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La finalul anului 2015, potrivit datelor de la Institutul Național 
de Statistică alături de ultimele informații oficiale privind 
populația României, fiecărui locuitor îi reveneau circa  
13-14 metri pătrați de spații verzi. Normele UE cer 26 de metri 
pătrați, iar cele ale Organizației Mondiale a Sănătății impun 
50 de metri pătrați. De 11 ani de zile, MOL România sprijină 
crearea și dezvoltarea de spații verzi, aceasta fiind cea mai 
longevivă platformă de responsabilitate sociala a companiei. 
Anul trecut, prin programele derulate, am plantat 2.400 de 
arbori și am creat și reabilitat 24.450 de metri pătrați de spații 
verzi, adică aproape trei terenuri de fotbal au intrat în „jocul” 
comunităților. Mergem înainte. 

Potrivit studiilor realizate, circa 42% dintre elevii români de 15 ani 
sunt analfabeți funcțional, adică informațiile acumulate rămân doar 
la un nivel superficial. Practic, este vorba despre o acumulare 
sterilă, acest bagaj de cunoștințe nefiind o bază în dezvoltarea lor 
profesională. Mai mult, rata abandonului școlar este de 19%, în 
contextul în care la nivelul UE media este de 11%. Printre aceste 
statistici puțin încurajatoare, MOL România și-a luat misiunea 
de a-i premia pe acei profesori care s-au transformat în mentori, 
care prin implicarea și harul lor au identificat talente în fașă, au 
monitorizat dezvoltarea acestora și au conturat cariere de succes 
pentru zeci de elevi. Statisticile de mai sus pot fi îndreptate prin 
atragerea și menținerea în sistemul educațional a acelor „Domni 
Trandafir” de care fiecare elev are nevoie. Premiul Mentor pentru 
Excelență în Educație a recompensat 80 de profesori pentru 

meritele lor, aceștia fiind aleși din mai bine de 1.000 de cadre 
nominalizate. Mergem înainte.
Dincolo de sprijinirea cadrelor didactice remarcabile, MOL 
contribuie la realizarea unei baze materiale pentru tinerele 
talente. Prin programul de promovare a talentelor, 360 de tineri 
au primit finanțare pentru a-și acoperi cheltuielile de transport 
legate de activitatea sportivă sau artistică, dar și pentru achiziția 
echipamentelor sau a instrumentelor. Poate nu ați auzit de 
Andreea Miklós, Andreea Țăruș sau de Robert Glinţă, dar ar trebui 
să le rețineți numele. Sunt campionii de mâine.
Atenția MOL România s-a îndreptat de-a lungul anilor și spre alți 
campioni. Copiii despre care vorbim nu vor cuceri aurul olimpic, 
dar luptă zilnic cu deficiențe sau boli cronice. Fiecare zi este o 
victorie, iar MOL îi sprijină prin programele de terapie emoțională 
prin artă sau cu ajutorul animalelor. Meritul nu este niciodată al 
nostru, ci numai al lor. Alături de ei mergem înainte.
Permis pentru viitor, un program prin care MOL a decis sprijinirea 
tinerilor din medii defavorizate în vederea obținerii permisului de 
conducere, a ajuns deja la a doua ediție. Programele de reciclare 
și colectare a deșeurilor au devenit o tradiție și tot o tradiție 
sperăm să devină sprijinirea proiectelor din domeniul cultural și 
entertainment.
Prin proiectele de responsabilitate socială, MOL România înțelege 
să se implice în comunitatea în care activează în mod autentic, 
bine analizat, întotdeauna țintit pe obținerea unor rezultate 
palpabile. Ca întotdeauna.
Mergem înainte.
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PROGRAM MOL DE  
PROMOVARE A TALENTELOR

• în 2016 a 11-a ediţie

• 360 de tineri sprijiniţi

• 5 sportivi sprijiniţi au participat la 
Jocurile Olimpice de Vară 2016 de la 
Rio de Janeiro

• 534 de cereri de finanţare 

• 171 de proiecte sprijinite

• 10.000 de lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

• 164.000 lei destinaţi sportului

• 120.000 lei destinaţi domeniului artelor 

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

PARTENERIBUGET ANUAL
354.000 LEI

MEMBRII JURIULUI DE ARTĂ
Márkos Albert – violonist, concert-maestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj
Miriam Cuibus – actriţă al 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 și mondială la scrimă
Ivan Patzaichin – cvadruplu campion olimpic la canoe
Simona Richter – antrenorul secund al lotului naţional feminin de judo
Doina Sava – antrenor al loturilor naţionale de nataţie

COMPONENTE
Sport, Artă și +18 (tineri de 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 activitatea sportivă sau artistică, dar și pentru a achiziţiona echipamente și materiale.

ÎNCURAJĂM 
PERFORMANŢA 
ÎN SPORT ŞI ARTĂ!
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Una dintre cele mai tinere membre ale delegaţiei române la Jocurile Olimpice de vară din 2016 are 
deja un palmares impresionant. La juniori, atleta din Cluj a fost campioana probei de 400 metri plat 
la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015, iar la seniori a făcut parte din ștafeta de 
4 x 400 metri a României, echipa câștigând bronzul la Campionatele Mondiale în sală de la 
Portland.

RUXANDRA CREȚU
Ruxandra Crețu se remarcă într-un sport mai puțin popular în rândul femeilor, kartingul. Pasiunea 
pentru motoare și viteză a determinat-o să se urce într-un kart de agrement la vârsta de 11 ani, 
după care, treptat, a ajuns să doboare recordurile pe pista din Pitești, ajungând în timp să se 
remarce și la campionate naționale. 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016

ANDREA MIKLÓS 

SPORT
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DAVID ALEXANDRU 
La 6 ani, David Alexandru picta icoane la Palatul Copiilor din Iași, iar acum este elev în clasa a V-a 
la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. La vârsta de numai 7 ani a avut prima expoziție 
personală, iar deja la 10 ani a acumulat un palmares impresionant. David a ilustrat trei cărți și 
lucrările lui au putut fi admirate în capitale precum Londra, Washington, Viena, Teheran, Chișinău.

ANDREEA ȚĂRUȘ
Este eleva secției de balet la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, maestra ei, profesoara Nicoleta 
Cocea, spunând despre Andreea Țărus că a fost născută pentru balet. Zâmbetul și talentul ei 
cuceresc publicul și juriul, Andreea câstigând premii la dans contemporan, jazz, dans solo și alte 
probe. La concursul internațional Young Star Ballet Competition a obținut premiul special al Juriului 
și a fost invitată să își continue studiile în Elveția.

ARTĂ
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EMIL IMRE
Membru al lotului olimpic, patinatorul de viteză din Miercurea Ciuc a câștigat prima medalie de aur 
pentru România la Festivalul Olimpic de iarnă al Tineretului European, organizat în 2013 la Brașov. 
Emil practică acest sport de mai bine de un deceniu, câștigând numeroase premii naționale și 
internaționale la distanțele de 1.000 și 1.500 de metri. 

ROBERT GLINŢĂ
Robert a fost cel mai bun înotător al delegaţiei române la Jocurile Olimpice de vară din Rio de
Janeiro, unde s-a calificat în finala probei de 100 metri spate. Sportivul născut la Ploiești a ajuns de 
trei ori în finala Campionatelor Europene de seniori, deține recordul mondial la juniori în bazin scurt 
la 100 de metri spate și este campion mondial în bazin olimpic la același stil.

PLUS 18
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TERAPIE EMOȚIONALĂ
APLICABILĂ FĂRĂ REȚETĂ.

• ediţia a 8-a în 2016-2017

• 870 de copiii ajutați

• 122 de cereri de finanţare 

• 19 programe sprijinite

• 6 ONG-uri au obţinut finanţare  
pentru prima dată

• 11 judeţe și Bucureşti – au depus proiecte

• 20.000 de 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 dizabilități, boli cronice sau în curs de recuperare după afecţiuni grave.

MEMBRII JURIULUI
Violeta Stan –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
Magda Cernea – psiholog-audiolog, Asociaţia Audiosofia din București

CÂȘTIGĂTORI
Premiul MOL pentru sănătatea copiilor: Asociația Audiosofia (București)

BUGET ANUAL
320.000 LEI
Această sumă include Premiul MOL 
pentru sănătatea copiilor



„Învață-mă să înțeleg ce simt și haosul rămâne în urma mea!” este titlul unui proiect realizat 
în Timișoara și destinat sprijinirii, ajutării a 15 copii instituționalizați, cu istoric de traumă 
interpersonală survenită la vârste fragede. Echipa de lucru, formată din psihologi, medici psihiatri 
și un kinetoterapeut, a utilizat metode inovatoare de terapie, precum evaluarea 
neurosecvențială, terapia emoțională și materialele specifice din 
cadrul Child Trauma Academy, care au contribuit la succesul 
proiectului.

15

ASOCIAŢIA AUDIOSOFIA 
București

Implantul cohlear este un dispozitiv electronic miniatural capabil să redea simțul auzului celor cu 
hipoacuzii neurosenzoriale severe sau profunde. Procesul de integrare bio-psiho-socială a copilului 
cu implant cohlear se realizează alături de familie și de echipa multidisciplinară formată din chirurg, 
audiolog, psiholog, logoped și profesor. Asociația Audiosofia din capitală vine în sprijinul a peste 
70 de copii purtători de implant cohlear din România printr-un program de terapie prin joc și 
dramaterapie menit să stimuleze mijloacele de comunicare și de exprimare a acestor copii.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIU 
ȘI INTERVENȚIE ÎN TRAUMĂ - Timișoara

14
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ASOCIAŢIA  
HORSEMOTION - Timișoara

Proiectul „Prietenii mei blănoși” oferă ședințe de terapie asistată de animale copiilor cu dizabilități 
din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Timișoara. În cadrul întâlnirilor 
săptămânale, începute în decembrie 2016 și desfășurate pe parcursul a șase luni, au loc activități 
educative, recreative și terapeutice cu ajutorul a doi câini, având scopul de a facilita dezvoltarea 
emoțională și psihomotorie a copiilor. Intervențiile terapeutice sunt realizate de către medici și 
psihoterapeuți specializați în țară și în străinătate în terapii asistate de animale.

FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL 
din Oradea
Fundaţia din Oradea oferă suport psihosocial în spital, dar și la domiciliu, copiilor diagnosticați cu 
boli grave și tutorilor lor, ajutându-i să facă față stresului provocat de boală și de mediul spitalicesc. 
Prin activități educative și terapeutice, consiliere și pregătire psihologică pentru proceduri 
medicale, micii pacienți devin mai optimiști. Pentru mulți dintre ei activităţile au fost o experiență a 
regăsirii speranței și a redobândirii curajului.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016
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• în 2016 a 11-a ediție 

• „Spaţii Verzi”: 25 proiecte sprijinite din 85 de 
cereri de înscrise

• „Arii Naturale Protejate”: 66 de proiecte 
înscrise, 23 selectate pentru finanţare

• 2.400 arbori și arbuști plantați în 2016

• 6.400 de răsaduri de flori plantate 

• 24.450 de metri pătraţi de spaţii verzi create și 
reabilitate

• 20 de tabere Junior Ranger în 2016

• 198 activităţi extrașcolare

• 15 noi poteci tematice în ariile naturale 
protejate din România

• peste 15.000 de copii și 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
661.000 LEI

COMPONENTE
Spații verzi urbane și Arii naturale protejate

CÂȘTIGĂTORI
Câștigătorul premiului „Spaţii Verzi” 2016 
Asociaţia Inceptus România (Cluj-Napoca)

Câștigătorul premiului „Arii Naturale Protejate” 2016
Asociaţia Gyilkostó Adventure

PARTENERI

PENTRU UN VIITOR 
MAI VERDE! 
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ASOCIAŢIA INCEPTUS ROMÂNIA
Cluj-Napoca

Proiectul „Parcul culorilor” a avut ca scop educația ecologică a elevilor Liceului Special pentru 
Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca și, de asemenea, amenajarea și reabilitarea spațiului verde 
aflat în incinta liceului. Activitățile s-au bucurat de mult succes în rândul tinerilor, astfel încât vor 
continua și pe parcursul anilor școlari următori, atât în cadrul orelor cuprinse în programa școlară, 
cât și în cadrul activităților extracurriculare.

FUNDAŢIA LAM - Ilieni
Organizaţia de formare profesională înfiinţată în anul 1992 a câștigat sprijin financiar pentru 
amenajarea curții grădiniţei Gulliver din orașul Sfântu Gheorghe și organizarea unor activităţi 
de educaţie ecologică pentru cei mici. Sub îndrumarea angajaţilor și a voluntarilor, copiii au luat 
parte la curăţarea spaţiului verde, marcarea aleilor și a straturilor de trandafiri, plantarea puieţilor, 
arbuștilor și a florilor din parc. 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016

SPAŢII VERZI 
URBANE
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ASOCIAȚIA ECOLOGIC
Baia Mare
Realizând că nu doar turiștii trebuie să fie informaţi, Asociaţia Ecologic a propus atât 
aprofundarea cunoștințelor furnizorilor de servicii turistice, cât și creșterea aprecierii 
localnicilor față de patrimoniul ocrotit al zonei Mara-Cosău-Creasta 
Cocoșului, destinație de ecoturism.  
În 3 iulie 2016, pe lângă tururile ghidate având ca scop 
familiarizarea vizitatorilor cu ariile naturale protejate, 
a fost sărbătorită în premieră ziua ariei protejate 
Gutâi-Creasta Cocoșului, cu peste 100 de 
participanți din comunitățile locale.

Proiectul și-a propus să contribuie la creșterea popularităţii Parcului Naţional Cheile Bicazului – 
Hășmaș și, în același timp, să responsabilizeze comunitățile locale, mai ales tinerii, în raport cu 
această zonă. Accentul a fost pus pe nevoia de salvare a Lacului Roșu, fiind organizate în acest 
scop prezentări, excursii și concursuri în 3 școli. De asemenea, în zonă au fost amenajate o potecă 
tematică și o expoziţie în aer liber, având loc și două tabere pentru Junior Rangeri.

ASOCIAŢIA  
GYILKOSTÓ ADVENTURE

Gheorgheni

ARII NATURALE 
PROTEJATE

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016
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• 6 ediţii

• 60 de profesori și antrenori distinși până 
acum

• 8.000 de lei valoarea premiului

• 1.026 profesori și antrenori premiați 
 
Invitați de onoare:

• 2013 - Horia Roman Patapievici

• 2014 - Solomon Marcus

• 2015 - Ivan Patzaichin

• 2016 - Ana Blandiana

PREMIUL MENTOR  
PENTRU EXCELENȚĂ  
ÎN EDUCAȚIE

CE ESTE?
O distincție acordată din 2010 acelor profesori, antrenori sau mentori care au 
descoperit și au lansat tinere talente, contribuind în mod activ la evoluţia lor 
profesională. În ciuda faptului că elevii și discipolii acestora au fost premiați la 
competiții și festivaluri naționale și internaționale din domeniul artistic, sportiv sau 
științific, activitatea lor a rămas fără recunoaștere publică, nefiind recompensată 
moral sau material.

BUGET TOTAL
480.000 LEI

PARTENERI

CUNOŞTI UN SUPER 
PROFESOR?

TROFEUL  
MENTOR
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Mentori nominalizați în 2011, premiați în cadrul Galei Mentor 
organizată în 2012:

2010
2011

2011

2010

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016

BĂLAN Cristina, Brașov 

BRATU Ion, Teleorman

CHIFOR Livia-Monica,  
Sighetu Marmaţiei

DOLÓCZKI Márta, Satu Mare

GUTH MAFTEI Maria, Brașov

GUTTMAN Mihály, Cluj-Napoca

KISS Lóránd, Joseni, Harghita

POPESCU Dumitru, Craiova

REND Erzsébet, Marghita

TOPIŢĂ Sorina, Iași

Mentori nominalizați în 2010, premiați în 
cadrul Galei Mentor organizată în 2011:

BALINT Gheorghe, Bacău

BIRÓ G. Albert, Odorheiu Secuiesc

CLEŞIU Maria, Timișoara

DOGARU Eugenia,  
Calvini, jud. Buzău

DUMA Dan Olimpiu, Arad

ELI Androne Petru, Orăștie

GYULAI Béla, Gheorgheni

HAÁZ Sándor,  
Vlăhița, jud. Harghita

LÁSZLÓ György, Cluj-Napoca

MANIU Emese Ágnes,  
Cluj-Napoca
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2012
2013
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APREUTESEI Maricica,  
Panciu judeţul Vrancea 

BAICU-SIMON Simona-Ana, Bacău

BOGA Katalin, Satu Mare

BOGYÓ Mária, Miercurea Ciuc 

BOLOHAN Romeo,  
Dumbrăveni judeţul Suceava

BURTEA Ofelia-Alina, Craiova

Mentori nominalizați în 2013, premiați în cadrul Galei Mentor 
organizată în 2014:

2013

2012 Mentori nominalizați în 2012, premiați în 
cadrul Galei Mentor organizată în 2013: 

IMPLICARE ÎN COMUNITATE 2016

ARNĂUTU Maria, Râmnicu Vâlcea

BĂDESCU Daniel,  
Drobeta Turnu Severin

BÂRZESCU Elisa Iedida, București

FERNBACH Ioan, Timișoara

FRANCZIA Katalin, Satu Mare

IOANOVICI Eleonora, Sighișoara

JAKÓCS Zoltán, Odorheiu Secuiesc

MĂRNEANU Ioan, Carei

GABRIEL Claudiu Petre,  
Plopeni, județul Prahova

SALAMON András,  
Sfântu Gheorghe

DAN Leonard, Cluj-Napoca

IACOBAN Constantin-Cristinel, București

NAGY Olga, Brașov

STOICA Elena, Corbeni, judeţul Argeș
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2014
2015

2014

2015
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BARÁTOSI Iosif Gavril, Târgu Mureș 

GHIAȚĂ Maria Dida, Timișoara

LUNCAN Anița, Oradea

MÁRTON Árpád, Miercurea Ciuc 

PĂCURAR Mária, Timișoara

PALADI Ani Marie, București

POROF Marcel, Fălticeni

Mentori nominalizați în 2015, premiați în cadrul Galei Mentor 
organizată în 2016:

RĂU Petre, Galați

TELLMANN Jenő, Cluj

TODOR Gabriela, Cluj

Mentori nominalizați în 2014, premiați în 
cadrul Galei Mentor organizată în 2015: 
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CEREDEEV Daniela Luminiţa, 
Vatra Moldoviţei

DVORÁCSEK Ágoston, Aiud

JICMAN Ligia Letiţia, Timișoara

MANGALAGIU Geanina, Iași

NISTOR Mircea, Hunedoara

NISTOROIU Viorica, București

NYIRI Zoltán, Satu Mare

MATEIU Peloc, Arad

ROŞCA Emilia, Cluj-Napoca

SZÉKELY Géza, Cluj-Napoca



• a 2-a ediţie a proiectului a fost  
lansată în 2016

• 70 de tineri sprijiniţi până acum

• 3.000 de lei – finanţarea maximă 
disponibilă pentru un câștigător

• solicitanţii pot avea între 17 și 25 de ani

PROGRAM MOL  
PERMIS PENTRU VIITOR 

CE ESTE?
Un program prin care MOL România vine în sprijinul tinerilor din medii 
defavorizate, acoperind pentru aceștia toate costurile necesare obținerii 
permisului de conducere categoriile B, C sau D. 
Pentru mulți dintre acești tineri, permisul de conducere este documentul 
care face diferența între somaj și un loc de muncă.

BUGET TOTAL
75.000 LEI

PARTENERI

PERMIS PENTRU VIITOR!



RECICLEAZĂ! FIECARE
DOZĂ CONTEAZĂ!

• Toate benzinăriile MOL România din ţară 
participă la colectarea bateriilor și becuri 
economice uzate, respectiv deșeuri de 
echipamente electrice și electronice de mici 
dimensiuni

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

• În 64 benzinării se colectează uleiul 
alimentar uzat

• 1.000 de litri de apă pot fi poluați printr-o 
singură picătură de ulei

COLECTARE ȘI  
RECICLARE

COMPONENTE
Colectarea uleiului alimentar uzat
Colectarea bateriilor și 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



ÎNFRUMUSEŢAREA CĂMINULUI  
DE COPII DIN SÂNSIMION

Dincolo de programele de responsabilitate socială pe care MOL România le finanțează în mod 
constant, angajații companiei sunt implicați în multiple acțiuni de voluntariat. Începând cu 2010, 
sute de angajaţi MOL România au făcut muncă voluntară în șapte cămine aparţinând Fundaţiei 
Sfântul Francisc. În 2016, 44 de colegi din retail au vizitat casa de tip familial din Sânsimion 
(judeţul Harghita), unde au ajutat la renovarea și înfrumusețarea clădirilor, totalizând 352 de ore de 
voluntariat.

ATELIERUL LUI  
MOȘ CRĂCIUN
Pe lângă munca voluntară, angajaţii MOL România i-au ajutat pe copiii îngrijiţi de Fundaţia Sfântul 
Francisc din Deva și printr-un atelier mai special, la care au fost invitaţi împreună cu familia să 
creeze decorațiuni de sărbătoare și să pregătească pachete-cadou. Astfel, pe lângă bucuria 
cadourilor primite, copiii angajaţilor au avut parte de o experiență importantă, poate și
mai frumoasă, bucuria de a dărui.
În București angajaţii de la MOL România au sprijinit campania
 „Dăruiește iubire”, organizată de Fundația Gimmyni. În cadrul 
campaniei s-au colectat donații pentru copiii diagnosticați 
cu autism, sindromul Down și cu afecțiuni neuro-
psihomotorii, atât pentru beneficiarii Centrului de 
Zi Sfânta Ecaterina, cât și pentru cei care 
provin din familii cu posibilității reduse.

VOLUNTARIAT
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ECHIPAJUL DE RALIU  
GERGŐ SZABÓ ȘI  
KÁROLY BORBÉLY

MUZEUL SECUIESC  
AL CIUCULUI

Cel mai mare muzeu al judeţului Harghita este o importantă atracţie 
turistică a zonei și găzduiește numeroase evenimente culturale, pe lângă cele 

patru expoziții permanente și diverse expoziții temporare. MOL România, partener 
tradițional al instituţiei, a sprijinit în 2016 realizarea unei noi expoziţii de anvergură: Pictura 

lui Csontváry în Transilvania, deschisă publicului între 7 mai - 20 septembrie 2016. Pe durata 
expoziției, peste 40.000 de vizitatori au admirat cele mai importante lucrări ale pictorului maghiar 
Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919).

Sprijinit încă din 2012 de către MOL România, pilotul de raliu Gergő Szabó a avut în 2016 un sezon 
de excepţie la Campionatul Naţional de Raliuri. La volanul unui Mitsubishi Lancer Evo IX, 
respectiv un Citroen DS3 R5, cei doi au reușit să obţină trei locuri pe podium la cele 
8 competiţii al campionatului, câștigând Raliul Moldovei Moinești de la 
Bacău și terminând sezonul pe locul 4 al clasamentului general. 

UNTOLD FESTIVAL
Festivalul Untold a avut un debut de poveste, după prima ediție din 
2015 primind titlul de Cel Mai Bun festival din Europa. Evenimentul 

a devenit rapid o referință pe harta muzicală a Europei,  
MOL România fiind alături de acest „fenomen” chiar de la 

început. Anul trecut, mai bine de 300.000 de persoane 
au vibrat pe cele mai bune mixaje livrate la Untold 

de „zeii” muzice electronice.

SPONZORIZĂRI
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