincolo de activitățile didactice, este dedicat 

cultivării talentelor: organizează tabere de pictură, vernisaje, expoziții şi 
cercuri de specialitate pentru elevi. Consideră că rolul profesorului este de a 

ajuta copiii să descopere şi să înțeleagă lumea prin prisma sufletului lor, ajutându-i 
apoi şi să îşi dezvolte propriul stil artistic.

31



LENUȚA 
BASOC

DANIEL BĂNĂŢEANU IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018
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Este antrenor de canotaj la Clubul Sportiv Municipal Călăraşi din anul 2007, iar elevii 
săi au excelat la competiții europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice de Tineret. 
Reuşita nu a venit peste noapte: a căutat şi a adus, de la vârste fragede, 
adesea de la distanțe semnificative, copiii cu potențial şi au fost cazuri 
în care a intervenit decisiv în soarta lor, readucând sportivul 
acolo unde, în viziunea lui, îi era locul: la performanțe de 
vârf, pe podium. 

Profesoara de fizică de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din 
Oneşti, județul Bacău, consideră că a fi dascăl este una dintre cele mai 

nobile şi mai complexe vocații. Responsabilitățile profesorului în formarea 
tinerilor sunt multiple, iar alături de ea mulți elevi ajung să îşi conştientizeze valori 

şi resurse până atunci necunoscute. Treptat, ei ajung să îndrăgească disciplina numită 
fizică şi adesea păşesc în studiul aprofundat al acestei discipline. 

OLIVIA 
PAPA

DOINA ONA IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2018

Este profesoară de pian la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva şi a ghidat 
paşii multor elevi în secretele artistice, obținând cu ei anual zeci de premii şi 
ajutându-i mai apoi să-şi croiască propriul drum fie în țară, fie în străinătate. 
Pe lângă activitățile pedagogice şi organizatorice desfăşurate pe 
parcursul a aproape patru decenii, doamna Ona a înființat şi 
organizația „Piano Modus Vivendi”, un cadru adecvat 
educației artistice.

Timp de peste două decenii a predat vioara ca disciplină la 
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, 

formând violonişti consacrați care au evoluat pe mari scene europene. 
Dragostea pentru materia predată şi răbdarea pe care o manifestă față de 

copii face ca însuşirea tainelor viorii, „regina instrumentelor”, să pară uşoară, iar 
sutele de premii obținute de elevi atestă calitățile sale deosebite de dascăl. 
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VERES
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Împătimită a matematicii, doamna profesoară este membru fondator al Asociației 
de Matematică „Vályi Gyula”, unde şi-a desfăşurat activitatea de cultivare a 
talentelor timp de 23 de ani ca voluntar. Cercul de matematică înființat în 
cadrul asociației, care astăzi funcționează ca Centru de excelență în 
identificarea şi pregătirea talentelor din regiune, a oferit şansa 
pentru sute de copii din zona Târgu Mureş să aprofundeze 
tainele matematicii.

Antrenor de judo la Târgu Secuiesc din 1996, a lucrat de-a 
lungul timpului cu peste o mie de sportivi. Elevii săi din micul oraş 

au câştigat peste 160 de medalii la campionate naționale şi internaționale. 
Este perceput ca un exemplu atât de către colegi, cât şi de elevi, pedagog remarcabil şi 

bun cunoscător de oameni. În ciuda exigenței sale, ştie să dezvăluie farmecul acestui sport, să atragă 
copiii şi să îi motiveze pentru atingerea performanțelor înalte. 
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• a 4-a ediție în 2018

• 40 de câştigători la ultima ediţie

• 150 tineri sprijiniţi până acum 

• 3.000 de lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câştigător

• între 17 şi 25 de ani – intervalul de vârstă al 
solicitanților

PERMIS 
PENTRU VIITOR

CE ESTE?
Prin acest program, MOL România acordă tinerilor din medii 
defavorizate finanţarea necesară obţinerii permisului de conducere 
de orice categorie. Pentru aceşti tineri, deţinerea permisului este 
o condiţie sau un avantaj în obţinerea unui loc de muncă ori un 
instrument benefic în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

BUGET TOTAL
75.000 LEI

PERMIS PENTRU VIITOR!

PARTENER



RECICLEAZĂ! FIECARE
DOZĂ CONTEAZĂ!

• 219 staţii, adică toate benzinăriile MOL 
România din ţară participă la colectarea 
bateriilor şi a becurilor economice uzate, 
respectiv deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice de mici dimensiuni

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

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

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

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

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

COLECTARE ŞI  
RECICLARE

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

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

PARTENERI
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BĂILE TUŞNAD
Reprezentanţi ai managementului companiei au participat la o activitate de voluntariat la căminul Fundaţiei 
Dévai Szent Ferenc din Băile Tuşnad, județul Covasna. Cei 23 de colegi voluntari au vopsit lambriuri 
în culori vesele şi le-au montat apoi pe pereții din casa scărilor, au demontat pervazurile din 
faianță deteriorate şi le-au înlocuit cu altele noi din lemn. De asemenea, au pictat elemente 
decorative pe pereții casei unde locuiesc 77 de copilaşi orfani sau abandonați şi au 
reparat şi recondiționat sistemul de gard electric ce înconjoară casa pentru 
protecție împotriva urşilor. „De fiecare dată când ajutăm la casele de 
copii ale fundației vedem cât de mult înseamnă prezența noastră, 
nu doar pentru cei mici, ci şi pentru oamenii fantastici care îi 
îngrijesc. Atenția şi grija noastră pentru ei sunt dovada 
respectului şi aprecierii pentru munca şi misiunea 
lor”, a declarat Camelia Ene, Country 
Chairman & CEO MOL România.

Anul 2018 a fost al nouălea an în care angajaţii MOL România au desfăşurat activităţi de voluntariat 
în beneficiul copiilor care locuiesc în casele Fundaţiei Dévai Szent Ferenc. Voluntarii din echipa 
Retail MOL România au participat la o activitate de voluntariat la căminul fundaţiei din Gheorgheni, 
județul Harghita. Cei 55 de voluntari au văruit aproape toate încăperile din clădirea căminului 
unde sunt îngrijiți 43 de copii orfani, abandonați sau proveniți din familii cu probleme. În afară de 
înfrumusețarea casei, ei au tăiat şi au depozitat lemnul necesar pentru încălzire. Copiii au avut 
parte şi de cadouri surpriză. „Am ajutat acolo unde ajutorul este cel mai binevenit, iar zâmbetele 
şi bucuria copiilor ne-au confirmat că am făcut o treabă bună”, a declarat Levente Borvíz, Head of 
Retail MOL România. 

GHEORGHENI

Pe lângă acţiunile de 

voluntariat, MOL România a sprijinit 

activităţile educative ale Fundaţiei Dévai Szent Ferenc 

prin oferirea a 28 laptop-uri, 20 desktop-uri şi 20 monitoare second 

hand, care sunt folosite pentru dezvoltarea cunoştințelor copiilor crescuți în 

casele de tip familial ale fundației.



UNTOLD FESTIVAL
Între 2-5 august, la Cluj-Napoca, festivalul UNTOLD a adus şi în 2018 
o atmosferă incredibilă. Cu 335.000 de vizitatori în 4 zile, ediţia 2018 

a evenimentului din Transilvania a devenit cel mai mare festival de muzică 
organizat vreodată în România. Pentru MOL, partenerul celor aflați mereu în 

mişcare, susținerea unui proiect atât de dinamic precum UNTOLD a fost din nou un pas 
firesc. În cadrul proiectului „Fără bariere în distracție”, MOL a asigurat pentru zece persoane 

cu dizabilități locomotorii şi pentru însoțitorii acestora participarea la festival, dar compania a 
participat şi la promovarea atracțiilor turistice din România. De asemenea, MOL România şi-a 

dovedit din nou angajamentul față de comunitate şi mediu: împreună cu „Every Can Counts”, le-a 
oferit participanţilor şansa să recicleze dozele din aluminiu colectate cu tehnologia prin pedalare.

TIFF 2018
Lansat în urmă cu 17 ani, la Cluj-Napoca, Festivalul Internaţional de Film Transilvania 

a devenit un brand recunoscut pentru calitatea filmelor prezentate, a invitaţilor de 
marcă şi pentru organizarea excelentă. Început şi încheiat cu proiecții sold 

out, cel mai mare eveniment din România dedicat filmului şi industriei 
cinematografice a atras în 2018 peste 135.000 de participanți. Pe cel 

mai mare ecran din România şi în cele 13 spații special amenajate 
au rulat 227 de producții sosite din toată lumea. Vocea 

inconfundabilă a universului cinematografic, doamna Irina 
Margareta Nistor, unul dintre cei mai apreciaţi critici 

de film, s-a alăturat campaniei MOL pentru a oferi 
în exclusivitate recenzia celor mai bune cinci 

filme din cadrul festivalului. Acestea au fost 
postate pe pagina de Facebook MOL.
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ZILELE CULTURALE 
MAGHIARE 
DIN CLUJ
Mai mult de 250.000 de persoane au participat la cea de-a noua ediție a Zilelor
Culturale Maghiare din Cluj, eveniment sprijinit din nou de MOL România. Manifestarea 
care a avut loc în perioada 19-26 august 2018 a cuprins 630 de evenimente 
desfăşurate în 56 de locuri. Mai bine de 50 dintre aceste programe 
l-au avut ca figură centrală pe Regele Matia Corvin, de la a 
cărui naştere s-au împlinit anul acesta 575 de ani, iar 
alte peste 30 au fost dedicate Anului Libertății 
Religioase. Festivalul a numărat anul acesta 35 
de concerte şi 22 de recitaluri de muzică 
clasică, concertele din Piața Unirii, 
de exemplu, fiind urmărite în 
fiecare seară de zeci de 
mii de persoane. 
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GALA UNITER ŞI 
FESTIVALUL NAŢIONAL 
DE TEATRU
MOL România a sprijinit, şi în 2018, Gala UNITER, organizată la Alba Iulia, respectiv Festivalul 
Naţional de Teatru (FNT) din Bucureşti. Conform statutului Uniunii Teatrale din România, 
Senatul UNITER acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER premiul de excelenţă, 
premiile pentru întreaga activitate şi premiile speciale. Cea mai 
importantă manifestare teatrală din capitală a prezentat 
publicului 36 de spectacole selecţionate din întreaga ţară, 
produse în stagiunea 2017-2018. De asemenea, 
6 producţii internaţionale de prestigiu au 
fost invitate să îmbogăţească ediţia cu 
numărul 28 a Festivalului. 
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Într-o lume în reaşezare, oficiali de rang înalt, reprezentanți ai mediului de afaceri şi ai mediului 
academic, experți şi jurnalişti din Europa, Asia, Africa, America şi Australia s-au reunit pentru 
a şaptea oară în cadrul conferinţei Bucharest Forum 2018, cel mai amplu eveniment public 
internațional pe tematică geopolitică găzduit anual de România, ce a avut loc între 8–10 octombrie. 
Organizat de Institutul Aspen România şi biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, 
acesta a fost al patrulea eveniment sprijinit şi de MOL România. Ediţia din 2018 s-a bucurat de 
prezența a 300 de participanți şi peste 50 de speakeri, oferind oportunitatea unică de a accesa 
conversații la nivel înalt despre tendințele economice şi politice globale şi de a lua parte la 
dezbaterea din jurul lor.

BUCHAREST 
FORUM 2018



EDUARD NOVAK
„Suntem invalizi doar când suntem  plini de inhibiţii, dacă ne 

predăm”, spune singurul sportiv din România medaliat cu aur la jocurile 
paralimpice. Sportivul sponsorizat de MOL România s-a născut la Miercurea 

Ciuc în 1976, iar până la accidentul de maşină suferit la vârsta de 20 de ani a fost 
patinator de viteză – în urma accidentului însă a fost nevoie de amputarea piciorului 

drept, de la genunchi în jos. La vârsta de 25 ani a început să practice ciclismul profesionist, 
devenind campion paralimpic şi multiplu campion mondial în paraciclism, respectiv preşedintele 
Federaţiei Române de Ciclism. Eduard Novak are multe proiecte şi, între timp, se antrenează din 

greu: se pregăteşte să participe la cea de-a cincea ediție de jocuri paralimpice din carieră, în 2020 
ţinta lui fiind o nouă medalie.

ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA
MOL România sprijină cu mijloace financiare activitatea umanitară 

derulată de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală şi 
Socială în vederea sprijinirii, îngrijirii la domiciliu a copiilor cu 

dizabilități sau cu probleme de sănătate. Asociația are ca 
scop acordarea de servicii medicale primare, servicii 

sociale persoanelor bolnave şi/sau în vârstă şi/sau 
cu dizabilități care necesită îngrijire şi asistență, 
recuperare, îngrijire la domiciliu. De asemenea, 

asociaţia doreşte reintegrarea celor săraci 
şi marginalizaţi în societate şi redarea 

demnităţii umane fiecărei persoane.
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SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 

Deţinătoarea titlului de campioană şi a Cupei României la hochei pe gheaţă, Sport Club 
Miercurea Ciuc a fost înfiinţată în anul 1929. Numele lui Vákár Lajos, cel care a avut ideea 
înfiinţării echipei după ce a vizionat un film despre hocheiul canadian, este purtat 
din 1999 de patinoarul artificial al oraşului. Sprijinit şi de MOL România, 
formaţia ciucană evoluează atât în campionatul naţional al 
României, cât şi în competiţia regională Erste Liga, la care 
participă echipe din Austria, România şi Ungaria. 
De-a lungul anilor, Sport Club a cucerit de 16 
ori titlul de campioană şi de 12 ori Cupa 
României, având în palmares şi 
două trofee internaţionale, Liga 
Panonia (2004) şi Liga 
MOL (2011).   
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