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Centric



În cea de a 3-a ediție, compania a oferit 14 burse în valoare de 4.000 de lei 
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.  

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.



Centric face parte din grupul internațional Sanderink Ivestments și 
este o companie europeană, prezentă în opt țări. Oferă clienților săi, 
în principal 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.       

14 bursieri 67.000 lei 
valoarea 
fondului

56.000 lei  
valoarea 
burselor

11.000 lei  
costuri de 
gestioanre

„În 3 ani am reușit să creștem numărul și valoarea burselor, 
însă cel mai important lucru este că am reușit să maturizăm 
programul. A presupus multă dedicare și implicare din partea 
mentorilor, a bursierilor, a organizatorilor și a Fundației 
Comunitare Iași. 
Împreună ne bucurăm de reușite frumoase: bursieri care au 
devenit colegii noștri, unul dintre ei implicându-se chiar în 
procesul de organizare a programului; profesori care ne-au 
mărturisit că elevii implicați au mai multă încredere în 
propriile forțe. 
Ne dorim ca programul să continue să se maturizeze și să 
contribuie la creșterea și dezvoltarea personală a celor 
implicați, să creeze un impact pozitiv în comunitate și poate 
într-o zi, bursierii de azi vor deveni mentorii de mâine și vor 
găsi și ei bucurie în a contribui pentru cei din jur.”

Carmen Teodorescu
Manager Finance&Control,
Organizator program Fondul de burse Centric



• Elevii de la liceele: Colegiul Național Iași, Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național 
„Emil Racoviță”, Colegiul „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” își 
depun dosarul la Fundația Comunitară Iași.

• Urmează o etapă de cunoaștere, în care elevii povestesc despre pasiunile lor în cele două 
întâlniri organizate la Fundația Comunitară Iași și la Centric.

• Echipa Centric alege bursierii, iar mai apoi mentorii compatibili, care s-au înscris voluntar în 
program. Își împletesc viața cu cea a bursierilor și învață unii de la alții, crescând emoțional și 
spiritual.

• 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, nu se mai simt rotițe 
într-un mecanism care-i copleșește.

2015 – 2016 
6 bursieri – bursă în valoare de 3.000 lei

2016 – 2017 
13 bursieri –  bursă în valoare de 4.000 lei

2017 – 2018 
14 bursieri – bursă în valoare de 4.000 lei

Cum funcționează Fondul de Burse Centric

Timeline



2.
Căsuța
poștală a 
mentorilor

Mentor: Mihaela Ghidersa
Bursier: Iulian Peiu



Îmi amintesc cu zâmbetul pe buze prima întâlnire ca mentor şi mentee: 
-“Cartonaşul tău este aşa?” –“Nu! Da!” –“Te-am găsit!”, şi apoi a urmat o lungă 

conversaţie din care nici nu mă puteam gândi că avem atât de multe în comun şi 
că ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere. 

 Îţi mulţumesc pentru toate sfaturile şi îndrumările pe care mi le-ai oferit! Însă 
îmi pare atât de rău pentru faptul că timpul nu ne-a permis să ne întâlnim mai des, 

dar şi pentru faptul că nu am fost capabilă să îmi fac o fereastră şi să îţi cer să 
ieşim! Dar, promit (vei avea dovadă şi în scris) că nu o să mai las asta să se 
întâmple şi indiferent de programul pe care il voi avea, de cate ori sunt prin 

apropiere te voi scoate la o cafea.

„

„

Bursier: Mihaela Pavăl
Mentor: Eduard Apostol



Bursier: Alexandru Oloieri
Mentor: Ionut Arsinte

Mentor: Sabina Carare
Bursier: Tudor Iacobescu



Bursier: Vlad Cordoneanu
Mentor: Cristian Parascan

Mentor: Codrin Fâcă
Bursier: Carol Rameder 



Îţi mulţumesc pentru că mi-ai ghidat paşii în cadrul proiectului Centric. Ai 
reprezentat pentru mine o sursă de inspiraţie, un adevărat model de urmat 

de la care am avut foarte multe de învăţat. Îţi urez mult succes în continuare 
şi prosperitate în munca pe care o depui şi sper ca într-o zi să ajung să mă 

bucur de un loc de muncă asemănător, în care să profesez.

„

„

Bursier: Ramona Albert
Mentor: Andi Grădinariu



Aș vrea să încep prin a-ți mulțumi pentru opțiunea de a fi mentor și mai mult 
pentru că ai fost mentorul meu și că, după mine, am avut cea mai faină 

relație. Sunt foarte recunoscător că relația mentor-mentee dintre noi nu a 
descurs în parametri formali, ci a fost una informală și ai fost pentru mine 

mai mult decât un mentor, ai devenit un adevărat prieten. 
De asemenea mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate de a te 
cunoaște. Sincer, cred că matching-ul s-a făcut perfect. Îți mulțumesc pentru 
toate sfaturile pe care mi le-ai dat și pentru că ai răspuns tot timpul la orice 

cerință am avut și totodată pentru faptul că relația dintre noi continuă și 
acum în același mod. Chiar mi-aș dori ca în următorii ani, de ce nu, să 

devenim colegi la Centric.

„

„

Mentor: Alexandru Mînzățanu
Bursier: Eusebiu Gagea



Bursier: Mihai Tancău
Mentor: Simona Coroamă

Mentor: Petronela Maniliuc
Bursier: Gavrilă Deaconu



Bursier: Vlad Angheluș
Mentor: Alexandru Buzdugan

Mentor: Laura Grosu
Bursier: Costel Talabă



Să știi că mi-a făcut plăcere să colaborez cu tine pe perioada acestui 
mentorat. 

Îmi doresc să continuăm această prietenie și în următorii ani, chiar dacă nu 
vom mai fi “mentee” și “mentor” . O vorbă bună sau un sfat la nevoie este 

mereu bine primit. :) Am găsit în tine un prieten bun, un exemplu pe care aș 
vrea să-l urmez, mai ales în materie de călătorii și vacanțe. Ai gusturi bune, și 

din acest motiv am să apelez la tine când voi planifica o vacanță. :))
În rest, nu pot să spun decât succes, și cine știe, poate peste un an, doi, vom fi 
colegi de muncă, poate chiar de proiect la Centric și ne vom aminti cu plăcere 

de acești ani.

„

„

Bursier: Eduard Bejan
Mentor: Florin Plutaru



„

Pornești în viață curajos
Pornești, știind că pleci de jos

Nu știi ce îți rezervă viața
Oare cât se-ntinde ața?

Te-ntrebi unde vei ajunge
În ce sens totul va decurge

Întrebări fără răspuns
Oare unde am ajuns?

Ajungi să îți pierzi curajul
Crezând că ai atins finalul

Dar nu este așa ușor
Poate o să-nvăț să zbor?!

Aprinzi în suflet o speranță
Mai speri la încă un ghem de ață

Speri că totul va fi bine
Oare unde voi fi mâine?

Și uite-așa te încearcă viața
În fața ta apare ceața.
Nu dispera, vei vedea

Soarele apare și pe strada ta.

„

„

Mentor: Ivona Bursuc
Bursier: Cristian Bîzgă



Bursieri și mentori
Ramona Albert
Vlad Angheluș
Eduard Bejan
Cristian Bîzgă
Vlad Cordoneanu
Gavrilă Deaconu
Eusebiu Gagea
Tudor Iacobescu
Alexandru Oloieri
Mihaela Pavăl
Iulian Peiu
Carol Rameder
Costel Talabă
Mihai Tancău

Andi Grădinariu
Alexandru Buzdugan
Florin Plutaru
Ivona Bursuc
Cristian Parascan
Petronela Maniliuc
Alexandru Mînzănțanu
Sabina Cărare
Ionuț Arsinte
Eduard Apostol
Mihaela Ghidersa
Codrin Fâcă
Laura Grosu
Simona Coroamă

Ștefănel Turcu și Carmen Teodorescu
Organizatori program Fondul de burse Centric



3.
Cum au 
investit
bursa

Ramona Albert Vlad Angheluș
Laptop și meditații la 

limba engleză 
Chitară electrică, 

telefon, școala de șoferi 
și rechizite

Eduard Bejan
Cazare și curs festiv

Cristian Bizgă

Cazare și meditații la 
matematică



Costel Talabă
Cazare și transport

Mihai Tancău
Cazare și transport



Vlad Cordoneanu
Navetă, călătorie în 
Cehia, consultații 

medicale și economii 
pentru clasa a XII-a 

Gavrilă Deaconu
Meditații la matematică 

și informatică, curs 
festiv, banchet și telefon

Eusebiu Gagea
curs de IT, meditații la 

engleză și cazare

Tudor Iacobescu
Transport, banchet,

 și curs festiv

Alexandru Oloieri
Laptop, curs festiv, 

banchet și taxe 
admitere facultate

Mihaela Pavăl 
Cazare cămin și 

meditații la matematică

Iulian Peiu 
Cazare cămin, transport 

și tratament medical 

Carol Rameder
Meditații la informatică 

și laptop



4.
Amintiri 
colecționate
în cea de 
a 3-a ediție 









FONDUL DE BURSE

Mulțumim tuturor celor implicați:
Centric IT Solutions Romania

Fundația Comunitară Iași
Mentori
Bursieri

Organizatori


