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NE PUNEM AMPRENTA ÎN ORAȘ.
PUNEM ÎN MIȘCARE LUCRURILE ÎN COMUNITATE.
CREĂM CONEXIUNI ÎNTRE OAMENI, IDEI, INIȚIATIVE.

Inițiativele TRANSGOR LOGISTIK alături de Fundația Comunitară Iași
sprijină și confirmă implicarea în mod activ în viața Iașului și a
ieșenilor, propunându-și să construiască o relație pe termen lung cu
oamenii și comunitatea în care își desfășoară activitatea.

Pornind de la premisa că orice companie poartă o responsabilitate
socială ca parte integrantă a operațiunilor sale, prin această
colaborare, TRANSGOR LOGISTIK și-a propus să investească în
comunitate, acesta fiind nu doar un gest firesc, ci și unul reciproc
avantajos – investind în societatea noastră, investim în noi înșine.

www.fundatiacomunitaraiasi.ro
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Despre companie
Încă din 1994, oferim clienților și partenerilor noștri soluții personalizate pentru
expediții interne și internaționale, depozitare și transport rutier, aerian și maritim în
toată Europa și facilităm accesul acestora pe piețele globale de desfacere.
În cei aproape 25 de ani de experiență în segmentul de transport și logistică, am
construit și am consolidat relații de parteneriat durabile, bazate pe încredere și
profesionalism.
La baza dezvoltării TRANSGOR LOGISTIK a stat preocuparea constantă de a oferi soluții
sigure și personalizate de transport și logistică.
Treptat, am ajuns să cuprindem atât planificarea și execuția transporturilor (prin parcul
auto propriu și rețeaua de parteneri și subcontractori), cât și manipularea și
depozitarea mărfurilor în tranzit.
Am crescut consecvent și prin standardele înalte în afaceri, am câștigat poziția de lideri
de piață în zona de Est.
Mai multe detalii despre companie se găsesc pe pagina web: www.transgor.com.
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„Faptul că Transgor Logistik are capital 100% românesc este încă o explicație cu privire
la motivele ce au condus la implicarea activă a companiei în ce înseamnă comunitate.
Legătura dintre Transgor Logistik și Iași a fost sudată de către prietenii noștri de la
Fundația Comunitară Iași alături de care susținem activ cauze educaționale, sportive și de
mediu. Fie că a fost vorba de un panou de cățărare, de un traseu cicloturistic, de
Streetball Arena, de ambițioasele proiecte de revitalizare urbană din Copou și din
campusul studențesc Tudor Vladimirescu, sau de susținerea copiilor excepționali prin
Fondul de Burse, obiectivul nostru, încă de la deschiderea, în 2014, a primei linii de
finanțare, a fost de fiecare dată același: IAȘI FORWARD - dezvoltarea durabilă a
comunităților.
Conștientizând impactul pe care-l putem avea asupra societății am decis să ne asumăm
responsabilitatea, să ne implicăm în dezvoltarea comunității în care activăm, să generăm
schimbare, dar mai mult de atât am ales să evoluăm, învățând de la comunitate.
Cred că schimbarea pornește de la fiecare dintre noi. Cred în ieșenii care pot produce
schimbări pe termen lung, dar până acum, n-au găsit nici contextul, și nici resursele ca să-și
pună ideile în aplicare, iar noi venim în întâmpinarea lor, oferindu-le sprijin.”
Mihai Goriuc – General Manager TRANSGOR LOGISTIK

„Pe lângă impactul și acțiunea concretă a tuturor proiectelor frumoase în care ne-am
implicat, cel mai mare câștig vine din descoperirea experienței lucrului împreună cu oameni
frumoși care ți se alătură, care rezonează cu ideile tale, de la care ai foarte multe de învățat și
care sunt sau poate devin și ei, la rândul lor, conștienți de impactul acțiunilor asupra
comunității.”
Delia Iosub - Quality & HR Responsible TRANSGOR LOGISTIK
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CONCURS DE FINANȚARE
PENTRU CREATIVITATE
ÎN DEZVOLTAREA
URBANĂ A IAȘULUI

Concursul a fost creat pentru persoanele
care pot să declanșeze schimbări pe
termen lung prin exemple concrete de
piese

statement

care

pot

să

îmbunătățească orașul, dar până acum, nau găsit nici contextul, și nici resursele ca
să-și pună ideile în aplicare.
Concursul de idei s-a adresat în special
designerilor, arhitecților, artiștilor, dar și
tuturor pasionaților care își doresc să
transforme spațiile publice din Iași.
Această competiție a urmărit să aibă
efecte asupra creatorilor tineri sau cu
experiență

pentru

responsabilitatea

a

conștientiza

acestora

asupra

materialelor utilizate.
Câștigătorii concursului de proiecte au

I. #IașiForward by
TRANSGOR
LOGISTIK: VIZIUNE

fost responsabili de punerea în practică a
proiectului finanțat, inclusiv de obținerea
autorizațiilor necesare.
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II. CONCURS: CRITERII ȘI ASPECTE DEFINITORII
Valoarea financiară a fondului
Limita maximă de buget a ideilor și proiectelor înscrise în concurs a fost de 40.000 lei.

Procedura de depunere a ideilor și soluțiilor
Concursul s-a desfășurat în două etape:
I. Etapa de înscriere a ideilor de proiect: 8 octombrie – 26 noiembrie 2018;
II. Etapa de înscriere a proiectelor (de dezvoltare a ideilor selectate în urma primei etape de
concurs): 4 decembrie 2018 – 7 ianuarie 2019.

Candidați eligibili pentru finanțare
• Designeri, arhitecți, artiști, specialiști;
• Studenți la specializările de profil: design, arte vizuale, arhitectură, peisagistică etc;
• Organizații non-guvernamentale;
• Grupuri de inițiativă;
• Organizații studențești;
• Instituții de învățământ.
Notă! A fost eligibilă să participe la concurs orice persoană care a avut o idee de proiect, a avut vârsta
minimă de 18 ani, dar nu a aplicat la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice,
întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial, nu a fost condamnat penal sau civil și nu s-a
aflat sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.
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Criterii de evaluare ale ideilor selectate și înscrise în concurs

1. CREATIVITATE, ORIGINALITATE, INOVATIVITATE, CALITATE ARTISTICĂ (40% din evaluarea
finală)
- Actualitatea proiectului în contextul culturii vizuale contemporane,
- Complexitatea estetică a produsului și relevanța față de contextul în care va fi amplasat,
- Originalitate prin diferențiere estetică față de produsele existente etc.
2. FUNCȚIONALITATE (15% din evaluarea finală)
- Aspecte ergonomice (relația utilizator-obiect în raport cu dimensiunile, materialele și
construcția/geometria produsului astfel încât rezultatul finit să își îndeplinească funcția
principală, respectiv aceea de confort pentru șederea temporară a persoanelor – în cazul
obiectelor de mobilier,
- Protecție antivandalism, adaptare la condițiile meteo, siguranța în utilizare etc.
3. STRUCTURĂ, DURABILITATE ȘI VIABILITATE (20% din evaluarea finală)
Această categorie ține de manufacturierii cu care se va colabora pentru adaptarea la capacitățile
lor tehnologice.
4. PREZENTARE ȘI ADMINISTRARE (10% din evaluarea finală)
Proiectul presupune un raport cost – rezultate satisfăcător. Sunt specificate activităţi și obiective
clare, bine încadrate în calendarul de desfăşurare al proiectului, cu responsabili identificaţi pentru
implementarea lor.
5. CAPACITATEA ECHIPEI APLICANTE/INSTITUȚIEI APLICANTE/APLICANTULUI DE A
IMPLEMENTA SOLUȚIA (15% din evaluarea finală)
Grupul de inițiativă/organizația demonstrează capacitate de implementare a activităţilor
proiectului prin resursele de care dispune. Experienţa responsabilului de proiect şi a celor
implicaţi în implementarea proiectului.
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Comitetul de evaluare a ideilor și
proiectelor înscrise în concurs

Mihai Goriuc - Manager TRANSGOR LOGISTIK,
Delia Iosub - Quality & HR Responsible
TRANSGOR LOGISTIK,
Raluca Gavriloae - Creative Director PINK
MIND,
Maria Urma - arhitect, profesor universitar
doctor și decan la Facultatea de Arte Vizualeși
Design, Universitatea Națională de Arte
„George Enescu” din Iași,
Magda Sficlea - profesor universitar doctor,
Facultatea de Arte Vizuale și Design,
Universitatea Națională de Arte „George
Enescu” din Iași,
Mihai Verestiuc - lector universitar doctor,
Facultatea de Arte Vizuale și Design,
Universitatea Natională de Arte „George
Enescu” din Iași,
Alexandra Ghioc - asistent universitar doctor,
Facultatea de Arte Vizuale și Design,
Universitatea Naționala de Arte „George
Enescu” din Iași,
arh. Cristian-Florin Bodnar – vicepreședinte
OAR Filiala Iași,
dr. arh. Constanta Carmina Gheorghiță asistent Facultatea de Arhitectură „G.M.
Cantacuzino”,
arh. Alexandru Boariu - coordonator local
„De-a-arhitectura”,
Radu Botez – viceprimar Primăria Municipiului
Iași;
Cătălina Lucaci – inspector Primăria
Municipiului Iași
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III. CALENDAR: ETAPE
DE DESFĂȘURARE
Înscrierea ideilor de proiecte în prima etapă de
concurs: 8 octombrie – 26 noiembrie 2018.
Înscrierea ideilor de proiecte în prima etapă de
concurs: 8 octombrie – 26 noiembrie 2018.
Întâlniri consultative cu potențialii candidați
(pentru suport tehnic, sfaturi, recomandări etc.):
8 octombrie – 26 noiembrie 2018.
Selecția ideilor înscrise în prima etapă de
concurs: 27 – 30 noiembrie 2018.
Anunțarea ideilor selectate în urma primei etape
de concurs: 3 – 5 decembrie 2018.
Întrucât toate ideile de proiect finaliste au implicat
timp pentru analiză amănunțită atât asupra
identificării spațiilor pentru intervenție, cât și pentru
documentarea de soluții de execuție cât mai calitative,
am decis să extindem perioada de dezvoltare a ideilor
de proiecte până la finalul lunii ianuarie. Totodată,
fiindcă ne-am dorit să fim cât mai aproape finaliștii
primei etape de selecție, ne-am propus o etapă
intermediară de evaluare, înainte de evaluarea finală.
Etapă intermediară de evaluare – termen limită
de transmitere a proiectelor dezvoltate: 10
ianuarie 2019;
Recomandări din partea echipei de jurizare: 1116 ianuarie 2019;
Revenire cu feedback către aplicanți: 17 ianuarie
2019;
Rafinare proiecte – termen limită de transmitere
a variantelor finale ale proiectelor: 31 ianuarie
2019.
Evaluarea finală, selecția și anunțarea
proiectului/proiectelor câștigător/câștigătoare:
1-6 februarie 2019.

Where we are

Contractarea proiectului/proiectelor
câștigătoare: februarie 2019.

TODAY

Implementarea soluțiilor câștigătoare: martie septembrie 2019.

IV. PROIECTUL
CÂȘTIGĂTOR:
DE LA SCHIȚĂ
LA IMPLEMENTARE
„Un sentiment al locului sau genius loci” - și-au dorit Georgiana și Ionuț (a.k.a.
echipa ArchiTistic) să obțină prin proiectul lor câștigător al concursului.
„Am vrut mereu să văd o schimbare în mediul în care am trăit. Campusul a devenit
pentru mine o a doua casă. Am văzut problemele și am vrut să aduc o modificare.
Și am reușit împreună cu oameni frumoși, împreună cu Fundația Comunitară Iași,
Transgor Logistik și cu Direcția de Servicii Studențești. Este o experiență de la care
am avut în primul rând eu de învățat. Am văzut bucuria oamenilor pentru care am
creat locul și m-am simțit împlinită. M-a schimbat și pe mine ca om pentru că am
înțeles că lucrurile mici pot aduce schimbări pe termen lung și la un nivel mult mai
complex. Sper ca astfel de proiecte să încurajeze cât mai mult inițiative de acest
fel.”
(Georgiana Butnariu)
„La inițiativa Transgor Logistik împreună cu sprijinul Fundației Comunitare Iași și a
Universității Tehnice Iași am reușit împreună, ca o echipă, să aducem un suflu nou
campusului Tudor Vladimirescu, cât și o briză de inspirație pentru viitoarea
generație de studenți că se poate. În timp ce m-am gândit retrospectiv, la propria
experiență legată de proiect în toate fazele acestuia, am realizat că participarea
activă la concretizarea acestuia a avut un impact pozitiv asupra modului meu de a
vedea lumea. O lume din ochii unui pionier al schimbării care sigur mi-a schimbat
cursul vieții înspre bine. Unde este voință este și o cale de a realiza.”
(Ionuț-Mihael Furdu)
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Din punct de vedere financiar, proiectul s-a încadrat în bugetul total disponibil pentru
finanțare, de 40.000 lei și a însemnat:
Costuri de proiectare (elaborare documentații tehnice, monitorizare și
management al lucrării , consultanță și asistență tehnică): 4.000 lei;
Costuri de implementare proiect (structuri metalice, unelte pentru construcție):
36.000 lei.
„Spațiul este la intersecția a cinci cămine, dintre care unul este sediul ligilor din
universitate. Așadar, cele două structuri, dintre care una întruchipează un amfiteatru,
vor funcționa ca un loc de întâlnire nu numai între studenții din campus, ci și între
membrii ligilor, care vor putea organiza diferite evenimente culturale sau sociale. Prin
concept, detaliere tehnică și 3D, am alcătuit un proiect care să răspundă nevoilor
estetice și funcționale ale spațiului. Proiectul se adresează în special studenților
ieșeni, dar și celor străini, veniți cu programe de schimb de experiențe.”

Proiectul Georgianei și al lui Ionuț s-a adresat, în cele din urmă, nu doar studenților, ci
tuturor persoanelor care tranzitează cartierul Tudor Vladimirescu din Iași. Design-ul
de o fluiditate aparenta, proiectat datorită necesității ergonomice, oferă o diferență
față de fundalul pe care este inserat, construit rațional.
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V. Cum s-au răspândit veștile în comunitate
Ziarul de Iași - https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/concurs-de-idei-pentru-transformareazonelor-urate-din-iasi--201668.html
Primăria Iași - http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/se-cautaieseni-cu-idei-pentru-transformarea-spatiilor-publice-din-oras/7545/stiri-din-iasi
Curierul de Iași - http://curierul-iasi.ro/se-cauta-ieseni-cu-idei-pentru-transformareaspatiilor-publice-din-oras-28522
Știri.ong - https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/concurs-de-finantarepentru-creativitate-in-dezvoltarea-urbana-a-iasului
campus.tuiasi.ro - http://campus.tuiasi.ro/26/10/2018/concurs-de-finantare-pentrucreativitate-in-dezvoltarea-urbana-a-iasului/
www.tuiasi.ro - https://www.tuiasi.ro/noutati/universitatea-tehnica-va-administrastrazile-care-tranziteaza-campusul-si-incepe-transformarea-acestuia-intr-un-centrucivic-studentesc/
www.stireadeiasi.ro - https://www.stireadeiasi.ro/stiri-locale-iasi/schimbari-majore-incampusul-tudor-vladimirescu/
Radio Iași - http://www.radioiasi.ro/stiri/regional/audio-iasi-ample-modernizari-lacampusul-tudor-vladimirescu/
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BY TRANSGOR LOGISTIK
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