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În noiembrie 2012 am început să susținem alți 11 bursieri din comunitate. Prin a doua sesiune am 

urmărit să încurajăm performanţa şcolară a elevilor, oferind sprijin acelor tineri care au nevoie de 

susținere pentru a atinge nivelul dorit. Totodată, am urmărit să promovăm elitele generaţiilor 

viitoare şi să le oferim încredere în drumul pe care l-au ales. 

Considerăm că tinerii sunt o valoare importantă a oraşului nostru, membri ai comunităţii care pot 

influenţa pozitiv, atât în prezent, cât şi în viitor, comunitatea din care fac parte. Din acest 

considerent, dorim să îi susţinem în performanţă, pe elevii care muncesc cu pasiune şi 

determinare, care au standarde ridicate şi sunt un exemplu de urmat pentru întreaga comunitate. 

Sprijinim acei tineri, care, dacă sunt susţinuţi în performanţă, pot aduce valoare comunităţii din 

care fac parte. 22.000 lei este suma care a fost investită în Fond, din care 19.800 lei reprezintă 

bursele oferite tinerilor, iar 2.200 este suma utilizată pentru administrarea Fondului. 

Cei 11 elevi care au fost susținuți în a doua ediție: 

Lucia Bodor s-a remarcat prin activitățile ei extrașcolare de voluntariat, dar și prin perseverență 

și optimism. Lucia este o luptătoare care încearcă să-și depășească condiția de asistat în centrul 

de plasament. Crede că totul o să fie bine și că are puterea de a realiza ceea ce-și propune, iar un 

astfel de spirit nu are cum să treacă neobservat. 

În ce a investit bursa:  îmbrăcăminte, alimente, cartelă telefon, participare la banchet clasa a 

VIII-a. 

Testimonial: „Prin acest ajutor am primit o lecţie importantă de viaţă şi am realizat că nu 

contează în mod special o sumă de bani, ci faptul că aceasta este oferită din suflet.” 

** 

Alexandru Ciubotaru știe că lucrurile bune vin atunci când muncești din greu pentru un lucru. 

Este vicecampion european la categoria lui de vârstă de Kwan Ki Do și nu vrea să se oprească aici. 

Perseverența este o calitate prezentă atât în pasiunea lui pentru sport, cât și în activitățile școlare, 

reușind să se evidențieze în ambele domenii. 

În ce a investit bursa: cursuri de Kwan Ki do. 

mailto:office@fundatiacomunitaraiasi.ro


 
 
 

Fundaţia Comunitară Iaşi, str. Gavril Muzicescu nr. 6, Iaşi, România 700127,  
Tel: 0720-007792, mail: office@fundatiacomunitaraiasi.ro, www.fundatiacomunitaraiasi.ro 

2 

 

Testimonial: „Primesc această bursă cu mare bucurie şi voi încerca să ofer tot ce am mai bun 

pentru şcoală şi sport şi nu-i voi dezamăgi pe cei ce au dezvoltat acest proiect.” 

** 

Bianca Crup: pentru clasa a 5-a a reușit să se afirme prin premiul I la olimpiada de română și de 

matematică la faza locală, dar și cu 10 pe linie în anii anteriori în activitatea sa curriculară. Pe 

lângă premiile din urmă, tânăra consideră că școala este cea mai importantă, întrucât fără ea „nu 

poți ajunge nimic în viață.” 

În ce a investit bursa: ochelari de vedere, laptop. 

Testimonial: „Această bursă m-a încurajat, iar acum am mai multă încredere în mine.” 

** 

Iarina Dumitraș a demonstrat determinare atât în activitatea ei școlară, cât și în pasiunea ei 

pentru șah. În 2011 a obținut titlul de vicampioană națională la șah, însă a participat în trecut și la 

concursurile mondiale. Disciplina o reprezintă, iar acest lucru se poate regăsi în nenumăratele ei 

premii obținute la șah, care sunt un rezultat, nu doar al unei munci asidue, ci și a unei persoane 

care nu cunoaște limite atunci când vine vorba despre pasiunea ei. 

În ce a investit bursa: transport către concursuri și pregătire pentru șah, taxă participare la 

concursuri, rechizite școlare, participare banchet clasa a VIII-a. 

Testimonial: „Bucuria mea a fost mare deoarece am scăpat de multe griji, care mă frământau 

cu privire la concursurile de şah care se desfăşurau în ţară şi necesitau mulţi bani.” 

** 

Dondaș Cezar este un mic războinic. Luptă din toate puterile lui să obțină ce este mai bun, își 

face planuri mari de viitor și știe că are mult de muncă pentru a ajunge acolo unde și-a propus. 

Perseverența îl însoțește în fiecare capitol al vieții lui, întrucât niciodată nu se oprește la punctul 

în care și-a propus să ajungă și vrea mai mult. Dar cel mai mult își dorește să îi demonstreze 

mamei lui că este capabil să ajungă departe. 

În ce a investit bursa:  rechizite, cărți, îmbrăcăminte, transport către școală, ochelari de 

vedere, cursuri de pregătire pentru matematică. 

Testimonial: „Acești bani pe care mi i-ați oferit lună de lună m-au ajutat foarte mult. Bursa îmi 

aduce un avantaj.” 

** 
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Ivașcu Andreea este un copil care ar trebuie să fie exemplu pentru orice om matur. Răbdarea, 

determinarea și voința sunt puține din caracteristicile care o definesc. Maturitatea ei considerăm 

că este cea mai săvârșită calitate pe care o are, experiențele ei anterioară șlefuindu-i caracterul în 

cel mai frumos mod cu putință. 

Pe ce a cheltuit bursa: cărți, rechizite școlare, transport către școală, taxă participare 

concursuri. 

Testimonial: „Acești bănuți m-au ajutat foarte mult, am avut medii mari, am făcut perfomanță 

la unele materii, am luat locul II la Olimpiada de Georgrafie etapa județeană și locul III la 

Olimpiada de Română etapa județeană.” 

** 

Maria Leuciuc ne-a impresionat prin sensibilitatea ei față de probleme altor persoane. Are o 

empatie ieșită din comun, iar dorința ei de a-i ajuta pe alții e un argument în plus de a-i oferi un 

sprijin în viața ei de zi cu zi. Este un copil cu un suflet mare, dar o caracterizează și rigurozitatea, 

acest lucru reflectându-se în activitatea ei școlară. 

În ce a investit bursa: unitate centrală pentru calculator. 

Testimonial:„Sunteți adevărați eroi, chiar dacă stați în umbră, sunteți cei care vor într-adevăr 

să facă o schimbare în lume, iar eu nu aș fi primit această șansă.” 

** 

Robert Nețoiu este pasionat de programare, dar totodată și de capoeira, un sport care combină 

și dansul și muzica. Este de prisos să spunem că este o persoană tenace, iar împlinirea viselor 

proprii și relația cu familia sunt cele mai importante pentru Robert. 

În ce a investit bursa: îmbrăcăminte, rechizite, excursie cu clasa, banchet clasa a VIII-a. 

Testimonial:„Mă bucur că am reuşit să cunosc asemenea persoane care sprijină educaţia. Aceşti 

oameni m-au ajutat motivându-mă să învăţ cât pot de mult şi bine. Am ajuns să fiu 

recunoscător lumii că există persoane care sprijină educaţia în ciuda dificultăţilor materiale.” 

** 

Dorința de realizare a Gianinei Onofrași ne-a convins că este un candidat ideal pentru Fondul 

de Burse. Este determinată, conștincioasă, cu o poftă mare pentru cunoaștere, iar planurile de 

viitor sunt meticulos puse la cale în acest sens. Vrea să urmeze liceul <<Emil Racoviță>> pentru a 

se pregăti corespunzător la obiectele care îi plac astfel încât să poată participa la cât mai multe 

concursuri. 
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În ce a investit bursa: cărți, participare la concursuri, rechizite școlare, taxă participare la 

banchet clasa a VIII-a, unitate centrală pentru calculator. 

Testimonial: „Grație implicării responsabile și susținerii dumneavoastră am făcut un mare pas 

în viață spre succes.” 

** 

Maturitatea și meditația sunt hainele care o prind cel mai bine pe Alexandra Popa. Pentru o 

elevă în clasa a VI-a, calitățile de care dă dovadă câștigă respectul oricui. Alexandra nu spune „nu” 

niciunui concurs în care își poate demonstra competențele, iar cărțile de beletristică sunt prietenii 

ei cei mai buni. 

În ce a investit bursa: cărți, participare la concursuri, laptop. 

Testimonial: „Ţin să vă spun că sprijinul financiar acordat de dumneavoastră m-a ajutat enorm 

să îmi îndeplinesc mai multe vise, care, până în acest moment, mi se păreau imposibil de 

realizat…” 

** 

Mădălina Vizitiu este un copil responsabil care „s-a remarcat prin ambiție, entuziasm, 

curiozitate intelectuală și perseverență”. afirmă dirigintele ei. Ceea ce o recomandă pentru Fondul 

de Burse este dorința ei de a învăța și de a nu ceda la această pasiune, indiferent de problemele 

financiare. 

În ce a investit bursa: cărți, culegeri, transport către școală, analize medicale, laptop. 

Testimonial: „Nici nu știu dacă vreodată o să vă pot mulțumi pentru că mi-ați oferit șansa de a 

putea trece mai ușor peste toate greutățile întâmpinate de mine și de familia mea.” 
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