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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.
În cea de a 4-a ediție, compania a oferit 15 burse în valoare
de 4.000 de lei fiecare pentru adolescenții cu rezultate
bune la informatică și matematică. Membrii echipei Centric
se implică direct, ca mentori, în dezvoltarea personală și
profesională a fiecăruia dintre ei.

1.1

„Educația reprezintă o prioritate pentru Centric
IT Solutions România. Fie că vorbim despre
perfecționarea propriilor noștri colegi, fie că
ne referim la susținerea inițiativelor externe,
ne poziționăm întotdeauna în raport direct cu
comunitatea din care facem parte. Ea este sursa
noastră de valoare și ne dorim nu numai să primim
talente din această comunitate, ci și să contribuim
în mod activ la construirea ei. Avem convingerea
că tinerii care astăzi înregistrează rezultate bune la
materii precum informatică sau matematică trebuie
susținuți pentru a putea să-și continue cu succes
parcursul școlar și a lua în calcul dezvoltarea unei
cariere în IT. E posibil chiar ca unii dintre liceenii de
azi să devină colegii noștri de mâine. Și ne place să
investim în relații de lungă durată, în oameni și în
performanță.”

Centric face parte din grupul internațional Sanderink
Ivestments și este o organizație europeană, prezentă în
opt țări. Oferă clienților săi soluții software, dar și servicii
precum outsourcing în domeniul IT, BPO și staffing.
Compania a fost fondată în Olanda în 1992 și a ajuns
să deschidă sedii și în țări precum Belgia, România,
Germania, Franța, Norvegia, Suedia și Elveția. Domeniile
de activitate pentru care Centric produce soluții
software sunt variate.
Pornesc de la sectorul public, sănătate, resurse umane
și salarizare, construcții, logistică, închirieri de locuințe
și ajung până la marile lanțuri de magazine, pentru care
sunt concepute soluții complete, care includ dezvoltarea
software și echipamente.

1.2
Cum se mișcă rotițele Fondului
de Burse Centric în Iași
Angajații companiei aleg bursieri finaliști și devin
mentori. Își împletesc viața cu cea a bursierilor și
învață unii de la alții, crescând împreună.
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 și descoperă că implicarea lor
poate cizela viața unui tânăr.

2015 – 2016:
6 bursieri – burse în valoare de 18.000 lei
2016 – 2017:
13 bursieri – burse în valoare de 52.000 lei
2017 – 2018:
14 bursieri – burse în valoare de 56.000 lei
2018 – 2019:
15 bursieri – burse în valoare de 60.000 lei

Fondul de Burse
Centric
în cifre cheie
Bursieri

Mentori

Ionuț Vlad Angheluș
Bianca Andreea Bordea
Vlad Cordoneanu
Sorin Iulian Greu
Victor Alessandru Grosu
Gabriel Luciu
Daria Elena Melinte
Ana-Maria Ocu
Iulian Cosmin Peiu
Alexandra Ioana Popa
Roxana Valentina Rădeanu
Claudia Sotir
Mădălina Spiridon
Mihai Cristian Tancău
Dumitru Corneliu Zamfir

Alexandru Buzdugan
Petronela Hriscu
Cristian Parascan
Andi Grădinariu
Alex Mînzățanu
Ștefan Agache
Andreea Haras
Răzvan Rădeanu
Mihaela Ghidersa
Ștefănel Turcu
Andreea Tiron
Sabina Craus
Alina Mîrț
Simona Coroama
Ciprian Teodorescu

15 bursieri
71.000 lei valoarea totală
a fondului
60.000 lei valoarea burselor și
11.000 lei costuri de
gestionare

2

Cum au
„decodat”
împreună relația
mentor-bursier

2.1
Gânduri de la mentori

“

A fost o experiență frumoasă pentru mine și sper că la fel a fost și pentru Mădălina,
mentee-ul me. Am trăit momente frumoase și intense și cele mai plăcute momente au
fost cele în care am simțit cu adevărat că discuțiile pe care le avem o ajută în viața de
zi cu zi și în rezolvarea frământărilor ei interioare.
Poveștile ei mi-au trezit amintiri din anii mei de liceu și am realizat că aproape peste
aceleași situații am trecut și eu la vârsta ei și astfel am reușit să empatizez cu ea și
înțeleg mai ușor problemele.
Alina Mirt

“

Pe mine m-a motivat să devin
mentor ideea că aș putea
să dau ceva înapoi comunității,
să ofer sprijin și sfaturi unui tânăr
care e la început de drum
și care ar avea nevoie de cineva
care să îi ghideze
pașii.

”

Andreea Haraș

”

“

Am decis să fiu mentor ca să arăt că
se poate și în România și nu e nevoie
să pleci în străinătate ca să ai o viață
bună. Experiența de anul ăsta a fost
foarte frumoasă, Gabriel e de un
bun-simț nemaipomenit. Am vorbit
relaxat și sper că am devenit mai buni
amândoi.

”

Agache Ștefan

“

Prin acest program putem contribui la dezvoltarea elevilor de liceu. Ideea
programului mi se pare una foarte bună: consider că tinerii cu rezultate bune și
posibilități financiare modeste ar trebui susținuți și încurajați pentru a-și dezvolta în
continuare pasiunea pentru matematică/informatică și nu numai.
Este un program din care atât bursierii, cât și mentorii au ceva de câștigat: mentorii
pot primi din energia elevilor, din ideilor lor, iar bursierii pot primi sfaturi și pot fi
ghidați pentru a se putea dezvolta personal și profesional.
Anul acesta a fost primul an în care am participat în acest program.
Am colaborat foarte bine cu bursierul, este o persoană deschisă și sociabilă. Am
descoperit un elev silitor, care se implică în activități extra școlare, reușind să facă față
de unul singur provocărilor de la școală.
Ca și impresie generală, a fost o experiență plăcută,
mi-a plăcut entuziasmul și dorința de învățare a bursierilor
implicați în program.

”

Diana Saveluc

“

Mi am dorit să ofer și eu la
rândul meu sprijin unui mentee, să
împărtășesc din experiența mea
profesională. Am întâlnit un mentee
foarte interesat și dornic să învețe
cât mai multe lucruri. Cred că am
găsit acea conexiune încă de la prima
întâlnire și am reușit să legăm o relație
de prietenie.

”

Andi Grădinariu

2.2
Gânduri de la bursieri

“

Am învățat mai multe lucruri cum ar fi să gestionez cum trebuie banii, să fiu parte
dintr-o echipă mai mare cum a fost aceasta, dar cel mai important consider că e că am
câștigat un prieten nou în persoana lui Alex și toate discuțiile pe care le-am avut cu el
despre subiecte diverse consider că și-au pus măcat puțin amprenta în modul meu de
a gândi si în dezvoltarea mea.
Angheluș Vlad

“

Acest program m-a făcut sămi dau seama cât de important
e să ajuţi, să oferi din puţinul tău
şi să-ţi tragi energia din fericirea
celuilalt. Pot spune că acest proiect
înseamnă dăruire, din toate punctele
de vedere. Am învăţat să lucrez în
echipă, să leg relaţii cât mai solide
cu ceilalţi, să fiu eu şi să mă bucur de
toţi oamenii şi
momentele din viaţa mea.
Bordea Bianca

”

”

“

Prin intermediul lui Andi am aflat mai
multe lucruri despre dezvoltarea web
și industria IT și am avut ocazia de a
cunoaște și alte persoane din Centric.
Experiența de anul acesta
a reprezentat și începutul unor noi
prietenii cu ceilalți colegi din program.
Petrecând mai mult timp cu ei am aflat
că avem multe lucruri în comun și
sper ca pe viitor
să păstrăm legătura.
Greu Sorin

”

“

Experiența mea la Centric a fost foarte frumoasă. Când am fost acceptată, devenind
astfel bursier, am crezut că totul va fi mult mai formal. Cu toate acestea am găsit în
Centric tot ce aveam nevoie. Iar Andreea, mentorul meu, m-a susținut și mi-a devenit
un prieten bun, cu care sper să țin legătura cât mai mult. Cel mai important lucru
pe care l-am învîțat e că niciodată nu trebuie să uităm că suntem și copii. Că putem
face și greșeli, dar că întotdeauna vor fi oameni dispuși să ne sprijine și sa ne ajute
necondiționat.
Melinte Daria

”

“

“

Cred că cel mai important lucru pe
care l-am învățat a fost faptul că nu
trebuie să fie totul așa de serios. Când
m-am înscris în acest program mă
așteptam ca relația cu mentorul să fie
strict profesională, când de fapt am
găsit oameni plini de viață și activități
plăcute în care toți am lăsat grijile și
stresul deoparte.
Toate aceste luni a fost o perioadă
extrem de faină din viața mea.
Roxana Rădeanu

”

Cele mai importante lucruri pe care
le-am învățat în experiența ca bursier
Centric sunt faptul că există persoane
care au trecut prin experiențe similare
ca cele prin care trebuie să trec și că nu
e imposibil să fac față situațiilor dificile.
Sprijinul acordat de mentorul meu
m-a ajutat să evoluez, iar întâlnirile
cu bursierii și cu mentorii au avut un
rol esențial pentru mine, întrucât am
învățat să comunic mai bine cu cei din
jur și m-am dezvoltat, astfel, pe plan
social.

”

Popa Alexandra

3
O poveste despre implicare
Din 2015, echipa Centric a găsit noi modalități de a fi prezentă în
comunitatea ieșeană și mai presus de toate, de a sprijini educația.
Au gustat din energia și altruismul Cros pentru școli și Swimathon
Iași, iar de atunci participarea lor a crescut de la an la an.
Au luptat cot la cot pentru ca Fondul de Burse Centric și Fondul
Științescu al Fundației Comunitare Iași să crească și să aibă un
impact din ce în ce mai mare asupra educației. Ani la rând, Centric
a sprijinit aceste evenimente ca sponsor, iar angajații au completat
ajutorul prin evenimentele de strângere de fonduri în interiorul
firmei, dar și prin închegarea și mobilizarea echipelor de înotători
și alergători.
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Ștefănel Turcu
De la mentee
la mentor
În anul 2017, Ștefănel finaliza
primul an de bursier Centric,
având-o ca mentor pe viitoarea
sa colegă, Carmen Teodorescu.
Terminase clasa a XII a cu brio, iar
în toamnă avea să ia admiterea
la Facultatea de Informatică.
În scrisoarea către mentor,
Ștefănel scria “cu mult drag,
multă admirație și dragoste”
următoarele:

“Îți scriu aceste cuvinte pentru
a-ți mulțumi pentru <cel mai
fain> an din viața mea și pentru
că m-ai întrumat către <cea mai
tare> vară.
După un an sub tutela ta, mi-am
dat seama că pentru tine titlul

de mentor este mereu însoțit
de un adjectiv la superlativ:
<cel mai tare mentor>, <cel mai
deschis mentor>, <cel mai serios
mentor>, <cel mai implicat
mentor>, <cel mai sincer
mentor>, <cel mai de gașcă
mentor> și lista poate continua,
însă, pe lângă toate acestea, eu
te consider ”o parte din mine”.
Închei aceste cuvinte printr-o
rugaminte. Nu renunța la rolul
de mentor în cadrul Fondului
de burse Centric, pentru că tu
întruchipezi idealul de mentor,
un model pentru toți ceilalți și
pentru că ar fi păcat să nu se
bucure și alți viitori bursieri de
tine. “

Ediția 4 a Fondului de Burse Cum ai rezumă expeCentric îl suprinde pe Ștefănel
riența de anul acesta?
în postura de mentor, de data
aceasta, ca parte din echipa
Anul acesta a fost prima dată
Centric.
când am trăit experiență de
Gândurile împărtășite cu noi le
mentor într-un mod oficial.
regăsiți mai jos:
Sunt foarte fericit că am reușit să cunosc o persoană așa
Ce te-a motivat să devii minuntă cum este Alexandra.
mentor?
Chiar dacă eu am jucat rolul
de mentor pot să zic că am
Cel mai probabil gândul că am învățat și eu, la rândul meu,
ocazia să ofer înapoi ceea ce foarte multe de la ea. Povestea
am avut și eu cândva și faptul impresionantă pe care o are,
că înțeleg cât de important este determinarea cu care se lupta
să ai un mentor și cât de mult pentru a obține ceea ce vrea și
te poate ajuta. Chiar dacă la bunătatea din suflet m-au făcut
început am considerat că sunt să o admir. După acest an, timp
prea tânăr și lipsit de experiență în care am cunoscut-o, nu pot
pentru a fi mentor și am avut să zic decât că am încredere în
o oarecare reticență în a lua ea că o să reușească să ajungă
această decizie, pe parcurs am acolo unde își dorește. Pentru
învățat că rolul unui mentor ea nu există o țintă prea înaleste de a încuraja, a asculta și a ta, un ideal prea măreț, pentfi prezent.
ru că sunt convins că ea o să
reușească să ajungă acolo, iar
apoi din ce în ce mai sus.

Atelier de
Comunicare Asertivă
cu Psiholog
Ana Băianu

La o porție
de distracție
cu cercetașii!

Mulțumim pentru 5 ani de
implicare în susținerea financiară
și dezvoltarea profesională
a 63 de tineri prin
intermediul Fondului de Burse.

