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PUNEM ÎN MIȘCARE
INIȚIATIVA.
ACTIVĂM SPIRITUL
COMUNITAR.
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Din anul 2012 Fundația Comunitară Iași își propune să ofere 
ieșenilor curajul și ambiția de a lua inițiativă și de a aduce 
schimbarea în Iași. Încurajăm ieșenii să apeleze la ajutorul 
nostru atunci când au o idee despre cum pot mișca lucrurile 
în județul Iași. Fundația s-a născut având la bază un cumul de 
necesități și s-a clădit în timp pe soluționarea lor, cu ajutorul 
ieșenilor.

Scopul Fundației este de a media altruismul, de a construi un 
viitor în care toți ieșenii se regăsesc, un viitor consistent în 
filantropie. Administrând profesionist și transparent 
donațiile primite de la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea 
obiectivelor donatorilor. Astfel, oferim membrilor comunității 
oportunități concrete de a participa, de a sprijini cele mai 
calitative programe și de dona strategic.

Fundația Comunitară Iași se poziționează ca fiind liantul 
ieșenilor dintre nevoi și realitate, dintre inițiativă și 
implementare. Din 2012, cu ajutorul ieșenilor a accentuat 
tradiția altruismului și a filantropiei.

Susținem inițiativa civică în scopul dezvoltării 
comunității;

Revitalizarea urbană și conturarea zonelor cu potențial 
ale orașului;

Încurajăm și susținem sportul de masă, sprijinim 
inițiativele care promovează un stil de viață sănătos pentru 
membrii comunității;

Sprijinim și stimulăm performanța școlară și 
extrașcolară;

Cultivăm responsabilitatea  față de mediul înconjurător și 
față de patrimoniul local de mediu;

Susținem arta în toate formele sale maleabile, originale și 
inovaționale, care pot poziționa Iașul și regiunea Moldovei 
la nivel național și internațional;

Sprijinim economia și consumul local cu ajutorul 
antreprenorilor din Iași;

Încurajăm inițiativele de antreprenoriat în domeniul IT.

Domeniile de activitate:
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Aducem împreună oamenii 
care mișcă lucrurile. 

Devenim liantul dintre idee și 
resursă.

Ne asumăm să supervizăm 
implementarea proiectelor 
finanțate. Facem cunoscut 
proiectul, pentru ca ieșenii 

să prindă curaj, iar inițiativa 
să crească. Trimitem 

informații oamenilor resursă, 
despre cum 

a evoluat investiția lor în 
comunitate.

3 4



În schimb, ca mulți alți ieșeni, simțeam că pot dat ceva înapoi 
comunității în care m-am născut și am crescut. Am ajuns astfel să 
întâlnesc din ce în ce mai numeroși oameni care, ca și mine, au înțeles 
că Fundația Comunitară Iași este vehiculul cel mai potrivit pentru a 
sprijini spiritul civic și comunitar.  
Eu cred din toată inima că spiritul comunitar există în Iași 
dintotdeauna. Fundația Comunitară Iași nu a făcut altceva decât să 
reînvie acest spirit prin sincronizarea proiectelor proprii cu energiile și 
resursele comunității. 
  
Deși pare ușor și simplu nu este deloc așa. 
Ceea ce a reușit Fundația Comunitară Iași în patru ani de viață a fost 
posibil doar cu ajutorul unor entuziaști. Mă gândesc în primul rând la 
membrii comunității care au avut imboldul să doneze, ambasadori sau 
susținători activi ai cauzelor și proiectelor lor. Apoi îmi vin în minte 
angajații și voluntarii Fundației, cei care fac să se miște toată 
mașinăria unei organizații. 
Mă gândesc și la membrii consiliului director care au știut să inspire, 
să valideze și să sprijine viziunea Fundației.” 
  
Iașul este, cu adevărat, orașul marilor iubiri. Și nu doar atât. Iașul este 
un oraș care se redescoperă, crește și capătă dimensiuni viguroase în 
fiecare zi, în primul rând datorită comunității sale de oameni 
excepționali. 
Deseori mă uit la cei care se alătură Fundației. Sunt tineri și frumoși 
și acest lucru mă bucură cel mai mult. Îmi dau un sentiment de pace. 
Știu că suntem pe mâini bune.”   

Cuvântul Președintelui
Cezar Gumeni
„Era în vara anului 2010 când am aflat despre intenția de a se lansa 
Fundația Comunitară Iași, chiar de la membrii grupului de inițiativă. 
Nu aveam nici cea mai vagă idee atunci despre conceptul de Fundație 
Comunitară și cu atât mai puțin despre filantropia comunitară.  
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Dacă în Statele Unite, acolo unde își are geneza prima fundație 
comunitară acum mai bine de 100 de ani, spiritul civic este la el acasă, 
într-o Românie post comunistă, exact de asta este nevoie pentru a 
reuși să ieșim din această lungă perioadă de tranziție. Și prin spirit 
civic nu ne referim neapărat la activism civic, la mișcări de stradă sau 
proteste, ci la acel simț al responsabilității față de lucrurile pe care le 
împărțim ca și comunitate: spațiul comun de la bloc, parcul din 
cartier, stația de autobuz, copilul vecinului care olimpic fiind are 
nevoie de sprijinul nostru să își perfecționeze talentul, ori familiile de 
la marginea cartierului care nici acum nu au energie electrică și apă 
curentă. Numai așa putem evolua ca și comunitate, dacă ne pasă ce se 
întâmplă și în jurul nostru, nu doar în propria curte. 

Ce facem noi, e să încurajăm ieșenii să își asume problemele 
comunității din care fac parte, să își dorească să schimbe ei înșiși 
lucrurile care de ani bun sunt la fel. Le oferim sprijin financiar sub 
formă de micro finanțare pentru a pune în aplicare aceste idei și le 
suntem alături pe parcursul implementării lor, pentru a ne asigura că 
următoarele inițiative le vor putea derula și singuri.

Vă invităm să parcurgeți paginile care urmează și să simțiți, alături de 
noi, semnificația anului ce tocmai a trecut. Veți întâlni aici emoțiile 
noastre și ale oamenilor alături de care am lucrat, entuziasmul celor 
care ne-au sprijinit și, nu în ultimul rând, dăruirea cu care ieșenii au 
contribuit la crearea premiselor unei vieți mai bune pentru generația 
noastră și cea a copiilor noștri.” 

„Fundația Comunitară Iași este unul din principalii catalizatori ai 
schimbării în bine, ai evoluției, din comunitate. Este fundația întregii 
comunități și aduce împreună cetățeni, ONG-uri, mediul de afaceri, 
universitar și administrativ, în jurul unor inițiative de dezvoltare 
comunitară, generate de comunitatea însăși

Cuvântul directorului executiv
Ciprian-Mihai Păiuș
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S-a lăsat liniștea...

Soarele își pierde nuanțele roșiatice în albastrul cerului. 
Fereastra dezgolită de jaluzele lasă ca lumina firavă a serii să 
pătrundă în amfiteatru. 

Nu se mai aude niciun zumzet...niciun murmur... Toate 
privirile cad ațintite în fața catedrei. Toți stau buluc unul peste 
celălalt, se înalță și se îmbrâncesc. Privirile lor cercetează 
curioase și întrebătoare:
- Oare ce o face?
- Nu am idee, dar pare de jucărie.

O coală mare de hârtie stă țintuită pe podea. Două sticluțe de 
apă par a fi doi pioni importanți în a preveni cutele și totodată, 
obstacolele. Doi ochi negri caută concentrați împrejurimile, cu 
mișcări rapide și mecanice. Banda izolieră marchează cu mare 
precizie traseul întortocheat. Privirile devin și mai intense, toți 
așteaptă următoarea mișcare.

După câteva secunde... roboțelul scoate un sunet mecanic... 
pare să fi găsit ceea ce căuta și începe să gonească pe traseul 
negru. Pare că nimic nu-l poate opri. Rotițele se mișcă cu 
repeziciune iar mișcările sunt calculate, de parcă memoria sa 
înmagazinase deja amintiri ale traseului iar acum deveniseră o 
serie de déjà-vu-uri. Studenții îl privesc cu admirație, dar 
dincolo de admirație se citesc curiozitățile: „Cum face asta?”, 
„Cum funcționează?”.

Pasiunea îmbină,
iar diferentele clădesc

Andrei pare că le-a intuit 
întrebările: „El este Dorel.” Din 
sală se aud deja chico- teli. 
Andrei face o pauză, simțind 
nevoia să explice originile 
numelui. «Da, are un nume mai 
mioritic, a fost ales de „popor”.» 
Apoi le explică contextul în 
care a luat naștere roboțelul : 
„La cursurile Micro Gear 
învțăm, ne dezvoltăm împreună 
abilitățile și construim împreună 
roboței precum Dorel.”

Ceea ce părea să fie o jucărie 
în ochii unui amator, acum, în 
sala de curs, toți o privesc cu 
admirație, trezindu-le pofta 
de a cunoaște mai mult.

Când teoria pășește pe 
teritoriul practicii totul 
prinde o altă nuanță, iar cu- 
riozitatea prinde amploare. 
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Cu doi ani în urmă...

Soarele dogoritor al verii coboară încet spre linia orizontului. 
O briză ușoară și răcoritoare îți transmite acea senzație 
specifică verii, cum că totul este posibil, că orice idee îți trece 
prin minte, în cele din urmă poate deveni realitate.
Andrei înaintează cu pași rapizi  pe trotuarul încă încins de 
soare. În minte, izvorăsc o sumedenie de idei și visuri. Dintr-o 
dată, parcă trezit din reverie, se oprește în fața unei pizzerii. 
Zăbovește răgaz de câteva secunde, apoi intră hotărât. 

La o masă din colț, câțiva colegi din generală îl așteaptă. Se 
așează încântat la masă. Știu cu toții ce anume i-a reunit după 
atâția ani: o pasiune comună. Acum, discută toți despre 
microcontroller-e, despre cum poți da naștere unor invenții 
trăsnite și mai presus de toate, despre cum pot face să-i învețe 
și pe ceilalți acest meșteșug, despre cum poți transmite 
pasiunea. Căci, după cum știu cu toții, să declanșezi pasiunea 
este o etapă mai grea... restul vine de la sine.

Entuziasmul deja era împânzit în minte și în suflet, așă că au 
început să povestească prietenilor  și să-i molipsească de 
aceeași energie. Câțiva din ei lucrau la voluntar.ro și tocmai ce 
aflaseră de un nou fond ce ajută astfel de inițiative să crească. 

„Evrika!”, Sergiu, cel care pornise rotițele entuziasmului aflase 
de Științescu, de faptul că Fondul sprijină ideile 
nonconformiste de a face studiul domeniilor stem mai 
atractive prin latura pragmatică. Își privește prietenii cu un 
entuziasm neastâmpărat: „Este o portiță pe care nu trebuie să o 
ratăm. Putem face asta cu ajutorul potrivit.”

O trecere de la idee
la initiativă

Acum, o echipă de cinci (Sergiu-Georgian Chiuchiu, Andrei 
Constantin Apostol, Dorin-Virgiliu Chiriac, Ioana-Daniela 
Dâșcă și Robert Voiculescu; mai târziu avea să li se alăture 
Vlad Cristia-Avram și Ștefana Buraga) navigau pe tărâmuri 
necunoscute, însă plini de avânt și curaj că totul este posibil 
când ești mânat de pasiune.

S-au întâlnit multe zile la rând. Ideile prindeau noi ramuri și 
învățau că trebuie contopite pentru a ajunge la ceva măreț și 
că orgoliul devine o simplă piedică pe care o poți depăși...ori 
nu. Când te lovești de păreri contrarii, de principii diferite și cu 
toate acestea reușești până la urmă să ajungi la un numitor 
comun și mai mult decât atât, să te dezvolți...atunci îți dai 
seamă că alcătuiți cu adevărat o echipă. Pasiunea îmbină, iar 
diferențele clădesc. 

Astfel, proiectul lor pentru Științescu a prins contur și mai 
mult decât atât... devenise o formă reală a inițiativei lor.

Era primăvară când catedra devenise numai a lor, iar în fața 
ei, 60 de ochi curioși îi priveau cu o sclipiră autentică pe cei ce 
aveau să le devină profesori în microcontroller-e.
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Andrei își savura vacanța așa cum știa el mai bine. Se așezase la 
birou și începuse să meșteșugească de la zero, un panou de 
control pentru bicicleta sa, care să-i afișeze temperatura și 
umiditatea. Un clinchet ușor îl anunță că a primit un mesaj pe 
Facebook. În perioada primăverii era obișnuit ca aceste sunete 
să-i acapareze telefonul însă acum, spiritele se liniștiseră, iar 
cursurile luaseră sfârșit. În timp ce își scoate telefonul din 
buzunar, zgomotele nu încetează să se înșiruiască. „Cine îl caută 
oare cu atâta frenezie?”
 
Deschide aplicația. Ultimul mesaj primit: poza unui „gadget”, 
pe litoralul românesc. Rămâne cu privirea ațintită la mica 
ingeniozitate, apoi, obervă că mesajul a fost primit de la un fost 
elev, care îi explica cu mult spor ce anume știa să facă. Era o 
plăcuță de monitorizare a mediului ce indica gradul de 
umiditate, temperatura și gradul de precipitații. Andrei 
studiază poza cu multă uimire și entuziasm; o cercetează 
milimetru cu milimetru: „Oare când am reușit să ajungem de la o 
simplă idee la rezultate?”

Briza pasiunii în miez de vară
Totul pornește de la o idee... apoi, o scânteie a pasiunii 
izbucnește și o hrănește. O dezvoltă. 

Științescu este un program despre oameni, despre idei, 
experimentare, inițiativă, inventivitate,  entuziasm și 
electronică. În cadrul unui program ca Științescu ai 
posibilitatea să cunoști reprezentanți de generații diferite, ca 
vârstă, ca mentalitate, ca profesie, ca experiență. Îi unește 
pasiunea pentru STEM, dar îi diferențiază atât de multe 
aspecte. Științescu a cunoscut generații distincte de profesori, 
de elevi, studenți, bibliotecari, muzeografi. Sunt tipologii 
diferite de personalități și pasiuni. Prin Științescu, ni s-a 
confirmat în doar doi ani, faptul că elevii și studenții sunt 
„profesori” buni. Ei sunt un etalon al educației din prezent. De 
aceea, le-am dat credit. Creditul încrederii. 
Să fii parte din program înseamnă să fii deschis la nou, la 
inovație.

Științescu este doar unul din programele Fundației 
Comunitare Iași care dezvoltă pasiunile din comunitate. 
Încercăm să atingem diversitatea nevoilor ieșene prin 
totalitatea programelor, fondurilor și evenimentelor. 
Împreună, crează acea sinergie de care avem nevoie și care 
contribuie la misiunea Fundației. Știm că lucrurile de durată 
nu se 
contruiesc prin idei solitare, de aceea, un lucru de o mare 
importanță pentru noi este să contruim o rețea a filantropiei, o 
rețea ce le permite ieșenilor să devină încrezători în Iași, în 
ideile lor, în comunitatea lor.  

Fundația Comunitară crează contextul favorabil, în care 
pasionații Iașului găsesc o alternativă pragmatică, astfel încât 
ideea lor să devină parte din realitatea cotidiană. Cum facem 
asta? Avem aproape de noi un hibrid de oameni. Îi avem pe cei 
care investesc resurse financiare, cei care investesc timp 
pentru design-ul programului, pentru scrierea ghidului, a 
documentației de finanțare și nu în ultimul rând, pe cei care au 
idei despre cum poți schimba comunitățile ieșene.

Suntem aproape de oamenii cu idei, de oamenii care au 
puterea să aducă schimbarea. De aceea, uneori purtăm pantofii 
meșterului care înainte de a șlefui lemnul, încearcă să 
înțeleagă compoziția materialului, ca mai apoi să-i ofere o 
formă.

Cum șlefuim pasiunile
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FONDURI NUMITE1.
În 2016, Centric IT a sprijinit 13 
elevi de la liceele de informatică, 
din dorința de a le hrăni pasiunea și 
de a le oferi șansă să cunoască 
latura pragmatică. 
Prin Fondurile Numite, companiile ieșene deschid linii de 
finanțare care ameliorează viața socială, acționând asupra 
unei probleme pe care o găsesc semnificativă, în raport cu 
valorile și nevoile lor. Fundația Comunitară Iași oferă 
consultanță filantropică și se îngrijește de implementarea 
soluțiilor cu care rezonează companiile care deschid fonduri 
numite. 

Fii fondator
Deschide un fond cu numele tău. E ca și cum ai avea propria 
ta fundație, dar fără să te încurci în proceduri birocratice și 
cu costuri reduse. Fondul care-ți poartă numele te reprezintă. 
Tu hotărăști totul: în ce domeniu vrei să produci o 
schimbare, care sunt oamenii în care ai încredere să 
construiască schimbarea, cine sunt cei pe care îi vei ajuta să 
aibă o viață mai bună.

Dăm de știre Iașului despre hotărârea ta, mobilizăm 
grupurile de inițiativă și organizațiile non-profit să găsească 
soluții creative și eficiente. Organizăm apoi o preselecție a 
proiectelor care răspund provocării tale. O echipă de 
specialiști le evaluează transparent. Tu ai ultimul cuvânt și 
vei alege proiectele pe care vrei să le vezi în realizate.

 Aceste proiecte sunt amprenta ta în Iași.

Investind strategic în comunitate, îți dovedești 
responsabilitatea socială corporativă.

Stimulezi gândirea strategică a ieșenilor, dezvoltându-le 
spiritul de inițiativă și puterea de colaborare.

Te identifici cu Iașul. Numele tău se leagă de fiecare proiect 
care aduce comunitatea împreună.

Promovezi obiectivele filantropice ale companiei și arăți că 
ești orientat către oameni.

Ai costuri minime de implementare și evaluare.

5 avantaje pe care le ai când
deschizi un fond
care-ți poartă numele
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FONDUL DE BURSE
CENTRIC

1.1.

Fondul de Burse Centric este inițiativa comună a Centric IT 
Solutions România și a Fundației Comunitare Iași. 
Este primul program derulat de o companie ieșeană, în care 
echipa se implică direct atât în constituirea unui fond de burse 
pentru tineri, cât și în activitățile de consiliere profesională și 
dezvoltare personală a bursierilor.

„Recenta experiență ca mentor a fost una din care ambele părți au 
avut de învățat (mentor și mentee). Am început încet, prin a ne 
cunoaște, după care am ajuns să avem încredere unul în celălalt și, în 
final, am reușit să avem o relație foarte bună, prietenie. Vom continua 
să păstrăm legătura și nu pot să nu mă gândesc la momentu în care 
elevul își va depăși profesorul.” – Robert Dumitru, Software 
Developer și Graphic Designer la Centric IT Solutions 
Romania.

„Sunt Iulian Peiu și am 15 ani. Am terminat clasa a IX-a la Colegiul 
„Costache Negruzzi”. Sunt un copil ca toți copiii și-mi place să mă joc. 
Viața în sine, e un joc. Îmi place să descopăr lucruri noi, să învăț și 
vreau să-i văd pe oameni zâmbind. 

Cea mai frumoasă parte a programului a fost că mi-a dat posibilitatea 
să dezvolt o relație de mentorat cu Ionuț. Se știe că tot ceea ce ai nevoie 
pentru a te înălța, găsești într-o persoană care-ți poate fi exemplu. De 
la Ionuț, mentorul meu, am înțeles că fiecare om este unic. El m-a 
ajutat să găsesc o cale de scăpare în tot ceea ce fac. Mi-a arătat că a fi 
om înseamnă să-ți susții visurile, dorințele și valorile, indiferent de 
pietrele pe care le pot arunca în tine cei care nu înțeleg.”

2015
2016

2016
2017

6 bursieri
burse în valoare de 18.000 lei

13 bursieri
burse în valoare de 52.000 lei

Bursierii selectați învață la licee cu profil real iar 
membrii echipei Centric se implică direct, ca 
mentori, în dezvoltarea personală și profesională 
fiecăruia dintre ei.  

17 18



Inițiativa companiei se întâlnește cu inițiativa oamenilor care 
creează compania. Se coagulează Fondul de Burse și 
programul de mentorat pentru tineri pasionați de IT.  Valorile 
companiei sunt puse în practică, printr-un proiect cu 
semnătură colectivă.

Angajații companiei aleg bursieri finaliști și devin mentori. Își 
împletesc viața cu cea a bursierilor și învață unii de la alții, 
crescând emoțional și spiritual.

Bursierii deprind abilități de viață. Este prima dată când o 
companie le arată fața umană.

Iașul crește prin implicare directă. Ieșenii își pun în practică 
umanitatea, nu se mai simt rotițe într-un mecanism care-i 
copleșește.

Cum se mișcă rotitele
Fondului de Burse Centric
în Iași 

Mike
Eduard Marian
Mihail-Cristian

Mihai
Michael Gabriel
Andreea Karina

Iulian Cosmin
Victor

Carol Sebastian
Răzvan Valentin

Costel
Robert

Ștefănel Iulian

Al-Owe
Bejan 
Bîzgă 
Botez
Formagiu
Ionescu
Peiu
Pulbere 
Rameder 
Rădeanu
Talabă 
Turcu
Turcu

Mihaela 
Florin 
Ivona 
Mihai

Eduard 
Ionuț

Madalin
Vali 

Robert
Laura 

Marius 
Carmen 

Ghidersă
Plutaru
Bursuc
Costea

Apostol
Balaș
Nuță
Zbanț
Dumitru
Grosu
Ceauș
Teodorescu

bursieri mentori
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„Ne gândim la tineri ca la viitorii noștri colegi. De aceea, dezvoltarea 
lor personală și profesională ține de o nevoie pe care o simțim noi 
înșine, în mod direct.

Am căutat să-i alegem pe acei copii în viața cărora sprijinul nostru să 
conteze, într-adevăr. Unii dintre elevii care și-au depus dosarul, la 
nivelul la care se aflau, aveau nevoie, de exemplu, de un sprijin mult 
mai consistent ca să treacă la următoarea etapă, iar ajutorul nostru ar 
fi fost doar un supliment. Ne-am dorit să mergem către cei în viața 
cărora ceea ce noi putem face, să aibă, într-adevăr, impact.”

Carmen Teodorescu, Manager Finance&Control, 
Centric IT Solutions Romania.

„Sunt Răzvan Rădeanu, elev în clasa a XI-a la Liceul de Informatică 
„Grigore Moisil”. În afară de informatică, pasiunile mele implică 
muzica, sportul și gândirea.

Îmi place să cânt și să ascult muzică. Cânt la chitară de doi ani și 
câteva luni. Deși dețin doar o chitară acustică și gusturile mele înclină 
spre rock, îmi place să cânt folk sau blues. Cât despre sporturi, îmi 
place să alerg, să mă dau cu skate-ul sau să mă plimb cu bicicleta.

Robert, mentorul meu, mi-a devenit foarte ușor, un prieten apropiat. 
M-a ajutat să mă dezvolt în domeniul care mă interesează și, în egală 
măsură, ne-am distrat fără a mai fi conștienți de limitele rolurilor de 
mentor și mentee. De la el rămân cu sfaturi, cunoștințe și rezultate. 
Mă bucur că această experiență mi-a dat șansa să-l întâlnesc pe acest 
om minunat.”

Testimoniale
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63.000

52.000

bursieri

valoarea totală a fondului

valoarea burselor. 
11.000 costuri de gestionare.
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FONDURI TEMATICE2.
Sunt inițiative colaborative ale companiilor din Iași, 
care hotărăsc să producă o schimbare socială care vine 
în întâmpinarea nevoilor comune pe care le resimt. 
Odată identificată o nevoie comună sau o problemă 
sistemică ce afectează domeniul în care funcționează, 
companiile participă financiar la contruirea unui 
program care dezvoltă capitalul uman ieșean în 
concordanță cu așteptările lor.
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Te gândești ce anume îți blochează potențialul de creștere, 
în societatea în care te dezvolți. Cu siguranță și alte companii 
din același domeniu întâmpină aceleași probleme, din aceleași 
motive.

Iei legătura cu echipa Fundației Comunitare Iași. Împreună, 
schițați printr-o sesiune de consiliere filantropică, cum puteți 
ameliora problema cu care te confrunți.

Echipa Fundației Comunitare Iași realizează documentarea 
și te pune în contact cu alte companii. Află cum văd alți 
manageri problema pe care ai identificat-o și le propune o 
intervenție comună, ca să o diminueze.

Este definitivat planul de revitalizare socială și este coagulat 
un fond comun, prin care vor primi finanțare proiectele care 
răspund nevoii fondatorilor.

Echipa Fundației anunță comunitatea de oportunitatea care 
le oferă resursele necesare pentru rezolvarea unei probleme. 
Grupurile de inițiativă se mobilizează și propun soluții.

Alături de ceilalți finanțatori și de un grup de experți cu rol 
consultativ, alegi ce proiecte vor fi implementate.

Începe implementarea proiectelor, iar echipa Fundației 
monitorizează procesul și te ține la curent cu evoluția 
investiției tale.

Cum deschizi un fond
tematic

1

2

3

4

5

6

7

Acționezi împreună cu partenerii tăi și declanșezi un 
program amplu de rezolvare a unei probleme care afectează 
domeniul în care te dezvolți.

Stimulează angajații să se simtă parte din comunitate, 
conectați la rețeaua de specialiști.

Stimulezi ieșenii să gândească strategic și să conștientizeze 
semnificația domeniului în care funcționezi.

Te identifici cu Iașul prin proiecte care conectează întreaga 
comunitate la valorile tale.

Promovezi obiectivele filantropice ale companiei și îți 
dovedești responsabilitatea socială.

Ai costuri minime de implementare și evaluare.

Avantajele unui
Fond Tematic

1

2

3

4

5

6

27 28



În 2015, 10 firme din IT au 
construit împreună cu Fundația 

Comunitară Iași și 
Romanian – American 

Foundation, Fondul Științescu, 
din dorința de a susține 

creativitatea nonconformistă a 
științelor exacte.

FONDUL ȘTIINTESCU2.1.

Ce înseamnă Științescu?
Științescu este un program de finanțare pentru proiecte 
educaționale care încurajează pasiunea pentru științele exacte 
a elevilor din clasele VI – XI. Științescu este implementat în Iași 
de Fundația Comunitară Iași, alături de 
Romanian-American Foundation, în colaborare cu 
Federația Fundațiile Comunitare din România și finanțatori 
locali: 

2015
2016

2016
2017

35 de proiecte înscrise
10 proiecte finanțate, 
10 companii IT partenere

59 proiecte înscrise, 
13 proiecte finanțate,
14 companii IT partenere
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Rețeaua Științescu în România: București, Brașov, Sibiu, 
Prahova, Iași, Odorhei, Cluj-Napoca, Galați, Mureș, Făgăraș, 
Bacău și Oradea.



„Fondul Științescu a fost proiectul prin care a început colaborarea cu 
Fundația Comunitară. 
Am fost impresionată de mobilizarea de forțe, de proiectele îndrăznete 
înscrise și de rezultatele minunate de la prima ediție.
 
Făcând parte din juriu, am intrat în universul Științescu și m-am 
lăsat purtată de ingeniozitatea proiecteleor înscrise. De la privitul 
stelelor până la cele mai complicate proiecte de roboței și drone, toți cei 
care s-au înscris au plecat de la o pasiune - nevoia de cunoaștere. 
Evaluarea celor 59 de proiecte a fost o provocare pentru mine, le-am 
citit atent, mi-am luat notițe, am discutat cu membrii juriului și am 
fost cuprinsă de emoții atunci când jurizarea a luat sfârșit.” 

Anca Topor, reprezentant juriu 

Cine poate să-i scrie lui
Știintescu?
Orice pasionat de științe exacte, fie că face parte dintr-o 
organizație non-guvernamentală (inclusiv asociații studențești, 
asociații de părinți, asociații ale școlii) sau doar face parte 
dintr-un grup de inițiativă, fie că este profesor, elev, licean, 
student, masterand, doctorand, muzeograf, bibliotecar, 
cercetător, inventator, angajat într-o companie, free-lancer, sau 
pur și simplu părinte cu o idee de cum ar putea face ca pasiunea 
pentru științe să fie transmisă mai departe elevilor.
Cei care au o idee de proiect pot intra în concursul lansat în 
fiecare toamnă, în care Științescu va alege cele mai inovative 
proiecte. 
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Ce îi place lui Știintescu?
Științescu vrea să contribuie la creșterea 
atractivității științelor în rândul tinerilor și 
dezvoltarea componentelor practice din activitatea 
dicatică și caută proiecte, care: 

Să cultive curiozitatea și imaginația.

Să fie inovative și creative;

Să fie interdisciplinare (biologie, chimie, geografie, 
geologie, științe ale pământului, astronomie, etc.);

Să implice activ elevii în activitățile desfășurate;

Să dezvolte spiritul de inițiativă;

Impactul pe care îl are în 
comunitate
14 companii de IT își propun să revitalizeze ADN-ul 
educației STEM în Iași - Competitorii își unesc forțele 
și se transformă în vizionari care dezvoltă 
comunitatea.

Fondul Științescu devine contextul prin care vor fi 
finanțate proiecte de educație creativă în științe – 
angajații companiilor fac ei înșiși fundraising și devin 
un rezervor de resurse al inovației.

Ieșenii propun soluții fezabile prin care să formeze o 
nouă generație de inovatori și pasionați – 
comunitatea de creativi și specialiști își pun în aplicare 
talentele și competențele.

Sunt selectate cele mai bune proiecte, care readuc în 
Iași pasiunea pentru științe.

Educația în domeniul STEM începe să se reinventeze, 
comunitatea devine mai conștientă și mai activă.

Viitorul companiilor IT se articulează organic,
dar controlat.
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Proiect: Yabba Dabba Doo!

Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași

Proiect interdisciplinar de construcții 
carturi realizate de elevii, profesorii și 
părinții de la Școala Gimnazială Valea 
Lupului.

Finanțare: 2.320 lei

Proiect: TechnoBrick II

Asociația Outventure

Proiect de construcție roboți din piese 
Lego Education.

Finanțare: 11.010 lei

Proiect: Micro Gear Deluxe

Grupul de inițiativă „Micro Gear” 
(organizație gazdă Asociația 
Hackerspace Iași)

Proiect care promovează creativitatea 
prin sesiunile practice cu 
microcontrollere.

Finanțare: 12.000 lei

Proiect: Doza de Chimie

Asociația Studenților Chimiști Ieșeni 
(ASCIS)

Proiectul sesiunilor experimentale în 
domeniul chimiei al Asociației 
Studenților Chimiști Ieșeni.

Finanțare: 12.000 lei

Proiect: Pegas

Grupul de inițiativă format din 
Biblioteca Publică Cotnari,
Asociația “Împreună schimbăm 
Hodora-CLD” din Cotnari,
Observatorul Astronomic din cadrul 
Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
Proiectul echipei de la Biblioteca din 
Cotnari prin care se înființează primul 
club de astronomie din mediul rural 
ieșean

Finanțare: 12.000 lei

Proiect: Charge Yourself!

Asociația Părinților Energoparent

Proiect care va implica aproximativ 
200 de elevi în workshop-uri de 
proiectare și imprimare 3D

Finanțare: 11.995 lei

Proiect: SIMpaticii ingineri

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” din Iași, Facultatea de Știința și 
Ingineria Materialelor, Departamentul 
de Știința Materialelor

Proiectul doctoranzilor de la Facultatea 
de Știința și Ingineria Materialelor care 
aproprie elevii de studiul ingineriei 
materialelor.

Finanțare: 12.000 lei

Proiect: MiBus Sensors

Grupul de inițiativă al Liceului 
Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani 
(organizație gazdă Asociația 
„RESPECT ȘCOALA”)

Proiectul care promovează știința în 
școală, la Liceul Tehnologic „Mihai 
Busuioc” din Pașcani.

Finanțare: 5.000 lei

Proiect: ElectroStep

Liga Studenților Electroniști din Iași

Proiectul echipei de la Liga Studenților 
Electroniști din Iași prin care se 
înființează un club de electronică pentru 
elevi.

Finanțare: 11.000 lei

Proiect: Șiința pe teren

Școala Gimnazială „Ioanid 
Romanescu”, Voinești

Proiectul echipei de la Școala 
Gimnazială „Ioanid Romanescu” (din 
Voinești) care va analiza și experimenta 
pe teren științele (lucru în laborator, dar 
și observații în localitate și 
împrejurimi).

Finanțare: 10.181 lei

Proiect: Roboticon Challenge

Școala Gimnazială Valea Lupului

Elevii de la Valea Lupului vor continua 
să construiască roboți autonomi.

Finanțare: 4.598 lei
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Proiect: Soarele, sursă și resursă

Grupul de inițiativă din Liceul 
Tehnologic Economic de Turism Iași, 
Liceul Teoretic Miron Costin Iași, 
Școala Gimnazială Titu Maiorescu Iași

Proiect care promovează știința în 
școală prin ateliere de lucru care aduc 
în prim plan principiile de captare și 
utilizare practică a energiei solare; 

Finanțare: 4.397  lei

Proiect: MICRO WORLD

Grupul de inițiativă al Complexului 
Muzeal Național „Moldova”

Inițiativă de colaborare muzeu-școală 
pentru studiul și experimentarea 
microbiologiei.

Finanțare: 9.000 lei

finanțări totale: 117.501 lei 
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„Copiii sunt atrași de forme practice de aplicare a STEM, cu atât mai 
mult dacă e vorba de un domeniu nou, cum este cel al construirii și 
programării unor roboți autonomi. Iar introducerea competiției îi va 
stimula să fie și mai activi, dornici să câștige admirația altora.

Depunem proiectul pentru că avem încredere în potențialul copiilor de 
la școala noastră și dorim să creadă în forțele lor.

Noi și copiii am prins drag de Științescu, dar credem că și lui 
Științescu deja îi este drag de noi, ne-a și vizitat în sesiunea pilot a 
programului, împreună cu echipa de la Romanian-American 
Foundation și reprezentanții Ambasadei SUA, care au fost plăcut 
surprinși de activitatea noastră, astfel încât ne-au promovat și pe 
pagina lor de Facebook.”

Profesor Petronela Petrea

„Participarea noastră la prima ediție a proiectului Techno Brick ne-a 
făcut să conștientizăm nu numai că există soluții pentru a îmbunătăți 
sistemul școlar actual, dar putem fi chiar noi acea schimbare! Dorim, 
prin urmare, să continuăm acest proiect, sperând că va avea cel puțin 
același impact pe care l-a avut asupra noastră.”

echipa Techno Brick

Testimoniale
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FONDUL DE BURSE2.2.
Este un program construit de ieșenii care au ales să pătrundă 
în destinul tinerilor strălucitori din județ exact atunci când 
sprijinul lor contează cu adevărat, când se încheagă caracterul 
și se formează harta deciziilor de viață.

Credem că tinerii adaugă valoare orașului nostru. Vedem în ei 
membri ai comunității care pot influența în bine, atât în 
prezent, cât și în viitor, comunitatea din care fac parte. De 
aceea, dorim să sprijinim elevii performanți, care investesc 
pasiune și determinare în formarea lor, pe cei care au 
standarde ridicate și ne inspiră prin exemplul lor să fim 
oameni mai buni. Ieșenii devin tot mai conștienți de impactul 
pozitiv pe care îl pot avea în viața tinerilor, angajându-se să 
contribuie financiar și moral la formarea lor. Sprijinul 
comunității îi ajută să-și atingă potențialul și să nu se piardă 
într-un parcurs de viață anevoios.

2012 5 burse

2013 11 burse

2014 30 burse

2015 55 burse

2016 82 burse
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Din 2014, programul include sesiuni de mentorat, dezvoltare 
personală și consiliere. Donatorii care doresc să ofere din 
experiența lor de viață devin mentorii bursierilor care găsesc 
în ei un reper moral și un prieten de drum. Sesiunile de 
mentorat și consiliere sunt coordonate de psihoterapeutul 
Ana-Aurelia Baianu, care a gândit structura de desfășurare în 
urma unei serii întâlniri cu donatorii și bursierii Fundației. 
Ședințele individuale și de grup sunt susținute de trei 
psihoterapeute care participă voluntar la derularea 
programului: Ana-Aurelia Baianu, Magda Smolinschi și Ana 
Rîciu.

Oferim două tipuri de burse, pentru educație și pentru 
performanță, cu o valoare anuală de 2200 de lei. 1.800 de lei 
sunt direcționați către bursieri, iar 400 de lei sunt investiți în 
organizarea sesiunilor de socializare pentru bursieri și 
menținerea realțiilor cu donatorii.

Pe baza profilurilor pe care le creăm în urma interviurilor de 
cunoaștere cu bursierii și prin consultarea dosarului de 
candidatură, donatorii aleg ei înșiși tinerii cu care rezonează și 
pe care consideră că-i pot sprijini.
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Simona 
Ioan

Grațian Ioachim
Cristian George
George Cosmin

Laura Petronela
Andi

Andreea
Bianca Georgiana

Mirela 
Emilia

Gabriel Eduard
Stefan
Maria

Vlad
Diana

Irina
Alexandra Ioana

Andreea Alexandra
Denis Elena

Irina
Oana 

Madalina
Lacramioara

Georgiana
Bianca Raluca

Antonia
Ana Maria

Andreea Mădălina
Ștefania Liana 

Loredana
Ștefănel

Andreea Cristina 
Cosmin Emilian

Dragoș
Andreea Alexandra

Corneliu
Shanti

Mădălina
Stefan Alin

Gabriel
Irina

Constantin
Gabriela Irina

Georgiana
Nicolae

Mihaela Diana
Ilie Alin

Manole
Mărincean
Mărincean
Melinte
Meriuță
Moșneagu
Munteanu
Munteanu
Murariu
Nițigoi
Olariu
Palaghia
Petrovici
Petrovici
Pintilie
Popa
Popa
Popa
Raveica
Roșu
Simon
Spiridon
Spiridon
Strungariu
Sumanariu
Tăbușcă
Tamaș
Târzianu
Țibîncu
Țucăr
Țurcanu
Turcu
Verdeș
Viciaga
Vizitiu
Vizitiu
Zamfir
Zmuschi
Aprofirei
Strat
Tudor
Olariu
Maxim
Corbu
Tudose
Irimia
Ciobanu
Știufliuc

Ana 
Răzvan

David
Mălina Mihaela

Denis Andrei
Irina Mădălina

Mihaela
Roxana Maria
Cristian Ștefan
Laura Gabriela

Mihaela
Iasmina
Mălina

Laura Vasilica 
Diana Andreea

Iasmina
Camelia Mihaela

Petru
Mihail 

Cezar
Cosmin Leonard

Crina Ioana
Andreea Daria Alesia

Ștefan
Sînziana

Elena Raluca 
Andreea Delia

Teodora
Andreea Georgiana

Adelina
Otilia Maria

Clara Sofia
Andreea

Cătălina Andreea

Agheoghiesei
Aghion
Alexandru
Amolioaiei
Banu
Bejan
Blăjuță
Brighenti
Bunduc
Bursuc
Căpriean
Casian
Ciobanu
Ciobanu
Ciobanu
Colac
Coneschi
Costan
Dobreanu
Dondaș
Dorneanu
Drăcșanu
Dumitriu
Frunză
Huțanu
Ioniță
Irimescu
Irimia
Ivașcu
Jeleanu
Lazăr
Lupașcu
Lupu
Lupu

Un ieșean hotărăște să asigure o bursă anuală pentru un tânăr 
care are nevoie de ea. Descoperă că impactul său personal 
este cu mult mai mare decât și-a închipuit.

Alt ieșean, împreună cu prietenii săi, decide să asigure o 
bursă pentru un copil strălucit. Descoperă că ajutorul aparent 
nesemnificativ face diferența dintre viață și destin pentru 
copilul pe care îl sprijină.

Alt ieșean hotărăște să devină mentorul unui copil. 
Transmite mai departe o zestre de viață care nu poate fi 
ștearsă: valori comportamente și atitudini. 

Un copil primește o bursă și se împrietenește cu ceilalți 
bursieri. Descoperă că este o componentă importantă a 
comunității. 

Un copil își găsește mentorul. Descoperă „străinul 
de-aproape”, care te ajută să te auto-depășești.

Un copil merge la primele ședințe de consiliere individuală și 
de grup. Află cum să-și gestioneze energia și să depășească 
obstacolele emoționale cu care s-a obișnuit să trăiască acasă și 
la școală.

Se formează un Iași al oamenilor empatici, recunoscători 
unii altora, care-și cunosc propria valoare și respectă valoarea 
celor din jur.

Cum se mișcă rotitele
Fondului de Burse în Iași

bursieri
2015-2016
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„Înainte de a participa la aceste şedinţe, eu eram o persoană care 
credea că nu are nicio problemă cu nimeni şi cu nimic, şi că ştie tot în 
privința sa. Dar de fapt nu aşa au stat lucrurile. În mintea mea se 
formase o confuzie totală pe parcursul anilor, confuzie ce devenise 
planul după care eu mă autocaracterizam, planul după care eu mă 
încurajam, sau, de cele mai multe ori, planul după care mă autocriti-
cam fără să ştiu dacă avea sau nu vreun rost.

La un moment dat, a trebuit să scriu un mesaj, nefiind specificat ce sau 
pentru cine. Eu am scris: «Atunci când eşti înconjurat de întuneric, nu 
te teme. Este acolo o sursă de lumina care aşteaptă să o vezi. Atunci 
când te simţi pierdut în labirint, nu te teme. O să găseşti drumul 
pentru a reuşi. Atunci când te simţi singur, când crezi că nu poţi găsi 
soluţii, nu te teme. Există acolo o persoană care de abia aşteaptă să o 
priveşti şi să îi ceri ajutorul. Să crezi că în ea. Acea persoană eşti chiar 
Tu.» Aparent, când Ana m-a întrebat cui îi este adresat mesajul, 
prima persoană care mi-a venit în minte am fost chiar eu. În acel 
moment am realizat cât de mult mă neglijasem până atunci. Nu 
aveam neapărat nevoie de atenţie de la cei din jur, ci aveam nevoie de 
mine. Aveam nevoie de un timp al meu, în care să analizez, să mă 
întreb ce, de ce şi cum.” 
Laura Petronela Moşneagu 

„La fiecare intalnire a grupului ma simt inspirat. Atat de Aurelia cat 
si de grupul de donatori. Facem lucruri noi, discutam idei, descoperim 
solutii inventive care sa ne schimbe nu numai pe noi in bine ci si pe cei 
din jurul nostru si cred ca asta e cel mai mare castig”.

donator anonim

„Este deja al treilea an in care sunt bursier al Fundatiei Comunitare 
Iasi. Aceasta experienta inseamna mult pentru mine. Sunt pasionat de 
informatica si imi plac competitiile, dar pentru a participa aveam 
nevoie si de sustinere financiara. Aceasta a venit la momentul potrivit 
din partea fundatiei. Programul de mentorat propus de fundatie m-a 
ajutat sa ii cunosc pe mentorii mei, familia Calistru, care ma indruma 
si imi sunt aproape ori de cate ori am nevoie. Faptul ca mentorii 
lucreaza in domeniul informaticii, a fost benefic pentru mine, deoarece 
pana atunci nu mai cunosteam pe nimeni altcineva cu care sa pot 
discuta despre subiectele pe care ma interesau. Am reusit in aceasta 
perioada sa am performante importante, cea mai recenta fiind 
calificarea in lotul national de informatica.” 

Denis Banu, elev in clasa a XI-a la Moisil – bursier
Testimoniale
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82

170

180.400

2.200

bursieri

de donatori

valoarea donațiilor

valoarea unei burse 
din care 400 lei acoperă costurile
activităților cu bursierii.
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EVENIMENTE3.



SWIMATHON 20163.1.
*Un eveniment organizat de Rețeaua de Fundații Comunitare 
din România.
Swimathon Iași este singurul eveniment de strângere de 
fonduri prin înot, din Iași. Grupurile de inițiativă și 
organizațiile nonguvernamentale creează proiecte care pot 
îmbunătăți viața urbană și le înscriu în competiție. Apoi, 
ieșenii  aleg  un proiect pe care vor să îl vadă implementat și se 
înscriu ca ambasadori sau, împreună cu prietenii sau colegii de 
muncă, formează echipe de înotători. Timp de cel puțin o lună, 
fac fundraising ca să adune resurse pentru implementarea 
proiectului. La începutul lunii iulie, echipele de înotători 
concurează în bazinul de la Ștrandul Municipal, unde înoată 
pentru cauza lor. Oră de oră, cele mai rapide echipe și cele care 
reușesc să adune cele mai multe fonduri , sunt premiate, alături 
de cele mai puternice galerii.

Campaniile de fundraising echivalează cu un serial de 
mini-evenimente organizate de ambasadori și înotători, care 
dau Iașului, o atmosferă de sărbătoare. Cei mai mulți înotători 
organizează târguri de bunătăți gătite în casă sau licitații de 
obiecte dragi și funcționale, pe care le dau în schimbul 
donațiilor. Alții organizează campionate sportive, piese de 
teatru sau seri cu jocuri de societate. Intrarea se face pe baza 
de auto-invitație caritabilă, printr-o donație pentru proiect.

Cu toții le vorbesc prietenilor și colegilor despre misiunea lor, 
de-a aduna resursele de care are nevoie proiectul pe care-l 
susțin.

În timpul campaniilor de fundraising, locurile de muncă se 
transformă în spații vii, în care se întăresc prietenii. Rutina se 
întrerupe. Joaca, voia bună, experimentul și comunicarea sunt 
prilejuite de-o cauza care îi unește pe toți. După eveniment, 
proiectele pentru care ambasadorii și înotătorii au făcut 
fundraising încep să intre-n realitate. Echipa Fundației 
Comunitare Iași monitorizează implementarea lor și-i ține la 
curent pe toți cei care au investit încredere, cu evoluția 
poveștii pe care au prilejuit-o în Iași.
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2012

12 proiecte finanțate
42.359 lei donați
103 de înotători
8 echipe înotătoare, din  companii

2013

11 proiecte finanțate
64.000 lei donați
164 de înotători
13 parteneri
14 echipe înotătoare, din companii

2014

16 proiecte finanțate
120.392,26 lei donați
178 de înotători
18 parteneri
19 echipe înotătoare, din companii

2015

22 de proiecte finanțate
175.195,96 lei donați
277 de înotători
25 de parteneri
25 de echipe înotătoare, din companii

2016

29 de proiecte finanțate
188.053,2 lei donați
322 înotători
35 de parteneri
23 de echipe înotătoare, din companii

Cine participă la Swimathon?

Companii, majoritatea se implică 
alături de angajații lor, care 
acționează în domenii precum IT, 
auto, financiar, retail, timp liber; 
entități media;

ONG-uri și grupuri de inițiativă; 

Instituții administrative de stat; 

liceeni, studenți și familii.
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Un grup de creativi, de inovatori sau empatici creeează un 
proiect și-l pun sub lupa ieșenilor, astfel ieșenii capătă 
inițiativă și își lărgesc perspectiva.

Un grup de prieteni sau colegi de muncă adoptă un proiect și 
încep să facă fundraising ca să-l pună pe roate.
Își lărgesc cercul de prieteni, trăiesc experiențe noi, sunt 
admirați și încurajați, iar ieșenii le sunt recunoscători. 

O companie își încurajează echipa să intre în joc și să facă 
parte din schimbare. Creează o experiență de teambuilding  
și își exersează responsabilitatea social, într-un mod practic 
și evident pentru întreaga comunitate.

Altă companie alege să sprijine contextul prin care ieșenii 
dezvoltă un stil de viață implicat. Devine un exemplu care 
inspiră mediul de afaceri și șterge neîncrederea comunității 
în actorii economici.

Ieșenii își dezvoltă latura empatică, capătă încredere în 
comunitatea lor, dobândind mai mult spirit de inițiativă.

Swimathon în comunitate
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Școala Mobilă - Asociația Salvați Copiii Iași

Burtica plină și minte agilă
 - Centrul Diecezan Caritas Iași 

Împreună în tabăra de vară
- Centrul Diecezan Caritas Iași 

Arta, dincolo de limite - Asociația euRespect

Mă bucur de mișcare! - Asociația EUROMIS Iași
& Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos

Fondul de Burse Centric
- CENTRIC IT SOLUTIONS ROMANIA 

Familia - tradiții și valoari
- Asociația „Sfânta Iuliana” 

Ne jucăm și Ajungem MARI! - Asociația Lindenfeld, 
Programul educațional „Ajungem Mari”

GROW Summer Camp 2016
- Asociația Școala de Valori

Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor – Rotaract

Ajută ca să fii ajutat! - Casa Share

Să fie VIE! - Voluntariat. Implicare. Experiențe
- Colegiul „Sfantul Nicolae”

Mișcarea cu sens - Asociația Waldorf Iași

Academia de Muzică și Arte Vizuale George Enescu – 
Mihăileni - Fundația Culturală Remember Enescu în 
parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio

14.366,9 lei

3.600 lei 

3.650 lei

4.518 lei

600 lei

6.000 lei

1.275 lei

1.600 lei

1.258 lei

2.025 lei

7.402,5 lei

250 lei

10.361 lei

3.080 lei

Fondul de Burse - Fundația Comunitară Iași

Fondul Științescu - Fundația Comunitară Iași 

Împreună pentru un zâmbet - Asociația „Salvează o 
inimă” și Plus Communication

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabiltăți - 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany

START - Programul de burse pentru copii din 
mediul rural
- Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2016
- Grupul de inițiativă „Cucutenienii”

Prietenii FCI - Fundația Comunitară Iași

Căsuța dintre coline - Cătălin Vătămănelu

Susținerea și dezvoltarea motrică a tinerilor din 
mediul rural prin practicarea tirului cu arcul
- Asociația Club Sportiv Black Arrow Belcești

Discover - AIESEC

Cântăm angelic pentru un viitor frumos al copiilor 
din Iași - Asociația Muzicală ANGELI 

Împreună pentru educație! - Fundația COTE

�e Gardener Jazz Festival - Grupul de inițiativă 
„�e Gardeners”

Copilărie - prin sunet și culoare – Prolife

Împreună la masa copilăriei
- Fundația Solidaritate și Speranță Iași

32.495 lei

6.791,9 lei

10.066,9 lei

17.375 lei

10.735 lei

8.745 lei

923 lei

6.186 lei

1.848 lei

1.388 lei

3.455 lei

8.260 lei

4.137 lei

12.911 lei 

2.750 lei

La Swimathon 2016, ieșenii s-au mobilizat în 
jurul a 29 de cauze. Împreună am reușit să 
contribuim cu 188.053,2 de lei la dezvoltarea 
comunității. 
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ECHIPE ÎNOTĂTOARE

Yonder

Xivic

Ness

eMag

Figshare

Capgemini

TiVo Romania
Engineering Center

Beenear

Sprocket Inc

ATEXIS

Code932
Aviv

Gemini Cad Systems

Levi9

BRD

Endava

Amazon

HEG

Focality

Junior Swim Iași
Software Development

Partnership

Newton

Basware

Pro Life Clinics

Centric IT Solutions

Cafenea Piața Unirii

Continental Automotive

Optymyze
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„Am înotat pentru Fondul de Burse, este al 5-lea an în care susținem 
acest proiect. Suntem motivați să păstrăm această tradiție deoarece 
avem chiar noi 3 bursieri pe care îi sprijinim. I-am cunoscut de când 
erau în școala primară, am fost lângă ei atunci când au ajuns în licee, 
de aceea ne dorim să le fim în continuare un sprijin și să-i ajutăm atât 
din punct de vedere financiar cât și pe partea de mentorat.” 

Irina Odobescu, înotător în echipa Xivic.

„Am supus la vot 3 proiecte, pentru că nu ne puteam hotărî pe care să 
îl alegem. Mai apoi, am organizat „Târgul Binevoinței. Ajută și 
cumpără.” Colegii au adus prăjituri făcute acasă, socată, compot, 
sucuri, checuri, câte și mai câte. La un moment dat am organizat chiar 
și un mini photo booth, care a căpătat o popularitate rapidă și așa am 
reușit să strângem 500 de lei dintr-un foc. Târgul s-a desfășurat timp 
de o săptămână. La sfârșit, împreună am adunat 2.222 de lei, iar cu tot 
cu contribuția firmei aveam: 6.222 lei.”   

Daniela Dodoloi, Economist ATEXIS

Testimoniale



CROS PENTRU
ȘCOLI

3.2.

Este cel mai mare eveniment de fundraising prin alergare, 
pentru școlile ieșene. Creează contextul potrivit inițiativei, 
schimbării și îmbunătățirii educației în orașul nostru. 

Cum funcționează?
Un inițiator, fie el elev, profesor, companie sau organizație 
non-profit identifică o problemă cu care se confruntă o școală.
Răspândește ideea și astfel adună în jurul său empatia oame-
nilor solidari, care împreună vor găsi soluția.
Pentru ca solidaritatea să fie răspândită și soluția să devină o 
realitate, înscriu proiectul la Cros pentru școli.
Ieșenii se molipsesc de spiritul altruismului, aleg proiectul cu 
care rezonează și își atribuie rolul de alergător sau susținător. 

Alergătorii inițiază jocul de fundraising. Fac întruniri la serate 
de film, organizează concerte caritabile, vorbesc cu familia, 
prietenii, colegii de muncă, răspândesc vestea cum că aleargă 
în numele unui proiect. Adună sponsorizări și ajută cauza să 
fie cunoscută în oraș.
În ziua evenimentului, ieșenii se adună cu mic cu mare pe 
Stadionul „Emil Alexandrescu”, se distrează și aleargă pentru 
proiectul de suflet. Cei mai buni sunt premiați.
După eveniment, proiectele încep ușor ușor să se transforme 
într-o realitate palpabilă. Ieșenii se molipsesc de entuziasmul, 
energia și altruismul Crosului și duc tradiția mai departe. 

„În ideea aceasta, de-a face ceva noi înșine, cred foarte mult. Să 
plantezi un copac și să-l privești cum crește, de exemplu. Nu trebuie să 
fie lucruri grandioase, dar e important să faci ceva tu însuți, în mod 
direct” – Anca Stoica

2015
11 proiecte înscrise
559 de alergători
63.080 lei donați pentru proiecte

2016
21 de proiecte înscrise
1.107 de alergători
159.117,49 donați pentru proiecte
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Elevii, dascălii, părinții, oamenii din ONG-uri și mediul 
privat descoperă un mecanism de colaborare pentru o 
educație mai bună. Le-arată ieșenilor care-i școala, care-i 
problema și care-i soluția pe care sunt gata s-o 
implementeze cu sprijinul comunității.

Un grup de prieteni sau colegi de muncă aleg un proiect și 
fac fundraising ca să-l transforme în realitate.
O companie își încurajează echipa să intre în joc și să 
transforme școala într-o experiență memorabilă.

O altă companie alege să asigure ieșenilor contextul în care 
pot îmbunătăți ei înșiși educația în oraș.

Ieșenii capătă în tot mai mare măsură puterea de a-și 
determina viitorul. Descoperă interconectarea și 
generozitatea. Responsabilitatea încetează să mai fie 
împovărătoare. În timp ce se distrează, construiesc o 
comunitate activă, cu oameni mai bine educați.

Cros pentru școli 
În comunitate

Cine participă la Swimathon?

Companii, majoritatea alături de 
angajații lor

Entități media

ONG-uri și grupuri de inițiativă 
din mediul școlar

Instituții administrative de stat

Copii, școlari, liceeni, studenți și 
familii.
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Copil pentru copil II - Un nou început

Simt și mă port românește! - Grădinița PP Surorile 
Providenței Iași

Campul Regional de Exploratori „Survival ‘N Iaşi” - 
Centrul Local “Ct. �. Sapatino” Iaşi – Organizaţia 
Naţională Cercetaşii României

HPV și Cancerul de Col Uterin - Societatea Studenților 
Mediciniști Iași

Mișcarea cu Sens - Asociația Waldorf Iași

Teddy Bear Hospital - Societatea Studenților 
Mediciniști Iași

ScoutIS 7 - Centru local “Sf. Dumitru”, Valea 
Lupului-Organizaţia Naţională Cercetaşii României

Teatru pentru tineri - Școala Gimnazială Valea Lupului, 
județul Iași

Pune-ți visul la încercare! - Colegiul Agricol și de 
Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi” Iași 

Fondul Științescu - Fundația Comunitară Iași

Prima vacanță din viață - Centrul Diecezan Caritas Iași

Împreună pentru Bucuria Cunoaşterii, ediţia a II-a - 
Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul”

Colorează-ți viața! - CJRAE Iași și Școala Gimnaziala 
„George Călinescu” Iași

3.450 lei

1.265 lei

7.190 lei

230 lei

53.059 lei

130 lei

1.355 lei

520 lei

2.429 lei

38.725 lei

2.430 lei

10.465 lei

2.617,79 lei

Cutia cu papucei pentru ei - Colegiul Sfântul 
Nicolae din Iași

„Vreau să călătoresc în lumea științelor” - Colegiul 
Economic Administrativ Iași (CEAIAȘI)

„Cântec, joc şi voie bună – istorie, obiceiuri şi 
tradiţii” - Şcoala Gimnazială 
„George Călinescu” Iaşi

Copilărie, joacă și bucurie - Școala gimnazială Valea 
Lupului

Prin educație Ajungem MARI! - Asociația 
LINDENFELD

Steluțe pe pământ - Clubul IMPACT Național Iași 
(Fundația Noi Orizonturi), Colegiul Național Iași

Construim, reabilităm și ne bucurăm! - Colegiul 
Tehnic „Mihail Sturdza” Iași

Vreau să devin un bun sudor! - Colegiul Tehnic 
„Mihail Sturdza” Iași

9.205 lei

6.426 lei

4.143,5 lei

4.306 lei

4.844,64 lei

2.345 lei

1.365 lei

3.000 lei 

La Cros pentru școli 2016, ieșenii s-au 
mobilizat în jurul a 21 de idei. Împreună am 
reușit să contribuim cu  159.117,49 de lei la 
dezvoltarea educației ieșene. 
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 „Lucrurile pe care le faci vin din convingerea ta că e bine să le faci. 
Atunci te poți hrăni din fericirea lucrului bine făcut. Dacă rămâi 
blocat în recompense externe și evaluezi că nu ți-a dat guvernul sau 
șeful, pe măsura efortului tău, ajungi să anchilozezi. Mereu va fi 
cineva care n-o să-ți dea atât cât meriți. Dacă acționezi numai în 
logica asta, încremenești.” 

Elena Manolache
Brand Manager la Ford Iași- ATI Motors Holding

„Am fost foarte impresionată de nivelul de implicare al colegilor mei și 
de soluțiile ingenioase pe care le-au găsit pentru a strânge fonduri. 
Voluntariatul și activitățile caritabile, în general, nu sunt încă atât de 
populare și mi-a făcut plăcere să descopăr în coelgii mei.” 

Bianca Scutaru
Marketing Specialist, la Centric IT Solutions România

„Avem niște colegi foarte talentați, care fac o mulțime de lucruri 
hand-made. Sunt pur și simplu, foarte implicați și pasionați. Asta fac 
ei: caută cauze pentru care să doneze.”

Anca Topor, marketing campaign manager la Xerox

Testimoniale



CERCUL DE
DONATORI

3.3.

Cercul de Donatori Iași este o rețea de donatori ieșeni care 
susține proiectele locale ce pot coagula comunități în jurul 
pasiunilor. De două ori pe an, membrii rețelei se întâlnesc 
într-un spațiu cu o poveste autentică și donează pentru trei 
sau patru proiecte comunitare. Evenimentele sunt organizate 
cu sprijinul unui grup informal de ieșeni, care se diversifică de 
la ediție la ediție. Aceștia popularizează programul și selecte-
ază în mod transparent proiectele cu cel mai mare potențial 
de-a articula comunități în jurul unei pasiuni împărtășite la 
nivel local.

Fundația Comunitară Iași oferă sprijin logistic pentru a 
desfășurarea evenimentelor, asumându-și să supervizeze 
implementarea proiectelor finanțate.

Lavorator – 4.300 lei, inițiat de Iulia Weingold

In what sense? – 4.450  lei, inițiat de SlowFood Iași

Step up your school – 3.399,72  lei, inițiat de Quasar Dance 
Club, Alexandru Ignat

Readie – 4.500 lei, inițiat de Tudor Munteanu

Street Delivery – 7.065 lei, inițiat de �eodora Arva

Spread the magic – 5.082 lei, inițiat de Andrei Gheorghiescu

Siguranța pe bicicletă – 4.150 lei, inițiat de
ProBike Addiction

Clubul de poveste în cartierul tău – 4.825 lei, inițiat de Salvați 
Copiii, Filiala Iași

Folcloristica – 4.006 lei, inițiat de Asociația Super Tineri 
(ASIRYS)

Donează păr copilașilor – 7.170 lei, inițiat de SSMI și TROC

Discover – 3.275 lei, inițiat de AIESEC

Best training weekend – 1.970 lei, inițiat de BEST Iași

Ateliere – 2.200 lei, inițiat de PRIME Iași

Șezătoare Iași - 4.600 lei, în parteneriat cu Asociația Grupul de 
Inițiativă a Studenților Unici (GISU)
Un grup de tineri, pasionat de tradiție, au aflat tainele 
confecționării unei ii autentice de la croit până la purtat, ei fiind 
activ implicați în procesul de creare de la început până la sfârșit.

Adolescenți în comunitate - 10.800 lei, inițiat de Asociația 
1-2-3 Education
30 de adolescenți au participat la cluburi de fotografie, 
scurtmetraj și lectură. Și-au explorat capacitățile, au socializat și 
au înțeles că sunt o parte importantă a comunității ieșene.

HUBRICA - spațiu creativ polivalent - 16.300 lei,
în parteneriat cu Asociația În Dialog
Artiștii de la Hubrica au creat un spațiu multidisciplinar, 
interactiv, smart. Un spațiu incluziv, care are scopul de a reuni 
oameni cu abilități diverse care au nevoie să colaboreze. Un loc 
destinat antreprenoriatului creativ – în strânsă legătura cu 
hub-uri creative din țară și din lume.

2014
2015

2016
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Un grup de ieșeni care a participat la edițiile anterioare își 
cheamă prietenii alături de ei. Împreună discută despre ce 
proiecte și comunități au întâlnit în Iași. Încep să facă cercetări 
și să afle mai multe. Cu temele făcute, se reîntâlnesc și stabilesc 
care sunt grupurile pe care le vor invita să participe la Cerc. 
După ce au vorbit cu grupurile de creativi și au aflat dacă vor 
să participe, încep pregătirile. 

Membrii Cercului se întâlnesc cu grupurile invitate și le 
consiliază pentru înscrierea ideilor. Discută despre bugete, 
activități și impact. Membrii Cercului încep să caute parteneri 
și sponsori. Unii oferă un spațiu de poveste, pentru 
desfășurarea evenimentului, alții asigură gustările și licorile. 

De fiecare proiect se îndrăgostește un membru al Cercului și 
devine Ambasador de proiect. În seara evenimentului, fiecare 
reprezentat al grupurilor pășește în față și vorbește despre 
proiectul său. Ambasadorii de proiect pășesc și ei în fața 
publicului, pledează pentru cauza pe care-o susțin și fac prima 
donație, ca să pună planul pe roate. În public, oamenii încep să 
doneze. Încep licitațiile. Cineva anunță de exemplu, că oferă 
500 de lei, dacă încă cinci persoane oferă și ele 100 de lei.

După eveniment, fiecare proiect va avea o zestre de 
implementare, iar fiecare donator va primi în mod regulat 
vești despre stadiul la care a ajuns proiectul pe care l-a 
susținut. 

Cum funcționează

Un grup de ieșeni descoperă că nu sunt singuri. Au prieteni, 
care au, la rândul lor, alți prieteni.

Găsesc un mecanism prin care să sporească rețelele de pasiuni 
din Iași.

Înțeleg că pasiunile sunt singurele care ne fac să ne 
auto-depășim și să ne perfecționăm din proprie inițiativă.

Iașul devine un oraș mai captivant. Apar tot mai multe prilejuri 
de învățare, relaxare, distracție și experimentare.

Cercul de Donatori
în comunitate
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CARDUL
COMUNITĂTII

4.1.

Cardul Comunității este, până acum, cel mai amplu program 
de sprijinire a economiei locale prin participare civică, în Iași. 
Ieșenii primesc reduceri din partea antreprenorilor parteneri 
în program și pentru fiecare achiziție, antreprenorii fac o 
donație în numele lor, alimentând un Fond Comunitar.

Cum funcționează?
Prin acest Fond, ieșenii și organizațiile nonguvernamentale 
din Iași vor putea să obțină finanțare pentru proiecte care să 
ridice calitatea vieții urbane. Fondul este administrat de 
Fundația Comunitară Iași, care va facilita procesul de selecție 
a proiectelor și va superviza implementarea lor. În momentul 
configurării fondului, ieșenii care au folosit Cardul 
Comunității vor putea hotărî, prin vot, alături de 
antreprenorii din program, ce proiecte vor fi finanțate prin 
donațiile făcute în numele lor. Programul Cardul 
Comunității își propune să sprijine economia locală și să 
dezvolte cultura antreprenorială în Iași.
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În 2016, 15 antreprenori 
locali s-au alăturat rețelei 
de economie locală din Iași

Retro Cafe

Hill center
Artisan Coffee

Teo’s Cafe

Tulip

Frișcot

Mignon

Tuffli

Cuptorul Moldovencei

Restaurant Traian

La Băcănie!

Junior Clinic

Aroma Zen

Voila

Jassyro

Cake Expert

Papucei
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2.
Comunitatea găsește în 
același „coș” o mulțime de 
bunuri și de servicii 
locale, ieșenii se 
familiarizează și sar peste 
procesul de căutare, 
apelând la antreprenorii 
pe care îi cunosc.

3.
Se motivează unii pe alții 
și aduc noi antreprenori 
în rețea.

Cu cât afacerile lor merg 
mai bine, cu atât donează 
mai mult pentru proiecte 
de dezvoltare locală.

4.
Formează un curent social care 

susține economia locală. Și ei, 
și clienții lor se află de aceeași 

parte a baricadei, luptând 
pentru aceeași cauză. Iașul 

devine tot mai dinamic și mai 
implicat. Crește coeficientul de 

inteligență financiară. 

1.
O mână de antreprenori 

locali se conectează în 
aceeași rețea.

CUM SE MIȘCĂ ROTITELE
CARDULUI COMUNITĂTII
ÎN IAȘI 
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„Oamenii vin și ne oferă suportul lor, ne oferă dragostea și povestea 
lor, ne dorim să întoarcem si noi din toate acestea către ei, către 
societate. Asta este filosofia noastră, e felul nostru de a respecta 
«ordinul lingurițelor» a lui Amos Oz.” 

Daniela Coman, administrator Jassyro

„Ca să se dezvolte economia locală, avem nevoie să creăm o comunitate 
de antreprenori locali, care să se susțină reciproc și să se formeze o 
contra-opțiune la hipermarketuri. De fiecare dată când merg la 
cumpărături, mă gândesc dacă vreau să plătesc cursurile de pian 
pentru copilul unei familii de lângă mine, sau a suta casă de vacanță 
a unui director.”

Nicoleta Hrițcu, administrator Cuptorul Moldovencei

Testimoniale
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IAȘI BUSSINESS
ANGELS

4.2.

Este prima rețea locală de altruism eficient pentru dezvoltarea 
comunitară. Altruismul eficient este o mișcare globală și un 
răspuns la întrebarea „care e cea mai semnificativă schimbare 
pe care o pot declanșa cu resurse minime?” Altruiștii eficienți 
folosesc rațiunea ca să dea putere empatiei.

Cum funcționează?
Iași Bussiness Angels este o rețea de altruiști eficienți care au 
ales să susțină dezvoltarea comunitară, peste care, de multe ori 
se trece cu vederea. De comportamentale sociale depinde însă 
frecvența cu care se dezvoltă noi afaceri într-un oraș, ca și 
transparența în administrație, calitatea vieții pentru grupurile 
vulnerabile și oportunitățile de dezvoltare personală și 
profesională ale întregii comunități. 

Peste 40 de ieșeni fac deja parte din această rețea. Ei donează 
constant, între 25 și 75 de lei pe lună, pentru dezvoltarea 
programelor și evenimentelor care facilitează dezvoltarea 
comunității locale.

Te hotărăști ca, de acum înainte, să fii un altruist eficient. Vrei 
să ai impact atunci când te implici.

Intri pe www.fundatiacomunitariasi.ro și apeși pe butonul 
„Implică-te”.

Alegi ce înseamnă între 2 și 5% din veniturile tale lunare și 
alegi cât vrei să te implici în comunitate.

Cu cât comunitatea se dezvoltă mai mult, cu atât investiția ți 
se întoarce amplificat.

Cum devii
Iași Bussiness Angel

1

2

3

4
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O mână de ieșeni cred că schimbarea pornește de jos în sus.

Aceeași ieșeni, încep să participe constant la dezvoltarea 
mecanismelor prin care și alții să descopere câtă putere au ei 
înșiși, indiferent de statutul social ori economic.

Unii dintre ei, devin Bussiness Angels, ca să transforme Iașul 
într-un oraș al oamenilor cu inițiativă, creativitate și 
autodeterminare. Un oraș care se dezvoltă și prinde 
contururile pe care ni le dorim.

Cum se mișcă rotițele
Iași Bussiness Angels în Iași
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Nr. 

crt

Nume 

program/fond 

finanțare

Nume organizație 

finanțată /beneficiar al 

finanțării

Nume proiect
Granturi plătite în 

cursul anului (lei)
Domeniu finanțat

TOTAL 132,589.17

1
Swimathon 

(ediția 2014)
Cătălin Vătămănelu Căsuța dintre coline 8,500.00 Educație

2
Swimathon 

(ediția 2015)
Organizația Salvați Copiii Un gest pentru o viață 2,339.82 Sănătate

3
Swimathon 

(ediția 2015)
Asociația Salvați Copiii Plantăm Căsuța cu Cireșe, în Dacia 822.27 Incluziune socială

4
Swimathon 

(ediția 2015)
Fundația Umanitară Elemir Festivalul Mărțișorului 5,877.00 Educație

5
Swimathon 

(ediția 2015)

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

START Program de Burse pentru 

copii din mediul rural
476.20 Educație

6
Swimathon 

(ediția 2015)

Asociaţia Club Rotaract Iaşi 

Copou
Operaţii Sigure, Copii Sănătoşi 271.90 Sănătate

7
Swimathon 

(ediția 2015)
World Vision Romania

Ochelari pentru copiii din mediul 

rural
199.80 Sănătate

8
Swimathon 

(ediția 2015)
Asociația Hackerspace Iași Educația viitorului 9,349.02 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL SWIMATHON 

Lista proiectelor finanțate 2016

9
Swimathon 

(ediția 2015)

Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Educația te face Mare! 3,812.04 Educație

10
Swimathon 

(ediția 2015)
AIESEC

Premii anuale de excelență pentru 

membrii AIESEC Iași
33.50 Educație

11
Swimathon 

(ediția 2015)

Asociația AngelDog Satu 

Mare
Îngerii patrupezi 302.45 Incluziune sociala 

12
Swimathon 

(ediția 2015)

Liga Studenților din 

Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi

IA reprezintă România 329.40 Educație

13
Swimathon 

(ediția 2015)
Asociația Eu Respect Ajută-mă să te ajut! 552.24 Incluziune sociala 

14
Swimathon 

(ediția 2015)
Asociația FACI TROC Spitalul Copiilor 1,464.73 Sănătate

15
Swimathon 

(ediția 2015)
Asociația Outventure StreetArt în Iași 1,504.85 Artă

16
Swimathon 

(ediția 2016)

Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Împreună în tabăra de vară! 2,956.50 Educație

17
Swimathon 

(ediția 2016)

Asociația Club Sportiv Black 

Arrow Belcești
Practicarea tirului cu arcul 1,213.20 Sport

18
Swimathon 

(ediția 2016)

Asociația SUPER TINERI 

(ASIRYS)

Simpozionul de Arte Vizuale HUMAn 

2016
6,941.70 Cultură-artă

19
Swimathon 

(ediția 2016)

Fundația Solidaritate și 

Speranță Iași
Împreună la masa copilăriei 2,146.50 Incluziune sociala 

20
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația EUROMIS Mă bucur de mișcare! 486.00 Sport

21
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Muzicală Angeli

Cântăm angelic pentru un viitor 

frumos al copiilor din Iași
2,972.50 Artă

22
Swimathon 

(ediția 2016)
Fundația COTE Împreună pentru educație! 6,371.10 Educație

23
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Waldorf Iași Mișcarea cu sens 9,324.90 Sport

24
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Salvați Copiii Școala Mobilă 8,263.71 Educație

25
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Școala de Valori GROW Summer Camp 1,058.00 Educație

26
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Casa SHARE Ajută ca să fii ajutat! 4,410.00 Incluziune sociala 

27
Swimathon 

(ediția 2016)

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

Centru de recuperare pentru copii 

cu dizabilitati
14,073.75 Sănătate

28
Swimathon 

(ediția 2016)

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

START - Program de Burse pentru 

copii din mediul rural
8,643.60 Educație

29
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Salvează o inimă Împreună pentru un zâmbet! 7,959.65 Sănătate

30
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Sfânta Iuliana Familia - tradiții și valori 958.50 Educație

31
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația ProLife Clinics Copilărie prin sunet și culoare 10,151.46 Sănătate

Nr. 

crt

Nume 

program/fond 

finanțare

Nume organizație 

finanțată /beneficiar al 

finanțării

Nume proiect
Granturi plătite în 

cursul anului (lei)
Domeniu finanțat

LISTA PROIECTELOR FINANȚATE 2016

32
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația EU Respect Arta, dincolo de limite 3,659.58 Artă

33
Swimathon 

(ediția 2016)
Asociația Lindenfeld Ne jucăm și Ajungem MARI! 1,296.00 Educație

34
Swimathon 

(ediția 2016)

Asociaţia Club Rotaract Iaşi 

Copou
Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor 1,372.50 Educație

35
Swimathon 

(ediția 2016)

Fundația Culturală 

Remember Enescu

Academia de Muzică și Arte Vizuale 

George Enescu
2,494.80 Artă

TOTAL 35,173.01

## Științescu 2015
Școala Gimnazială „I. 

Romanescu”, Voinești
ROBOFIZ 1,058.40 Educație

## Științescu 2015 Asociația Outventure
TechnoBrick - Educație STEM prin 

joacă cu piese LEGO
1,014.00 Educație

## Științescu 2015
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
ROBOTICON 580.40 Educație

## Științescu 2015
Societatea Profesorilor de 

Științe din Iași
Valiza cu experimente -1,756.93 Educație

## Științescu 2015
Complexul Muzeal Național 

„Moldova”
Hands-On Meteo Science 8,567.50 Educație

## Științescu 2015

Asociația pentru 

Promovarea Economiei 

Cunoașterii, Iași

Micro Gear 1,000.00 Educație

## Științescu 2015
Asociația Studenților 

Chimiști Ieșeni
Eprubetă cu ștafetă 1,151.96 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL ȘTIINȚESCU IAȘI

## Științescu 2015
Asociația Culturală I speak 

English
Știința în enigme 8,264.56 Educație

## Științescu 2015 Asociația SOPHYS Iași Yashi Cyber Inventors 11,895.70 Educație

## Științescu 2015
Inspectoratul Școlar 

Județean Iași
STEM Fest 3,397.42 Educație

TOTAL 1,048.00

##
Transgor Logistik 

(ediția 2015)
Asociația Mai Bine Get Up! 1,048.00 Educație

TOTAL 35,798.50

##

Cercul de 

donatori Iași 

(ediția CDI 2.0)

Adela Trofin In What Sense? 750.00
Educație, Protecția mediului și a 

biodiversității

##

Cercul de 

donatori Iași 

(ediția CDI 3.0)

Asociația ASIRYS
Folcloristica  Școala Populară din 

Târgu Frumos
4,006.00 Cultura

##

Cercul de 

donatori Iași 

(ediția CDI 3.0)

Asociația de ecologie și 

cicloturism ProBike 

Addiction

Siguranța pe bicicletă  - cursuri de 

mecanică și comportament în trafic
415.00 Sport

TOTAL GRANTURI FONDUL CERCUL DE DONATORI IAȘI

TOTAL GRANTURI FONDUL TRANSGOR LOGISTIK 

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 4.0)

AIESEC Discover 2,947.50 Educație

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 4.0)

Societatea Studenților 

Mediciniști Iași
DPC - Donează păr copilașilor 7,170.00 Sănătate



Lista proiectelor finanțate 2016

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 4.0)

PRIME Iași ATELIERE 2,200.00 Educație

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 4.0)

Asociația „Grupul Local 

BEST" Iaşi
Best Training Weekend 1,970.00 Educație

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 5.0)

Asociația 1-2-3 Education Adolescenți în comunitate 8,100.00 Educație

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 5.0)

Asociația Grupul de 

Inițiativă a Studenților Unici 

(GISU)

Șezătoare Iași 3,240.00 Cultură

##

Cercul de 

Donatori Iași 

(CDI 5.0)

Asociaţia În Dialog HUBRICA - spațiu creativ polivalent 5,000.00 Antreprenoriat social

TOTAL 109,385.22

TOTAL GRANTURI FONDUL CROS PENTRU ȘCOLI

Nr. 
crt

Nume 

program/fond 

finanțare

Nume organizație 

finanțată /beneficiar al 

finanțării

Nume proiect
Granturi plătite în 

cursul anului (lei)
Domeniu finanțat

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Grupul de inițiativă C.L. Sf 

Dumitru Valea Lupului, 

Organizația Națională 

Cercetașii României

ScoutIS 7 1,134.13 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația de Părinți și 

Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 

Călinescu” Iași

Colorează-ți viața 2,191.08 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația de Părinți și 

Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 

Călinescu” Iași

Cântec, joc și voie bună - istorie, 

obiceiuri și tradiții
3,468.10 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația Grădinița „Surorile 

Providenței” Iași
Simt și mă port românește 1,058.81 Cultură

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Copilărie, joacă și bucurie 3,562.27 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Asociația EC-AS

Vreau să călătoresc în lumea 

științelor
5,976.18 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația Părinților 

Colegiului Național Iași
Steluțe pe pământ 2,180.85 Incluziune socială

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Organizația Națională 

„Cercetașii României”

Câmpul Regional de 

Exploratori_Survival `N Iași 
6,686.70 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Asociația Mira Cutia cu papucei pentru ei 7,692.03 Incluziune socială

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația Părinților Școala 

și Familia „Mihail Sturdza” 

Iași 

Construim, reabilităm și ne 

bucurăm
1,142.51 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Asociația Părinților Școala 

și Familia „Mihail Sturdza” 

Iași 

Vreau să devin un bun sudor! 2,511.00 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Asociația Lindenfeld Prin educație Ajungem MARI! 4,054.96 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Prima vacanță din viață 1,802.48 Incluziune socială

Lista proiectelor finanțate 2016

Nr. 
crt

Nume 

program/fond 

finanțare

Nume organizație 

finanțată /beneficiar al 

finanțării
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Granturi plătite în 

cursul anului (lei)
Domeniu finanțat

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Bejinaru Elena Stela Copil pentru copil 3,208.50 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Societatea Studenților 

Mediciniști Iași
Teddy Bear Hospital 108.81 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Colegiul Agricol și de 

Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi” Iași

Pune-ți visul la încercare! 2,033.07 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)

Fundația Varlaam 

Mitropolitul

Împreună pentru bucuria 

cunoașterii 
9,732.45 Educație

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Asociația Waldorf Iași Mișcarea cu sens 50,406.05

Sport

##
Cros pentru școli 

(ediția 2016)
Liliana Croitoru Teatru pentru tineri 435.24 Educație

TOTAL 500.00

##
Ideile tale 

schimbă Iașul
Asociația The Grape The Grape 500.00 Antreprenoriat social

TOTAL 48,179.81

## Green Park Iași
Asociația de proprietari 

Green Park Iași
Parc de joacă pentru copii 20,140.00 Spații publice/comunitare

##
Tenis pentru 

performanță
Club Sportiv Coreco Tenis pentru performanță 24,039.81 Sport

##
Mecenat 

Sămărean
Agape Agape 4,000.00 Sănătate

TOTAL GRANTURI FONDUL IDEILE TALE SCHIMBĂ IAȘUL

FONDURI DESTINATE

TOTAL 362,673.71



RAPORT FINANCIAR 2016

SURSE DE VENIT

Donatori individuali

Din România

Din afara României

Companii

Programul național de fundații comunitare
(Romanian Americal Foundation, Asociația pentru
Relații Comunitare, Federația Fundațiile
Comunitare din România

Donatori publici din România (Primăria Municipiului Iași,
Campania 2% prin Administrațiile Fiscale)

Instituții private (alte ONG-uri)

TOTAL VENITURI

CATEGORI DE CHELTUIELI

INVESTIȚII ÎN COMUNITATE

Granturi

Burse

TOTAL INVESTIȚIE ÎN COMUNITATE

COSTURI MOBILIZARE ȘI ADMINISTRARE FONDURI,
DEZVOLTARE ȘI OPERARE

Personal de programe

Personal administrativ

Servicii

Transport

Costuri birou (chirii, consumabile)

Evenimente, seminarii, conferinte, intalniri

Comunicatii, internet, posta, publicatii, publicitate

Echipamente si bunuri de folosinta indelungata

Comisioane bancare

Total costuri mobilzare și administrare fonduri, dezvoltare și operare)

TOTAL CHELTUIELI 2016

ALOCARE FOND DE REZERVĂ

Sold pentru 2017

Pentru granturi și burse

Pentru operare

Pentru rezervă

RON

366.608,84

351.071,91

15.536,93

448.629,65

216.592,30

88.101,66

22.010,55

1.141.943,00

 

362.673,71

174.640,00

537.313,71

174.396,00

51.600,00

19.680,10

32.399,92

35.360,66

112.452,77

10.868,26

14.064,85

1.488,22

452.310,78

989.624,49

20.000,00

360.315,00

13.518,00

70.000,00

%

32,1

30,7

1,4

39,3

19,0

7,7

1,9

100

 

36,6

17,6

54,3

17,6

5,2

2,0

3,3

3,6

11,4

1,1

1,4

0,2

45,7



RAPORT DE AUDIT 2016



Premii
Premiul pentru cea mai bună activitate a comunicării 
fundației, ARC România 2012

Premiul de excelență pentru implicarea în comunitate, 
Gala Oameni pentru Oameni, București 2013

Premiul special pentru implicare în comunitate, Gala 
Tinerilor Valori, Iași 2013

Premiul Excelența pentru implicarea în proiectele comu-
nității, Seara Valorilor, Iași, 2015

Premiul pentru directorul executiv care sprijină activi-
tățile de fundraising, acordat lui Ciprian-Mihai Paiuș, Gala 
Oameni pentru Oameni, București, 2015

Premiul pentru cel mai bun proiect de sponsorizare a unei 
firme, acordat pentru Fondul Transgor Logistik, Gala Oameni 
pentru Oameni, București, 2015

Premiul pentru cel mai implicat angajat, acordat Ancăi 
Topor, pentru mobilizarea colegilor la Swimathon și Cros 
pentru școli, Gala Oameni pentru Oameni, București, 2015

Premiul special al juriului, acordat lui Alexandru Horaicu, 
pentru implicarea în Swimathon și activitățile umanitare 
derulate prin TROC, Gala Oameni pentru Oameni, București, 
2015

Premiul pentru inițiativa CSR a anului, acordat companiei 
Centric IT Solutions pentru Fondul de Burse Centric, PIN 
Awards, Iași, 2016

Premiul pentru cea mai bună colaborare a unui ONG cu 
industria IT, acordat pentru Fondul Științescu, PIN Awards, 
Iași, 2016

Premiul pentru proiectele dezvoltate în comunitatea 
ieșeană, oferit de Avisso, Iași, 2016.

Premiul pentru cea mai bună activitate a comunicării 
fundației, ARC România 2012

Premiul de excelență pentru implicarea în comunitate, 
Gala Oameni pentru Oameni, București 2013

Premiul special pentru implicare în comunitate, Gala 
Tinerilor Valori, Iași 2013

Premiul Excelența pentru implicarea în proiectele comu-
nității, Seara Valorilor, Iași, 2015

Premiul pentru directorul executiv care sprijină activi-
tățile de fundraising, acordat lui Ciprian-Mihai Paiuș, Gala 
Oameni pentru Oameni, București, 2015

Premiul pentru cel mai bun proiect de sponsorizare a unei 
firme, acordat pentru Fondul Transgor Logistik, Gala Oameni 
pentru Oameni, București, 2015

Premiul pentru cel mai implicat angajat, acordat Ancăi 
Topor, pentru mobilizarea colegilor la Swimathon și Cros 
pentru școli, Gala Oameni pentru Oameni, București, 2015

Premiul special al juriului, acordat lui Alexandru Horaicu, 
pentru implicarea în Swimathon și activitățile umanitare 
derulate prin TROC, Gala Oameni pentru Oameni, București, 
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Echipă
Consiliul Director

Cezar Gumeni - Antreprenor, Cake Expert Training and Consulting

Elena Manolache - Brand Manager, Ford ATI Motors Holding

Alina Avatamaniței - PR & HR Marketer, Continental Automotive Iași

Adriana Gheorghiescu - Fondator Miolk, Birou de Arhitectură

Severin Sânzianu - Director, Premian

Ciprian Ionescu - Antreprenor, September Media

Membri fondatori

Claudiu Florea - consultant de marketing

Alexandrina Irina Dinga - advocacy specialist/ community organizer

Iulian Boia - antreprenor

Mihai Ursache - inginer

Alina Avatamaniței - marketer

Angajați

Ciprian-Mihai Păiuș - Director Executiv

Doris-Amalia Cojocariu - Manager de Programe: Fondul Trangor Logistik, 
Fondul Științescu Iași

Andreea Marosac - Manager de Programe: Fondul de Burse, Swimathon, 
Fondul de Burse Centric

Andrei Grozavu - Fundraiser

Alexandra Anghel - Manager de Programe: Cros pentru școli, Cardul Comu-
nității

Alexandra Bosînceanu - Asistent Fundraiser

Oana Olariu - Responsabil Comunicare

Adelina Bortă - Responsabil Comunicare

Din echipa noastră au mai făcut parte: Elena Racu, Cosmina Hatmanu și Ines 
Prodan.
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Parteneri, Sponsori și Finanțatori:
Atexis, Basware, Centric IT Solutions, Continental 
Automotive România, Club Moving, Delphi Diesel 
Systems România, eMag, Endava, FigShare, Focality, 
Gemini CAD Systems, HEG Services, Ness România, 
Optymyze, Quartz Matrix, MiOS, Junior Chamber 
International,  Provident Financial România, SCC 
Services, Telesoft SRL, Thinslices, Xerox, Xivic, Tiki 
Village, Let`s move, Visum, Tricorp, Casa de Cultură a 
Studenților, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, 
Ford, Master Print, Avon, Spitalul Providența, Lex Hobby 
Store, Royal Print,  Decathlon, Bogdan Ciobanu, 
Cafeneaua Piața Unirii, Perla Moldovei, Cuptorul 
Moldovencei, Algida, Dopo Poco, Stațiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, Cotnari, Util Deco, 
Delta Plan, Shatter, Gravez.ro, Sălița de cățărat, Migdalin, 
Green Spa, Ziarul de Iași, Iași Fun, Wink Public 
Multimedia, Business Class, Happy Media, 360uaic.ro, Zile 
și Nopți, Studpass, Hamak, Oxygen, Selgros Cash & Carry, 
Escape Room Iași, Terra Centrum, LR Health & Beauty, 
Level Iași, Ursitoarea Bună, Merinde Țărănești, Bunătăți 
Dichisite, Aroma Zen, Gustul Natural, Adelicii, Gramma, 
Cuib, Soft & Grace și Oddity.
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