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Despre Fondul de burse Centric

5 ani de fond,  50 de mentori,  38 de bursieri

Anul 5 - O ediție neașteptată
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Despre 
Fondul de burse
Centric 

Fondul de Burse Centric este inițiativa comună a Centric IT Solutions România și 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 5-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.
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Centric IT Solutions Romania  este parte a grupului internațional  Centric B.V., care oferă
servicii IT, financiare, precum și soluții în domeniul ingineriei și al consultanței. Sediul central
al companiei se află în Olanda, dar compania are deschise sucursale in Belgia, Franța,
Luxemburg, Lituania, Germania, Elveția, Suedia și Norvegia, totalizând 4.300 de angajati. 

În România, Centric este prezent din decembrie 2010 în Iași, iar echipa –  aflată în creștere
constantă – furnizează soluții IT pentru sectorul public, retail, housing&healthcare, resurse
umane și payroll.









5 ani de fond
50 de mentees
38 de bursieri 

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.
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TIMELINE

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

 6 BURSIERI

13 BURSIERI

14 BURSIERI

15 BURSIERI

15 BURSIERI

burse în valoare de 18.000 lei

burse în valoare de 52.000 lei

burse în valoare de 56.000 lei

burse în valoare de 60.000 lei

burse în valoare de 60.000 lei





Anul 5 
O ediție
neașteptată

Anul acesta am experimentat comunicarea și interacțiunea în offline, dar și în online. În perioada
noiembrie 2019 - februarie 2020, întâlnirile au decurs ca în fiecare an de fond: evenimentul de lansare,
atelierele de dezvoltare personală cu bursierii și cele cu mentorii s-au desfășurat la sediul Centric.

Din martie 2020, Fondul de burse Centric a trecut în online, toate atelierele și evenimentul de final
desfășurându-se pe platforma ZOOM.

Chiar dacă în alți ani eram obișnuiți să organizăm evenimente de final cu cercetașii sau diverse
activități de teambuilding outdoor, anul acesta ne-am adaptat foarte repede și am îmbrățișat noi
modalități de conectare prin boardgames-uri în "camere virtuale".
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  CALEAVALEA VASILE-ANDREI

  CIOBANU ANA
 
  CORDONEANU VLAD-PETRU
 
  GĂLBEAZĂ DANIEL
 
  GREU SORIN IULIAN

  GROSU VICTOR ALESSANDRU
 
  LĂPUȘNEANU ANDREI EUGEN
 
  LUCIU GABRIEL
 
  MELINTE DARIA-ELENA

  MIHĂILĂ ILIE-BOGDAN

  PICHIU CRISTINA-CĂTĂLINA

  RĂDEANU ROXANA-VALENTINA
 
  ROMANESCU ADIA-IOANA
 
  TANCĂU MIHAI CRISTIAN
 
  ZAMFIR DUMITRU-CORNELIU

BURSIERI - MENTEES BROASCA IULIAN

  COROAMA SIMONA

  PARASCAN CRISTIAN
 

  MATEI CRISTINA
 

  GRĂDINARIU ANDI
 

  AVEL STEFAN

  GATLAN IOANA
 

  AGACHE STEFAN

  LUCA RALUCA
 

  TURCU STEFANEL
 

  GRIGORIU CRISTIANA
 

  MAGHERCA ALEXANDRA
 

  GHEORGHE ALINA
 

  SPITELNICU ANDREI
 

  MÎNZĂȚANU ALEXANDRU
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Ediția de anul acesta a fost, din perspectiva mea, una destul de atipică. Pandemia de coronavirus a schimbat radical modul în care mă
așteptam să decurgă lucrurile. Mă bucură totuși faptul că activitățile nu s-au oprit cu totul, ci au continuat în mediul online.
Pot spune că impactul pe care Fondul de Burse Centric îl are asupra mea este semnificativ. Mi-am îmbogățit cu mult cunoștințele,
printre cele mai importante aflându-se cele tehnice și cele de comunicare. Sunt mai mult ca sigur că acestea îmi vor fi de folos atât pe
plan personal, cât și profesional.
Doresc să-i mulțumesc mentorului meu, Andi, pentru sprijinul său în tot ceea ce mi-am propus și pentru multele sfaturi utile. M-a ajutat
enorm să înțeleg ce înseamnă să lucrezi în domeniul IT, folosind cele mai noi și interesante tehnologii. Vom păstra cu siguranță
legătura. 
De asemenea, mulțumesc Fundației Comunitare Iași și Centric pentru această oportunitate și pentru toate eforturile depuse pe
parcursul acestei ediții.

Greu Sorin Iulian

Dezvoltarea presupune participare, comunicare și suport. Fondul de burse Centric mi-a oferit toate aceste lucruri. Am avut ocazia să
aflu mai multe despre domeniul IT, despre cum se lucrează și care este mediul de lucru, ce abilități și ce cunoștințe trebuie să dețină o
persoană ce dorește să activeze pe această ramură. 
Mi-am făcut noi cunoștințe, prieteni, cu care pot să-mi petrec timpul într-un mod util și plăcut. În calitate de bursier al Fondul de burse
Centric am învățat să-mi împartășesc părerile, să cer ajutor și am conștientizat cât de important este spiritul de echipă. De asemenea
datorită suportului financiar m-am bucurat de libertatea de a-mi procura toate cele necesare, atât pentru activitățile școlare, cât și
extrașcolare. 
Mulțumesc Fondului de burse Centric pentru experiența acestui an. Chiar dacă nu am reușit să ne întâlnim față-în-față în timpul
pandemiei, atât întâlnirile dinainte de izolare, cât și cele din mediul online au fost minunate. Sper să susțineți în continuare elevi, care
au poate nevoie de suport material, dar mai ales de susținere morală, dezvoltare personală și orientare profesională. 
Vă mulțumesc!
   
Ciobanu Ana





Sesiunea Fondului de Burse Centric din anul
acesta a fost ca și o călătorie inițiatică, în
cadrul căreia cea mai importantă resursă a
fost capacitatea celor implicați de a se
adapta la condițiile în schimbare. Până la
urmă, flexibilitatea și capacitatea de adaptare
sunt cheia pentru o viață trăită conștient și
asumat, iar mentorii și bursierii din cadrul
acestui proiect au fost minunate repere,
luând măsurile adaptate contextului.

A fost o onoare pentru mine să lucrez atât cu
mentorii, cât și cu bursierii. Le mulțumesc
mult pentru invitația de a le fi alături!

Andreea Chirila, psihoterapeut

ATELIERE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ





Care a fost impactul experienţei Fondului de burse Centric în viaţa ta personală şi
profesională?

Încă din primul an ca și bursier, am simţit o schimbare majoră în viața mea: în primul rând,
datorită faptului că am fost acceptat într-un program cu tineri de seama mea şi cu aceleaşi
pasiuni, apoi am avut un mentor, care m-a ajutat să fac cele mai corecte alegeri, dar şi
suportului financiar generos, care mi-a asigurat îndeplinirea unor nevoi.
Mă consider norocos, deoarece am avut ocazia să mai particip la încă două ediţii de Fond de
burse Centric, iar mentorul meu mi-a fost alături până la terminarea liceului.

3 ani bursier
un vis îndeplinit
Interviu cu Vlad Cordoneanu 



Cum te-a ajutat să îţi clarifici direcţia profesională?

Ca orice elev, nu am fost extrem de sigur pe mine și pe ceea ce vreau să fac în viitor. Cu
ajutorul mentorului meu, care a trecut printr-o situatie similară atunci când a fost elev, am
luat decizia cea mai bună privind facultatea pe care să o urmez, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare. 
 
Care sunt principalele valori/ abilităţi pe care ţi le-a dezvoltat acest program?

În urma programului de mentorat, am reușit să scap de emoții atunci când sunt într-un
colectiv, dar și să comunic mai mult şi să îmi exprim opiniile fără nicio reținere.
 
Cum ai descrie relaţia ta cu mentorul?

Relația mea cu mentorul a fost și este una deschisă, comunicăm liber și când am nevoie de
ajutor am un suport maxim din partea acestuia.

Ţi-ar plăcea să fii şi tu mentor?

Eu, personal, aș prefera să acumulez experiență în domeniu măcar pentru o perioadă. Mai
apoi, da, cu cea mai mare plăcere aș vrea să fiu mentor.
 
Este compania Centric un loc unde ţi-ar plăcea să lucrezi? 

Da, compania Centric este un loc unde mi-ar plăcea să lucrez. Am observat că sunt foarte
uniţi ca echipă, personalul este foarte comunicativ şi colaborează pentru a finaliza proiectele.

Cum s-a schimbat bursierul Vlad în cei 3 ani?

Bursierul Vlad de acum 3 ani era puțin mai indecis și mai nesigur pe sine, dar cu trecerea
timpului a căpătat mai multă încredere în el, a reușit să înveţe din greșeli și să facă alegerile
cele mai bune pentru el.

INTERVIU VLAD CORDONEANU
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Despre relația mea cu mentorul , pot spune cu ușurință faptul că nu au existat emoții, bariere în
comunicare atât la mine cât și la dansul. Am colaborat în mod plăcut, m-a ajutat la diverse proiecte
în ale electronicii. A fost o experiență plăcută și un avantaj enorm pentru mine că am participat într-
un astfel de program. Cel mai important lucru învățat de mine este seriozitatea, în acest domeniu
trebuie să dai dovadă de maximă seriozitate.

Vlad, după cel de-al doilea an de Fond de burse Centric

Cu părere de rău și maximă sinceritate, regret că se termină acest program de mentorat, având în vedere
faptul că v-ați rupt mai mereu câte puțin din timpul dumneavoastră personal și l-ați împărtășit cu mine. De-a
lungul timpului petrecut împreună, m-ați ajutat să devin mai responsabil, mai atent, și mi-am descoperit
pasiunile cu adevărat.
De asemenea , sunt mult mai hotărât în ceea ce voi face pe viitor.
Vă mulțumesc pentru absolut tot, sunt și voi fi recunoscător mereu.
   
Vlad, după primul an de Fond de Burse Centric





Va urma...
ediția cu numărul 6!RA

PO
RT

 2
0

1
9 

- 
20

20
Mulțumim tuturor celor implicați:

Centric IT Solutions Romania
Fundația Comunitară Iași

Mentori
Bursieri

Psihoterapeut Andreea Chirilă


