


Ne propunem să activăm spiritul 
comunitar și să stimulăm inițiativa locală. 

Lucrăm cu companii și donatori individuali, împreună cu care investim 

pentru transformarea Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că 

locuim. De la înființare, în 2012, am oferit 147.000 lei sub formă de 

proiecte și burse de studiu și am investit în comunitate alți 77.000 lei 

prin programe adresate tinerilor.
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Cuvântul Președintelui
Consiliului Director

Au existat multe abordări cu privire la dezvoltarea unei comunități. Când am descoperit 
conceptul de fundație comunitară, am știut imediat că trebuie să pun umărul la înființarea 
uneia în Iași. 

Pornind de la o cauză lansată în 2010, la inițiativa lui Iulian Boia, împreună cu alți patru 
tineri pasionați de Iași am constituit un grup de inițiativă cu scopul de a înființa o Fundație 
Comunitară. După doi ani de eforturi în asimilarea conceptului, comunicarea lui către 
potențiali donatorI și către comunitate, am reușit să constituim fondul necesar nașterii de 
jure a Fundației Comunitare Iași. 

Acum, după primul an de funcționare, trebuie să mulțumesc colegilor din echipa executivă 
a fundației care au făcut din FCI un etalon în ceea ce înseamnă filantropia comunitară. 
În același timp, am avut norocul să fiu coleg în Consiliul Director cu oameni excepționali, 
iubitori de Iași, cu care am reușit să punem bazele unei organizații care aduce ieșenii 
împreună.  

Proiecte comunitare inovative, filantropi locali și afaceri de succes cu idei, abilități și 
resurse care facilitează participarea și comunicarea ieşenilor cu scopul de a-și îmbunătăți 
viața și de a transforma orașul într-un loc în care ne este drag să trăim.  

Pentru că orașul acesta este unic. Dacă te-ai născut aici, ai trăit vreodată aici, ai fost 
educat aici, ai muncit aici sau ai venit aici să te distrezi și ai rămas, știi despre ce vorbesc. 

Fundația Comunitară Iași există pentru mai bine, pentru totdeauna. 

Claudiu Florea

Președinte, Fundația Comunitară Iași
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Cuvântul Președintelui
Consiliului Director Cuvântul Directorului Executiv

9 mai 2012 a însemnat pentru o parte importantă dintre ieșeni nu doar Ziua Europei, ci și 
momentul înregistrării Fundației Comunitare Iași. După doi ani în care am strâns în jurul 
nostru o comunitate de ieșeni activi și dornici de a-și asuma rolul de agenți ai schimbării, 
am hotărât să ne constituim ca și organizație neguvernamentală, catalizator al dezvoltării 
locale. 

Raportul de față pune accentul pe activitățile desfășurate în perioada mai 2012 – 
decembrie 2013 dar prezintă și rezultatele celor doi ani în care am oferit ieșenilor un cadru 
de implicare prin YouthBank și Gala Drag de Iași.

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.

Mulțumim donatorilor, finanțatorilor, sponsorilor și colaboratorilor care au investit 
încredere în viziunea noastră! 

Ciprian-Mihai Păiuș

Director Executiv, Fundația Comunitară Iași
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Sprijinim inițiativa și spiritul comunitar local, pentru construirea 
într-o manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iașului și întregii regiuni. 
Facem acest lucru oferind sprijin financiar și tehnic pentru proiectele 
grupurilor de inițiativă și organizațiilor neguvernamentale din Iași 
sau burse de studiu pentru fructificarea unor oportunități școlare și 
extrașcolare. 

Administrând profesionist şi transparent donațiile primite de la 
cetățeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, oferind 
astfel membrilor comunității oportunități concrete de a participa, de a 
cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de calitate. 

Fundația Comunitară Iaşi îşi propune să devină un punct de reper 
pentru acei membri ai comunității conștienți și responsabili din 
punct de vedere social, care se simt parte integrantă din procesul de 
schimbare al acesteia și care devin promotorii unei sinergii perfecte 
între mediul de afaceri, autorități şi societatea civilă.

În 2012 și 2013 am finanțat implementarea a 50 de proiecte locale pe 
domenii precum democrație și participare publică, protecția mediului, 
educație, incluziune socială, sănătate, cultură, artă sau sport. Am 
oferit 58 burse pentru elevi cu performanțe școlare și extrașcolare 
deosebite. Am implicat 1876 de donatori individuali și 57 de companii 
în programe pentru dezvoltarea comunității, mobilizând împreună cu 
aceștia 251.000 RON. Valoarea investiției în comunitate din această 
perioadă a fost de 224.000 RON.

Misiunea Fundației Comunitare Iași
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Prin fondurile pe care le punem la dispoziție, dorim să încurajăm implicarea activă a 
ieșenilor pentru dezvoltarea unei comunități în care să trăiască așa cum își doresc. Oferim 
micro-finanțare și asistență tehnică pentru grupuri locale de inițiativă și organizații 
neguvernamentale mici, dar și burse pentru tineri remarcabili.

Fondurile sunt constituite prin donații și sponsorizări oferite de ieșeni în cadrul 
evenimentelor sau campaniilor organizate de fundație și sunt alocate printr-un proces 
transparent de decizie, de către comitetele de jurizare ale proiectelor propuse spre 
finanțare.

50 Proiecte finanțate
56 Burse în plată
147.358,73 lei Donații și sponsorizări

FONDURI
Programe de finanțare
pentru proiecte comunitare
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Revitalizare urbană „Turnul Nostru”

2 Proiecte finanțate
4.500 lei Valoare maximă proiect
8.500 lei Valoarea proiectelor finanțate

Fondul are ca principal scop finanțarea proiectelor care 
îşi propun să reamenajeze, cosmetizeze sau să repună 
în funcțiune o serie de spații publice. Prin intermediul 
fondului ”Turnul Nostru”, Fundația Comunitară Iaşi doreşte 
să redea utilitate şi atractivitate unor spații publice, să 
genereze o schimbare pozitivă prin amenajări creative și să 
crească capacitatea cetățenilor de a-şi asuma inițiativa în 
dezvoltarea comunității din care fac parte.

Proiecte finanțate: 
CrossUrArt, 4.500 lei

beneficiar echipa Urban Crew, 
organizație gazdă Asociația Teris

Împreună urcăm mai sus, 4.000 lei 

beneficiar Asociația Atelierul Părinților

„Consider Spațiul Urban ceva ce îmi aparține, ceva ce trebuie să întrețin şi în care trebuie să investesc. 
Într-un context în care puterea de schimbare în bine există cu siguranță, Fondul de Revitalizare Urbană 
mijloceşte eficient interacțiunea dintre cei care pot susține şi cei care pot implementa. Rezultatul 
înseamnă echipe care îşi pot asuma rolul de agent al schimbării şi proiecte care fac realmente din Iaşi un 
loc din ce în ce mai uşor de iubit.” 

Andrei Gheorghiescu, donator, coordonator al proiectului de revitalizare urbană Turnul Nostru.

CIFRE CHEIE 
2012-2013

Total venituri:  22.237 lei 

Principalii contribuitori: E.ON IT România și echipa Turnul Nostru

Cheltuieli granturi: 8.500 lei

Cheltuieli de administrare granturi: 1.737 lei 

Sumă disponibilă pentru finanțare în 2014: 12.000 lei
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Revitalizare urbană „Turnul Nostru” Ideile tale schimbă Iașul

CIFRE CHEIE 
2012-2013

2 Proiecte finanțate
5.000 lei Valoare maximă proiect
10.000 lei Valoarea proiectelor finanțate

Proiecte finanțate: 

The Grape, 5.000 lei 
beneficiar Asociația The Grape

Traista cu sănătate, 5.000 lei
beneficiar Asociația Nutrigrup

Total venituri:  22.100,64 lei

Principalii contribuitori: Travel Tech și donatori individuali  
sau companii în cadrul Swimathon Iași 2012 și 2013

Cheltuieli granturi: 10.000 lei

Cheltuieli de administrare granturi: 1.989,05 lei

Sumă disponibilă pentru finanțare în 2014: 10.111,59 lei

„Care e diferența între a fi politicos şi a fi civilizat? Cred că diferența stă în modul de a interpreta datoria 
bunului simț față de cineva. Politețea obligă la bun simț față de persoanele pe care (urmează să) le 
cunoşti, în timp ce actul de a fi civilizat obligă la bun simț generalizat, independent de relația cu membrii 
unei comunități. Ideile Tale Schimbă Iaşul se adresează ieşenilor care vor ca politețea să conlucreze cu 
civilizația şi văd mai departe de binele propriu. Din acest motiv proiectele aplicante la ITSI şi finanțate de 
FCI au ca numitor comun spiritul de inițiativă în favoarea comunității ieşene. Cred că suntem pe drumul 
cel bun spre un Iaşi (mai) civilizat.”  Andra Precupanu, donator.

Fondul Ideile tale schimbă Iaşul are ca scop stimularea şi 
susținerea inițiativelor care dezvoltă atitudini civice şi aduc o 
schimbare la nivelul mentalității colective şi a comportamentului.

Ne dorim să conştientizăm  necesitatea implicării proprii în 
dezvoltarea societății şi a potențialului pe care oamenii îl au 
pentru generarea unei schimbări în comunitate. De asemenea, 
urmărim să stimulăm participarea la activități civice şi să îi 
încurajăm pe cei care au un comportament proactiv, prin 
oferirea suportului de care au nevoie pentru implementarea 
propriilor idei.
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Fondul de Burse

56 Bursieri
1.800 lei Valoare maximă bursă
81.545 lei Sumă totală în plată

Prin Fondul de Burse încurajăm performanța şcolară și extrașcolară a elevilor. Totodată, dorim să 
promovăm elitele generațiilor viitoare şi să le oferim susținere şi încredere în drumul pe care l-au ales. 
Considerăm că tinerii sunt o valoare importantă a oraşului nostru, membri ai comunității care pot 
influența pozitiv, atât în prezent, cât şi în viitor, comunitatea din care fac parte. 

Oferim două tipuri de burse, cu o valoare anuală de 1.800 lei: burse pentru educație și burse pentru 
performanță.

Bursieri:

2012: Chelăraşu Georgiana, Gălățanu Mario, Istrate Brenda, Paşa 
Andrei, Sîrbu Simona.

2012-2013: Bador Lucia, Ciubotaru Alexandru, Crup Bianca, Dondaş 
Cezar, Dumitraş Iarina, Ivaşcu Andreea, Leuciuc Maria, Nețoiu Robert, 
Onofraşi Gianina, Popa Alexandra, Vizitiu Ioana.

2013-2014: Răzvan Aghion, Mădălina Aprofirei, Mirabela Aruştei, 
Thea Boboc, Lucia Bodor, Lavinia Lorena Ciobanu, Mălina Ciobanu, 
Alexandru Ciubotaru, Iasmina Colac, Alina Elena Condrea, Petru 
Costan, Cezar Dondaş, Iarina Dumitraş, Cerasela Drăgan, Mihaela Gavril, 
Andreea Ivaşcu, Ioana Adelenia Jeleanu, Camelia Nicoleta Lăcătuşu, 
Andreea-Mădălina Marciuc, Oana Elena Murariu, Roxana Onuțu, Paula 
Pîntea, Alexandra Popa, Irina Popa, Raluca Puşcaşu, Liana-Ştefana 
Ţucăr, Claudia-Mihaela Ţugulea, Manuela-Cristina Vlase.
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Fondul de Burse

CIFRE CHEIE 
2012-2013

Total venituri:  62.867,13 lei

Modalitate de constituire fond: donații în cadrul evenimentului  
Gala Drag de Iași,  donații și sponsorizări în campaniile de strângere de 
fonduri dedicate Fondului de burse

Cheltuieli burse: 35.165 lei

Cheltuieli de administrare burse: 6.105,98 lei

Burse în plată 2014: 21.596,15 lei

“Scopul meu este să demonstrez lumii că o fată de la țară poate învăța 
și deveni cineva. Toți colegii care râd de mine ar trebui să mă vadă peste 
câțiva ani. Nu îmi este rușine de faptul că vin de la țară, dar mi-ar fi rușine 
să vin la școală cu temele nefăcute. Nu mi-aș putea imagina viața mea fără 
școală. Vreau să încurajez mai mulți copii să facă același lucru.“ 
Ivașcu Andreea, bursier
 
„Decizia de a sponsoriza un bursier se ia în familia mea de aproape 4 ani și 
o considerăm una dintre cele mai bune decizii ale noastre. Colaborarea cu 
Fundația Comunitară Iași ne-a dat ocazia de a cunoaște direct atât bursiera, 
cât și familia acesteia și de a ne simți (și mai) implicați decât până acum. 
Recomandăm cu căldură Fondul de Burse și „adoptarea” unui bursier - atât 
pentru că poate schimba în bine viața unui tânăr, cât și pentru mulțumirea 
sufletească cu care este răsplătit donatorul.”  
Irina și Manuel Șubredu, donatori.
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85 Tineri incluși în programe
117 Alți beneficiari ai programelor
77.662,46 lei Valoarea investiției în comunitate

Programele noastre se adresează tinerilor și se desfășoară sub formă de proiecte multi-anuale 
implementate de fundație. Prin intermediul programelor susținem performanța și investim în 
dezvoltarea de abilități pentru elevi, din dorința de a pregăti elitele generațiilor viitoare într-un 
spirit comunitar.

Programele noastre răspund unor nevoi locale și sunt implementate atât cu sprijin din partea 
comunității, prin donații, sponsorizări sau finanțări, dar și cu sprijin național în cadrul unor 
parteneriate strategice în cadrul rețelei fundațiilor comunitare din România.

PROGRAME
Susținem performanța 
și investim în educație 



11

YouthBank Iași

44 Membri YouthBank
21 Proiecte finanțate
34.105,19 lei Valoarea proiectelor finanțate
27.850,3 lei Valoarea investiției în tineri
Programul YouthBank oferă tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună şi să ia decizii privind 
comunitatea din care fac parte. Anual, în Iași, un număr de aproximativ 15 liceeni cu vârste cuprinse 
între 15 şi 20 de ani, cunoscuți ca ”cei mai tineri bancheri din România” constituie, promovează şi 
administrează transparent un fond special destinat finanțării proiectelor inițiate şi implementate de către 
liceeni, pentru dezvoltarea comunității locale.

Tinerii beneficiază de un program de formare pe teme precum strângerea de fonduri, organizarea de 
evenimente, sau management de proiect și sunt sprijiniți în derularea mecanismelor de strângere de 
fonduri alese (organizare de evenimente speciale, vânzări de felicitări, tricouri sau jucării, tombole, etc.) 
pentru mobilizarea unei sume între 4.000 și 8.000 lei anual. Aceste sume sunt dublate de Fundație cu 
sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare ARC România, coordonatorul național al programului, 
ai partenerilor naționali dar și partenerilor locali și oferite mai apoi de tineri pentru finanțarea a 6-10 
proiecte ale liceenilor.

”Pentru mine, Bandabeat a fost al doilea proiect finanțat de YouthBank în organizarea căruia m-am 
implicat și care probabil că nu ar fi existat fără încrederea echipei care ne-a evaluat ideea. YouthBank 
rămâne pentru mine, încă un simplu licean ieșean, drumul sigur spre lansarea unei idei de succes în 
peisajul local și o lecție perfectă de antreprenoriat social. Faptul că am fost finanțați și apoi susținuți în 
demersul nostru ne-a ajutat să câștigăm încrederea celor din jur în ideea noastră și mai ales ne-a oferit 
nouă puterea de a ne îndeplini un vis.”  
Daniel Vasile, leader proiect Bandabeat

”Programul YouthBank a fost ca un părinte adoptiv pentru mine: m-a ales cu grijă, m-a învățat cu răbdare 
și apoi m-a învățat să cresc, dându-mi ocazia să pun în practică tot ce m-a învățat” 
Gianina Dumbravă, Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași

Principalii contribuitori: Consiliul Județean Iași, ARC România, BRD GSG, Comservice, BraveArt
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Clubul IQ (Iași) 

IQ (Iași) a apărut din dorința de a crea o comunitate a olimpicilor ieșeni și a le oferi acestora cât mai 
multe ancore în comunitatea locală de business și mediul universitar. Dorim ca prin acest program să 
oferim mai multe oportunități locale celor mai merituoși dintre tineri și să investim astfel în dezvoltarea 
personală și profesională a viitorilor leaderi comunitari, oameni de afaceri ori specialiști de top din Iași. 
Viziunea noastră este ca tinerii cu aptitudini înalte să rămână în comunitatea care a investit în ei şi să 
contribuie la dezvoltarea acesteia.

Clubul IQ (Iași) este catalizatorul acestei comunități și are sediul în corpul R al Universității Al. I. Cuza 
(fosta clădire Romtelecom), la etajul 4. Spațiul este gândit ca un centru de stimulare a performanței, 
dotat și utilat ultra-modern, care își propune să le faciliteze olimpicilor liceeni accesul la resurse 
educaționale formale și non-formale suplimentare, accesul la programe de dezvoltare personală și 
profesională, dar şi la un cadru intim de socializare.

Programul este derulat în parteneriat între trei instituții: Fundația Comunitară Iași, Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași și Asociația Rotalent.

45 Olimpici înscriși în program
17 Alți elevi cu rezultate deosebite participanți la activități
49.772,16 lei Valoarea investiției în tineri

Principalele activități din cadrul IQ Iași: 
• Workshop-uri de dezvoltare personală și 

profesională
• Întâlniri cu reprezentanți ai mediului universitar și 

de afaceri
• Vizite la firme de top din Iași
• Internship-uri
• Mentorat

Surse de venit: donații și sponsorizări în cadrul 
Galei IQ Iași, finanțare Consiliul Județean Iași, 
donații Swimathon Iași 2013, Cina de afaceri cu 
Marius Ghenea, sponsorizare Club Rotary Curtea 
Domnească, campania de donații prin SMS și alte 
campanii

Pentru mine, Clubul IQ reprezintă 
un punct de sprijin în dezvoltarea 
profesională. Datorită faptului că mă 
ajută să pătrund într-un sistem de valori 
net superior și îmi permite să cunosc 
persoane din mediul universitar, IQ mă 
încurajează să progresez și să fac din 
excelență un laitmotiv. Sunt extrem de 
încântat de spațiul destinat Clubului, 
deoarece îmbină utilul cu plăcutul și ne 
oferă numeroase beneficii, ca de exemplu 
acces la informații greu accesibile. 
Cătălin Acatrinei,  
olimpic național la religie
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Clubul IQ (Iași) 

14 Ediții pentru 4 evenimente publice
1733 Donatori
150.634,04 lei Donații și sponsorizări 

Ne propunem să aducem  împreună ieșenii activi şi proiectele locale care merită susținute, 
pentru beneficiul întregii comunități. Facem acest lucru prin evenimentele publice în care 
încurajăm, celebrăm și răsplătim spiritul filantropic.

EVENIMENTE
Stimulăm filantropia locală
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Swimathon Iași 

2 Ediții
250 Înotători
1.405 Donatori
106.359 lei Donații și sponsorizări
23 Proiecte finanțate
Swimathon este singurul eveniment local de strângere de fonduri pentru proiecte ale comunității, 
desfășurat sub forma unui concurs de înot. Evenimentul, cu tradiție atât în țară cât și în Europa, a reunit în 
ultimii doi ani, la Ştrandul Municipal, companii, instituții, ONG-uri şi grupuri de inițiativă, persoane publice 
și persoane fizice care au avut șansa de a înota pentru a susține proiecte locale din cele mai diverse.

Cum funcționează Swimathon?
Organizațiile non-guvernamentale și grupurile de inițiativă sunt cele care propun cauzele și proiectele 
pentru care vor să mobilizeze resurse fiananciare de la donatori și sponsori;

Înotătorii sunt cei care individual sau în echipă vor înota în ziua evenimentului, preț de o oră, cât mai 
multe lungimi de bazin în beneficiul cauzei pe care o susțin;

Donatorii și sponsorii sunt cei care încurajează echipele favorite de înotători să se autodepășească, 
oferind o sumă de bani pentru fiecare lungime de bazin înotată sau o sumă fixă.
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Swimathon Iași 

”Am început din timp să mă gândesc la persoane 
care ar putea să mă susțină și am abordat mai întâi 
membri ai familiei și prietenii cei mai apropiați, 
apoi am continuat cu colegi și cunoștințe. Nu am 
primit mereu un răspuns pozitiv, dar acest lucru 
nu m-a descurajat, ci, dimpotrivă. Pe ultima sută 
de metri, mi-am contactat prietenii din străinătate. 
Am fost foarte plăcut surprinsă de faptul că unii 
dintre ei s-au mobilizat, și chiar neașteptat de 
repede. Am avut un sentiment extraordinar la 
sfârșitul evenimentului când mi-am depășit cu mult 
așteptările. Încadrez Swimathon în categoria celor 
mai frumoase lucruri pe care le-am făcut până 
acum.” 
Sanda Babiuc,  
înotător Swimathon Iași 2013

„Îmi place foarte mult să vin la activități pentru că 
nu în fiecare zi ai ocazia să discuți cu oameni din 
Chile, Mexic și Noua Zeelandă. Deși nu vorbesc 
engleza atât de bine, înțeleg ce spun voluntarii și 
încerc să conversez cu ei, chiar dacă la început îmi 
era puțin rușine ca nu pronunț corect. Voi veni în 
continuare în fiecare zi și până la final sunt sigură 
ca voi învăța multe” 
Claudia, 16 ani 
beneficiar în cadrul proiectului ”Cursuri de limbă 
engleză pentru tinerii din centrele de plasament”

”Erau momente când simțeai că nu mai poți, 
cedezi, mai ales pe la jumătatea bazinului, 
însă, deodată auzeai strigătele de susținere ale 
prietenilor tăi, numele tău răsună prin întreg 
bazinul înăbușit de valuri ce-ți acopereau urechile. 
Mai sunt 4-5 metri până la capătul bazinului, știi că 
acolo te vei odihni...”
Perez Cenel Augusto,  
înotător Swimathon Iași 2013

Sumele mobilizate au fost direcționate către 23 proiecte din domenii diverse: idei care schimbă Iaşul 
/ calificare mămici din Centrul Maternal Iaşi / servicii recuperare pentru copii cu dizabilități / burse 
pentru elevi cu rezultate / premii de excelență pentru studenți activi în mediul ONG / reamenajarea 
Centrului de Consiliere şi Testare HIV din Iaşi / masă şi servicii pentru vârstnici singuri / produse pilot 
din materiale reutilizabile / susținere liceeni cu inițiativă / sprijin operație transplant pentru Ştefănuț 
/ finanțare proiecte de revitalizare urbană / servicii socializare şi integrare tineri şi copii cu handicap 
sever / înființarea primului club al olimpicilor din România / prevenirea abandonului școlar / prevenirea 
mortalității infantile / o masă caldă pentru copii / cursuri de limba engleză pentru tinerii din centrele de 
plasament / înființarea Centrului Urban de Inițiative Bune.
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Gala Drag de Iași 

1 Ediție
51 Donatori
12.100 lei Donații și sponsorizări
5 Bursieri susținuți 

Gala “Drag de Iași” a fost un eveniment filantropic organizat în beneficiul tinerilor cu aptitudini înalte 
în data de 16 februarie 2012. Evenimentul a adunat actori diverşi din comunitatea de business, mediul 
universitar și administrativ, care s-au bucurat de momente de teatru şi muzică, de o licitație inedită şi care 
au avut oportunitatea de a cunoaște cinci dintre cei mai talentați tineri ai Iaşului.

Evenimentul a avut loc la Hotel Select și a mobilizat 7.700 lei din donații și 4.400 lei prin vânzarea de 
invitații, sume ce au fost oferite în cadrul Fondului de Burse către cei cinci tineri identificați cu sprijinul 
Asociației ROTALENT.

“Pentru mine  Gala ,,Drag de Iasi” a fost o experiență foarte frumoasă care m-a determinat să îmi doresc să 
fiu cât mai bună, iar obținerea bursei a fost de un real ajutor pentru pregătirea și procurarea materialelor 
de studiu în vederea participării la concursuri și olimpiade școlare. Evenimentul a avut un impact pozitiv 
asupra rezultatelor mele şcolare - în momentul în care vezi că cineva apreciază ceea ce ai reuşit să faci, 
simți că nu ai muncit în zadar. Auzim foarte des clişee de tipul ,,înveți pentu tine”. Nu acumulăm informații 
doar pentru noi, ci şi pentru societate, pe care într-o zi o vom putea schimba în mai bine. Ajutând tineri 
care îşi doresc să facă performanță contribuim la dezvoltarea comunității în care trăim.” 
Georgiana Chelăraşu, Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu”, Iaşi, elevă clasa a XI-a, bursieră 

“E timpul să facem noi, să nu mai așteptăm de la alții, să ne uităm în jurul nostru și să lucrăm împreună 
pentru a-i susține pe cei care fac performanță”, 
Andi Agrosoaia, donator
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Gala Drag de Iași Gala IQ (Iași) 

1 Ediție
49 Donatori
27.954,53 lei Donații și sponsorizări

În data de 22 noiembrie 2012, oamenii de afaceri ieșeni, oamenii politici și reprezentanți ai presei locale 
au participat la Gala IQ (Iași). Scopul evenimentului a fost de a aduce în același loc ieșeni interesați 
să sprijine performanța locală și să poziționeze Iașul ca oraș ce se remarcă prin talentul și abilitățile 
olimpicilor naționali și internaționali. În cadrul evenimentului, cei peste 100 de invitați au avut ocazia 
să îi cunoască pe tinerii care, prin efort și pasiune, fac cinste Iașului peste hotare și, în același timp, să 
își unească forțele pentru a pune bazele Clubului IQ (Iași), prin participarea la cele trei tipuri de licitație 
organizate: clasică, silent și all pay. Banii strânși prin intermediul licitației au fost folosiți pentru înființarea 
în Iași a primului club al olimpicilor din România.

”Performanța la nivel înalt este o floare atât de rară și 
fragilă, încât nici un gest nu e prea mare pentru a o ajuta să 
înflorească. Din fericire, răsare deopotrivă în familii modeste 
și cele privilegiate, în capitale și orașe de provincie, însă, 
știm cu toții, se dezvoltă doar acolo unde este îngrijită. Aici 
intervine și responsabilitatea noastră. M-am alăturat acestui 
proiect fiindcă eu cred nu numai într-un Iași al clădirilor de 
patrimoniu și al culturii clasicizate, ci și într-unul al creativității 
și performanței.” 
Dan Lungu, scriitor și ambasador IQ Iași
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Cafeneaua Publică 

10 Ediții
228 Donatori
4.220,51 lei Donații și sponsorizări
7 Proiecte finanțate

Organizată sub forma unei întâlniri periodice, într-un cadru informal, la care sunt bineveniți ieşenii 
interesați de abordarea unor aspecte care ne privesc pe toți, Cafeneaua Publică îşi propune să dezbată 
şi să identifice soluții pentru rezolvarea unor probleme punctuale ale oraşului care necesită un buget 
restrâns.

Având motto-ul „Ne întâlnim. Dezbatem. Facem“, formatul unei ediții a Cafenelei Publice se defăşoară pe 
parcursul a două ore şi cuprinde:

• sesiune de prezentări: la fiecare ediție avem invitați din diverse domenii în funcție de tema 
abordată (specialişti din instituțiile publice şi din mediul privat sau reprezentanți ai societății civile);

• dezbatere pe o temă de interes comunitar;
• secțiune de propuneri / prezentări de proiecte: proiectele sunt prezentate participanților, iar 

aceștia sunt cei care votează inițiativa ce va fi implementată cu fondurile colectate în cadrul 
evenimentului;

• un moment pentru donații: la fiecare ediție încurajăm participanții să contribuie cu minim 10 lei 
pentru a sprijini implementarea unui proiect comunitar.

”Clubul de lectură pentru copii” – unul din proiectele finanțate prin Cafneaua Publică, ce și-a propus să 
încurajeze lectura în rândul copiilor prin amenajarea unei biblioteci în mediul rural:

CIFRE CHEIE 
2012-2013

Total venituri:  4.220,51 lei

Cheltuieli granturi: 3.771,14 lei

”Mi-a plăcut să caut indicii în cărți; cel mai mult mi-a plăcut că am 
putut să iau acasă o carte ca să o citesc. Îmi doream de mult să citesc 
cartea asta!”   
Daria Dârvariu

”Îmi plac cărțile cu legende. M-am bucurat să găsesc cartea cu 
legende istorice la bibliotecă. Am luat-o acasă să o citesc în vacanță. 
Mi-a plăcut și că am căutat cuvinte în dicționar.”   
Mihnea Aramă
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Cafeneaua Publică Fundația, gazdă pentru proiecte de 
impact în comunitate

Punem la dispoziția grupurilor de inițiativă locale infrastructura juridică și financiar-contabilă pentru 
desfășurarea proiectelor acestora. Le oferim astfel cadrul în care pot primi donații și sponsorizări pentru 
activități concrete, pot raporta transparent modul în care aceste contribuții sunt cheltuite și beneficiază 
de resursele noastre de comunicare.

BraveArt 
BraveArt este prima inițiativă de antreprenoriat social din România condusă exclusiv de către tineri 
sub 20 de ani. Proiectul își propune să sprijine tinerii artiști ieșeni, să încurajeze ieșenii în a avea un 
comportament respectuos față de mediul înconjurător și să demonstreze întregii comunități potențialul 
uriaș al tinerilor. 

BraveArt 1.0 s-a desfășurat în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2013, iar pe parcursul celor 8 luni 15 
tineri artiști au fost sprijiniți în pasiunea lor, pictura, 7 tone de hârtie au fost reciclate, s-au vândut 800 de 
carnețele din hârtie reciclată. 2.345 lei au fost oferiți sub formă de burse pentru 12 tineri artiști și 7.765 lei 
au fost donați către programul YouthBank pentru a finanța proiecte de tineret.

Ieșenii vor aeroport
Ieşenii vor aeroport este un proiect demarat de către un grup de inițiativă din Iaşi care a realizat 
importanța pentru economia şi dezvoltarea Iaşului a unui aeroport conectat prin rute către toată 
lumea. Oraşul Iaşi merită să fie conectat la evoluțiile secolului 21, accesibil atât nouă, cât și turiştilor 
şi investitorilor străini. Pe parcursul anului 2013, 1900 de ieșeni au semnat petiția prin care se solicită 
finanțare guvernamentală pentru modernizarea aeroportului, a fost organizat un marș auto, au fost 
trimise 7 cereri de informații publice către administrația locală (Primărie, CJ) și cea națională (Senat, 
Camera Deputaților, Ministrul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice etc.).

CommIT
Campania CommIT, demarată în parteneriat cu firma Gambit IT, și-a propus să soluționeze o problemă 
din comunitate prin dezvoltarea unei aplicații IT.  În februarie 2013 a fost lansată invitația către ieșeni, iar 
proiectul câştigător a fost Harta Eco a organizației Mai Bine. Proiectul propus reprezintă o hartă digitală 
a Iaşului care să conțină toate informațiile necesare acelora dintre noi care caută un stil de viață sănătos. 
Inițiativa vine în ajutorul comunității locale prin facilitarea accesului la informații privind locațiile din oraş 
care sprijină locuitorii să contribuie la protejarea mediului, să ducă o viață sănătoasă, să sprijine economia 
locală, să afle date despre evenimente relevante – târguri, ateliere de reciclare etc.
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LISTA PROIECTELOR FINANȚATE

FONDUL SWIMATHON
  BENEFICIAR PROIECT VALOARE DOMENIU
1 Fundația Iosif Un gest mic face un copil 

mare
5321,53 Educație

2 Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany

Centrul de reabilitare pentru 
copii cu probleme psiho-
motorii

8846,51 Sănătate

3 Asociația Mai bine Centrul Urban pentru 
Inițiative Bune 

2313,51 Democrație și 
participare civică

4 Fundația Solidaritate și 
Speranță

Împreună la masa copilăriei 3993,84 Sănătate

5 Racilă Ștefănuț Recuperare post-operație 
transplant măduvă

2579,75 Sănătate

6 Salvați Copiii Fiecare copil contează 5270,57 Sănătate

7 AIESEC Iași Crăciun cu un internațional 1874,45 Educație

8 Atelierul Părinților Iași Calificare și educație pentru 
mămicile din Centrul Maternal 
Iași

4053,99 Incluziune socială 

9 Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany

Servicii integrate de 
recuperare pentru copii cu 
dizabilități din Iași

6150,54 Sănătate

10 Asociația Mai bine Zâmbete pentru copii 1104,59 Sănătate

11 Fundația Solidaritate și 
Speranță

Tinerețe pentru bătrânețe 382,05 Sănătate

12 ARAS-Asociația Română 
Anti-Sida Iași

Fii sigur că ești sănătos! 671,43 Sănătate

13 AIESEC Iași Premii anuale de excelență 4414,74 Educație

14 Racilă Ștefanuț Colegii lui Ștefănuț 6016,92 Sănătate

15 Asociația Reversibil Atelier de produse din 
materiale reciclabile

279,37 Protecția mediului

  TOTAL GRANTURI 
FOND

  53273,79  

FOND YOUTHBANK
  BENEFICIAR PROIECT VALOARE DOMENIU
16 IRIIS Let’s dance 2000,00 Sport

17 Clubul de Dezbateri 
Academice Iași/CDAIS

E.D.I.T 2.0 2000,00 Educație

18 APELVA Move your mind 1850,00 Sănătate

19 Asociația Părinților 
Liceului teoretic 
”Dimitrie Cantemir” Iași

LifeDesign 1356,71 Sănătate

20 Lions Club International Artiști pentru copii 1999,18 Sănătate
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LISTA PROIECTELOR FINANȚATE

21 Organizația Cercetașii 
României

Zâmbetul speranței 1592,00 Incluziune socială 

22 Asociația o șansă pentru 
fiecare

Fresh Art Fest 2000,00 Cultură-artă

23 Asociația elevilor 
“Agrata”

Green Week 2000,00 Protecția mediului

24 Clubul de Dezbateri 
Academice Iași

EDIT 1900,00 Educație

25 Interact Iași 2000 Treasure Hunt 1825,00 Sport

26 Adolceris Find your band, feel the beat! 1400,00 Cultură-artă

27 APCCN „C. NEGRUZZI” 
IAŞI

GREEN 1900,00 Protecția mediului

28 Fundația Leris Iași Prin noi către noi 1450,00 Protecția mediului

29 ARAS - Asociația 
Română Anti-SIDA

A.C.C.E.S.+ 1781,00 Sănătate

30 Asociația elevilor 
“Agrata”

Green Week 1500,00 Protecția mediului

31 Lupu brânză și găinile Revista de științe online 1200,00 Educație

32 I.C.E. Cultura pe roți 1500,00 Cultură-artă

33 Youth Academy Proiecție de animații 1000,00 Cultură-artă

34 Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany

Go ArtD 1200,00 Cultură-artă

35 Asociația pentru Dialog 
și Dezvoltare Iași

O inimă mai zâmbitoare - un 
viitor mai sigur

1500,00 Incluziune socială 

36 Asociația Oltea Doamna 
Iași

Strada ca o scenă 1150,00 Cultură-artă

 TOTAL GRANTURI 
FOND

  34103,89  

FONDUL REVITALIZARE URBANĂ
37 Asociația Teris CrossUrArt 4500,00 Cultură-artă

38 Asociația Atelierul 
Părinților 

Împreună urcăm mai sus 4000,00 Cultură-artă

  TOTAL GRANTURI 
FOND

  8500,00  

FONDUL CAFENEAUA PUBLICĂ
 BENEFICIAR PROIECT VALOARE DOMENIU

39 Asociația NEA COLIBA 1578,00 Cultură-artă

40 Fulcrum Effect Părinți tineri. Părinți copii. 418,00 Educație

41 Atelierul Părinților Clubul de lectură pentru copii 510,00 Educație
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LISTA PROIECTELOR FINANȚATE
continuare

42 Atelierul Părinților Zilele alimentației sănătoase 303,14 Sănătate

43 Asociația Mai bine Gusta Slow - local și de sezon 500,00 Sănătate

44 Atelierul Părinților Dezbatere: Clasa 0 și clasa 1” 240,00 Democrație și 
participare civică

45 Anda Pintilie Cadouri educative pentru 
Grădinița de la Hărpășești

222,00 Educație

  TOTAL GRANTURI 
FOND

  3771,14  

FOND CĂSUȚA DINTRE COLINE
46 Grup de inițiativă Căsuța 

dintre coline
Căsuța dintre coline 2000,00 Incluziune socială 

FOND IEȘENII VOR AEROPROT
47 Grup de inițiativă Ieșenii 

vor aeroport
Ieșenii vor aeroport 413,61 Democrație și 

participare civica

FOND DESTINAT
48 Andrei Popa Mecenat caz medical 139,00 Sănătate

TOTAL FINANȚĂRI 102201,43  

FONDUL IDEILE TALE SCHIMBĂ IAȘUL
49 Asociația Nutrigrup Traista cu sănătate 5000,00 Educație

50 Asociația The Grape The Grape 5000,00 Antreprenoriat social

 TOTAL GRANTURI FOND

 

10000,00  
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LISTA PROIECTELOR FINANȚATE
continuare

RAPORT FINANCIAR
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RAPORT FINANCIAR

SURSE DE VENIT RON %
Donatori individuali din România 216.562 39%

Donatori individuali din afara României 1.972 0%

Companii 81.824 15%

Instituții private (ONG-uri) 5.187 1%

Instituții private asociate cu programul național (ARC 
România, Federația Fundațiile Comunitare din România, 
Fundația Comunitară Cluj) 21.159 4%

Programul național de fundații comunitare (Charles Mott 
Foundation, Romanian American Foundation, Trust for Civil 
Society in Eastern Europe prin ARC România și Fundația 
pentru Parteneriat) 158.000 29%

Fonduri publice (Consiliul Județean Iași, Fundația Sportului 
Ieșean, DJST Iași) 51.265 9%

Venituri autogenerate (dobânzi, prestări de servicii, taxe de 
participare, valorificare maculatură) 17.708 3%

TOTAL VENITURI 2010-2013 553.676

CATEGORII DE CHELTUIELI
INVESTIŢIE ÎN COMUNITATE

Granturi 102.194 23%

Burse 35.165 8%

Programe 77.622 18%

TOTAL INVESTIȚIE ÎN COMUNITATE 214.981 49%
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COSTURI MOBILIZARE ȘI ADMINISTRARE FONDURI, 
DEZVOLTARE ȘI OPERARE
Evenimente pentru stimularea filantropiei 16.588 4%

Comunicare și publicatii 6.265 1%

Echipamente si bunuri de folosinta indelungata 11.419 3%

Costuri birou (chirii, utilități, consumabile, protocol) 9.565 2%

Transport (local, național și internațional) 11.486 3%

Personal (mobilizare de fonduri, administrare de fonduri și 
programe, management) 139.422 32%

Servicii (organizare evenimente, design, comunicare) 13.729 3%

Comisioane bancare 348 0%

TOTAL COSTURI MOBILIZARE ȘI 
ADMINISTRARE FONDURI, DEZVOLTARE 
ȘI OPERARE 208.822 48%

ALOCARE FOND REZERVĂ 16.900 3%

TOTAL CHELTUIELI 440.703

SOLD PENTRU 2014, DIN CARE: 112.974
PENTRU GRANTURI ȘI BURSE 83.910

PENTRU OPERARE 29.063

RAPORT FINANCIAR
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RAPORTUL AUDITORULUI
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RAPORTUL AUDITORULUI
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DONATORI INDIVIDUALI ÎN 2013

Adrian Monoranu, Adriana Closca, Adriana Gheorghiescu, Alex Apetrei, Alexandra Lupu, 
Alexandrina Dinga, Alexandru Capitanescu, Alexandru Condurache, Alexandru Cucireve, 
Alexandru Dorobantu, Alice Vatamanelu, Alin Stan, Alina Avatamanitei, Alina Cenusa, Alina 
Malaescu, Alina Siriteanu, Alina Vicol, Alma Andrei, Amalia Damoc, Ana Maria Dobos, Ana 
Maria Padurariu, Anca Loghin, Anca Murariu, Anca Petrica, Anca Ursu, Ancuta Armasu, Andi 
Agrosoaie, Andra Precupanu, Andrada Costin, Andreea Aniculaesei, Andreea Dima, Andreea 
Iftime, Andreea Melinte, Andreea Negru, Andreea Popistasu, Andreea Pricop, Andreea 
Zaharescu, Andrei Apetrei, Andrei Bicer, Andrei Daraban, Andrei Gheorghiescu, Andrei 
Iuroaia, Andrei Prodan, Andrei Reurean, Andrei Sandu, Angelica Manea, Anton Dobos, Arian 
Mares, Aspazia Boia, Aurora Ciuca, Beatrice Rancea, Beatrice Rebenciuc, Bogdan Baianu, 
Bogdan Gradinaru, Bogdan Rotundu, Bogdan Suchar, Bogdan Vorochievici, Camelia Diaconu, 
Camelia Mates, Carmen Cretu, Carmen Pitigoi, Catalin Bulgariu, Catalin Ivan, Catalin Pinzaru, 
Catalin Pogor, Catalin Scaesteanu, Catalin Tanase, Catalin Todireanu, Catalin Vatamanelu, 
Catrinel Zaharia, Cezar Cenusa, Cezar Gumeni, Cezar Maroti, Ciprian Ionescu, Ciprian Paius, 
Ciprian Pantiru, Claudia Cirdeiu, Claudia Horobet, Claudiu Florea, Corina Cretu, Corina 
Cucutianu, Corina Tataru, Cornel Sava, Cornelia Bogatu, Cosmin Tarcan, Cosmina Chirila, 
Costel Alexe, Costel Jugrin, Crenguta Andronachi, Crina Giuga, Crina Penteleychuk, Cristi 
Barladeanu, Cristian Agafitei, Cristian Crang, Cristian Croitoru, Cristian Haldan, Cristian 
Iluca, Cristina Hostiuc, Cristina Mihai, Cristina Nagit, Daciana Sarbu, Dan Lupu, Dan Schipor, 
Dan Sovaiala, Daniel Cara, Daniel Moruz, Daniel Penciuc, Daniel Sandru, Daniela Iluca, Delia 
Briscan, Delia Plescan, Desiree Halaseh, Diana Axinte, Diana Gasparel, Diana Paius, Diana 
Scutaru, Dinu Airinei, Dona Tescovschi, Dora Morhan, Doru Tompea, Dr Palade, Dragos 
Preutescu, Dumitru Oprea, Elena Diaconu, Elena Manolache, Elena Padurariu, Elena Seghedin, 
Emanuela Letea, Emilian Butnaru, Emilian Padurariu, Eugen Carausu, Eugenia Turcu, Felicia 
Dura, Flavius Stoenescu, Florentina Toma, Florin Barhalescu, Florin Filon, Florin Olteanu, 
Franco Frunzetti, Gabriel Arama, Gabriel Ispas, Gabriel Manolache, Gabriel Manole, Gabriela 
Florea, Gabriela Toma, Georgiane Sofrone, Gheorghe Zaharia, Ines Prodan, Ioana Petrica, 
Ioana Pruna, Ion Manzatu, Ionut Ailincai, Ionut Anghel, Ionut Preotu, Iosif Prodan, Irina 
Ciobanu, Irina Cojocaru, Irina Nichifriuc, Irina Sava, Irina Subredu, Irina Theodoru, Iulia 
Iftede, Iulia Iftime, Iulia Rindasu, Iulia Tonu, Iulian Boia, Iulian Rebenciuc, Iustinian Blaga, 
Ivona Todereanu, Laurentiu Calistru, Ligia Grozdan, Lili David, Liliana Danifeld, Liliana Danu, 
Liliana Ursachi, Livia Haraga, Livia Onu, Loredana Manea, Lucia Dumitru-Vasiliu, Lucian 
Gafora, Lucian Marari, Luminita Magdici, Madalina Farima, Madalina Scorus, Magda Puscasu, 
Manuela Irimescu, Manuela Mihaileasa, Marcel Chirila, Margareta Bogza, Maria Bicer, Marian 
Prisacaru, Mariana Avatamanitei, Mariana Petrache, Mariana Rotariu, Maricica Mihaila, Marina 
Voloseniuc, Marius Alexa, Marius Ghenea, Marius Lupu, Marius Magdici, Marius Ostaficiuc, 
Marius Spinu, Maura Anghel, Mihaela Baltatu, Mihaela Brebu, Mihaela Giurgiu, Mihaela Popa, 
Mihaela Sacara, Mihai Emanuel, Mircea Slobozianu, Miron Carpiuc, Monica Tomus, Nicolae 
Dan Tesloianu, Nicolae Tit, Nicoleta Chirila, Nicoleta Rogoz, Nicu Scorus, Nikos Koudounis, 
Oana Ariton, Oana Puscasu, Ovidiu Chitovanu, Ovidiu Fotache, Paul Diaconu, Paul Padurariu, 
Paula Alexandrov, Paula Drosescu, Petru Chiriac, Petru Movila, Petruta Eduard, Radu Armasu, 
Ramona Hritcu, Razvan Ciobotariu, Razvan Sturza, Rodica Andriescu, Rodica Pinciuc, Rodica 
Tita, Rodica Todireanu, Romica Grajdeanu, Romulus Sarchis, Roxana Amnar, Roxana Antochi, 
Roxana Barboi, Roxana Leonte, Roxana Popistasu, Ruxandra Mihailovici, Sebastian Costea, 
Sebastian Dartu, Sebastian Ghica, Sebastian Palade, Septimiu Panainte, Sergiu Asibreiner, 
Severin Sanzianu, Silviu Odobescu, Simona Cojocariu, Sorin Bocancea, Stefan Bezrucav, 
Stefan David, Stefan Kocsis, Stefan Sarbu, Stefan Ungureanu, Stefania Dumitriu, Stefi 
Carlescu, Stela Bordei, Teodor Baconschi, Teodor Nedelcu, Tudor Munteanu, Tudor Trocim, 
Valentin Barbulescu, Valentin Darii, Valeriu Ciuca, Valy Greavu, Vasile Condret, Vasile Pintilie, 
Veronica Mocanu, Victor Blaga, Victor Carp, Viorel Apetrei, Viorel Blajut, Vlad Paulet, Vlad 
Sandru și 168 donatori anonimi.
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DONATORI INDIVIDUALI ÎN 2013 FINANȚATORI ȘI SPONSORI

În parteneriat cu

Cu sprijinul financiar al

Fundația Comunitară Iași este susținută de:

Sponsori: Acaju, Aqua Therapy, Adservio, Bellaria Hotel, 
Betty Ice, Cai de vis, Cake Expert, Carturesti, Cavalerul 
Medieval, Centrul Medical Hygeea, Chotronette, Club 
Moving, El Quatro Boutique Hotel, E.ON IT România, 
Felicia Centru Comercial, Ford Iași ATI Motors Holding, 
Fructe Naïve, GambitIT, Gramma Wines, Gravat.ro, Grimm 
Edy Photography, Humans People Academy, Icar Tours, 
Imperatoria, Indecent Media, Inovart, ISU Iaşi, JCI Iași, 
Katerina Nedelcu Photography, Master Print, Migdalin, Mojo, 
Naïve, Namogo, NICHI Cristina Nichita, Opera Iaşi, OSF 
Global Services, Palas, Panifcom, Pim, Premian, Printco, 
Pro Floor Bucovina, Pro Image, Quartz Matrix, Rofilco, 
Rotary Curtea Domnească, Rotary Copou, September 
Media, StudioAlb, Target Media, Teatru Fix, Teatrul Ludic, 
Teo’s Café, Terra Centrum, Tester- Casa Auto Iaşi, The Art 
of Dar, The Office Lounge, The Very Shop, Toyota, Tricorp, 
Utildeco, Vila Siam, Vio, Wiron

Parteneri media: Affichage Romania, AltIasi.ro, Belva, 
Cronica de Iaşi, Curierul de Iaşi, Digi24 Iaşi, Evenimentul 
Regional al Moldovei, Flacăra Iaşului, Glare, Iaşi Fun, IBS TV 
Internet Broadcast Studio, Impact FM, Înoraş.ro, Magic FM, 
Radio România Iaşi, Studioul Regional TVR Iaşi, Radio Hit, 
Stud Pass, TeleM, Wink Public Multimedia, Ziarul de Iaşi, Zile 
şi Nopți
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Echipa Fundației Comunitare Iași

Consiliul Director
• Claudiu Florea - Marketing Consultant, Daris Consulting
• Elena Manolache - Director Marketing & PR, Toyota Iaşi
• Catrinel Zaharia – Managing Partner, MC Personal Training
• Cezar Gumeni – Owner, Cake Expert Training and Consulting
• Adriana Gheorghiescu – Arhitect, Birou Individual de Arhitectură
• Severin Sânzianu – Director, Premian
• Bogdan Suchar - Marketing Coordinator, Quartz Matrix
• Sorin Bocancea – Conferențiar doctor, Universitatea Petre Andrei

Membri fondatori
• Claudiu Florea, consultant de marketing
• Alexandrina Irina Dinga, ecolog
• Iulian Boia, antreprenor
• Mihai Ursache, inginer
• Alina Avătămăniței, marketer

Angajați
• Ciprian-Mihai Păiuș – Director Executiv
• Alina Mihaela Avătămăniței - Fund Developer
• Gianina Teodorescu - Fund Developer
• Elena Racu - Manager Programe
• Milka Nicoleta Rotaru - Coordonator Program YouthBank
• Ines Prodan - Responsabil Comunicare

Distincții:
• 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 Tinerelor Valori, Iași 2013





Cum ne găsești
La adresa

Str. Gavril Muzicescu nr. 6, 700127, Iași

Prin email
office@fundatiacomunitaraiasi.ro

Prin telefon
0720 007 792

Online
fundatiacomunitaraiasi.ro

www.facebook.com/fundatiacomunitaraiasi


