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6 ani de fond

O poveste în online



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.

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.



Fiecare ediție a Fondului de burse Centric a însemnat
o evoluție a programului și un nou prilej de
redescoperire. 

An de an, timp de patru ediții am crescut numărul de
bursieri, stabilizându-ne la 15 bursieri/per ediție.

Ediția a cincea ne-a scos complet din zona de confort,
fiind începută offline, dar cu o festivitate de încheiere
în online.

Cea de-a șasea ediție - în an pandemic - am
desfășurat-o complet în online, atât inaugurările, cât
și atelierile și evenimentul de final fiind susținute din
fața ecranului.
Ne felicităm pentru navigarea de succes a
programului în mediul online, pentru faptul că ne-am
menținut scopul și valorile fondului neatinse și am
reușit să încheiem cea de-a șasea ediție în mod inedit,
cu un mini-concert al trupei Fără Zahăr, ascultat din
fața calculatorului de acasă.

6 ani de fond



Istoric fond

2015 - 2016

 

burse în
valoare de
18.000 lei

6 bursieri

 

burse în
valoare de
52.000 lei

13 bursieri

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

 

burse în
valoare de
56.000 lei

14 bursieri

 

burse în
valoare de
60.000 lei

15 bursieri

 

burse în
valoare de
60.000 lei

15 bursieri



2020 - 2021 

O poveste în online



După 5 ani de program, 5 generații de
bursieri și 5 generații de mentori, în
data de 18 noiembrie a fost lansată
ediția cu numărul 6 și am cunoscut pe
cea de-a șasea generație de bursieri și
mentori. 
Dacă în alți ani ne întâlneam acasă la
Centric, pentru această ediție ne-am
întâlnit online și fiecare "acasă" s-a
transformat în “acasă" pentru noua
#generatieCentric.

După 10 luni de program, o lansare, 4

workshopuri și un eveniment de
încheiere, toate realizate în online,

putem afirma că a fost o ediție complet
ieșită din tipare și plină de momente
frumoase.

https://www.facebook.com/CentricITSolutionsRomania/?__cft__%5b0%5d=AZVqqGSLbF37qhcI7gtedSlvyhqeQAPnsVaCRgaXDLS69Elwntir46SPdbxqE-RgiXUJKx6Q4tlD_ASOG5p1xXd81xUyllaJfRIzZrEokEkUMs6ZhLJI8sUk5yKnBD7kZ7vxIhe8ZhPsr-9Z62y55xFPgFt6Ue4CXp-sWwCuKXyTaMskzlEP9dq0alxQxGB7M1k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/generatiecentric?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqqGSLbF37qhcI7gtedSlvyhqeQAPnsVaCRgaXDLS69Elwntir46SPdbxqE-RgiXUJKx6Q4tlD_ASOG5p1xXd81xUyllaJfRIzZrEokEkUMs6ZhLJI8sUk5yKnBD7kZ7vxIhe8ZhPsr-9Z62y55xFPgFt6Ue4CXp-sWwCuKXyTaMskzlEP9dq0alxQxGB7M1k&__tn__=*NK-R


Bursieri

Anton Cosmin-Andrei 
Băbuță Eliza
Blăjuți Gabriel
Caleavalea Vasile-Andrei
Cohman Teodora Cristina
Dămătăr Eusebiu-Anton
Gălbează Daniel
Greu Sorin Iulian
Grosu Victor Alessandru
Luciu Gabriel
Melinte Daria-Elena
Mihăilă Ilie-Bogdan
Pichiu Cristina-Cătălina
Rădeanu Roxana-Valentina
Romanescu Adia-Ioana

Mentori

Giurgilă Alexandru
Hrițcu Lavinia
Roman Monica
Broască Iulian
Coroamă Simona
Pătrașcu Valentina
Matei Cristina
Grădinariu Andi
Avel Ștefan
Tuvene Ionuț
Pană Carin
Acălfoaie Ioan
Grigoriu Cristiana
Scutaru Bianca
Gheorghe Alina







Pentru al doilea an la rând, fondul de burse Centric a avut-o alături
pe Psihoterapeut dr. Andreea Chirilă, care a facilitat cele 4 ateliere
ale ediției.

Primul atelier a urmărit să explice mai bine ce este mentoratul și care
este rolul mentorilor și al bursierilor.

În cel de-al doilea atelier a fost împărtășit ce înseamnă să fii mentee,

să ai un mentor și care sunt ingredientele succesului într-o relație de
mentorat.

Mentorii, împreună cu Andreea, s-au întâlnit în cel de-al treilea
atelier și au discutat despre „mentoring în vremuri pandemice”. A
fost un atelier de profunzime în care am discutat despre stilurile de
atașament mentor - mentee.

Ultimul atelier a fost o senzație a programului. Am experimentat ce
înseamnă un quiz online, avându-i ca protagoniști pe bursierii și
mentorii din Fondul de burse Centric, iar responsabili cu distracția au
fost cei de la Pub Quiz by IDIOT și trupa Fără Zahăr.

If you can dream it... Do it!

https://www.facebook.com/PubQuizbyIDIOT/?__cft__%5b0%5d=AZXIVBAiq91zd3OfCUzfNSzFChxm8yWxhc7Om-4pztjr6YMV8Fx-qw0RiW0jx-YWymJ0cNOGmCt3LGOWxYCS0k4Gs43oScGFwkwTgvTSMGb4jdvT4oaKPdKDxHpvK28iEBSYBbo1QDbEE64VTrWBdmVmBn2URwxDvYeUnok8lEG6gWdhItrg65dB33x5O9uZYd4&__tn__=kK-R


Testimoniale bursieri

Eliza Băbuță, 18 ani

"În cadrul programului am întâlnit o
persoană dedicată cu care am stabilit ușor
o legătură profundă, mentorul meu,

Lavinia. Am așteptat cu nerăbdare zilele în
care ne întâlneam online, pentru că după
fiecare meeting plecăm cu ceva nou. Fie că
era vorba de noțiuni de informatică, fie că
aflăm lucuri despre joburile din domeniu și
ce presupun ele, sau purtam discuții legate
de dezvoltarea mea personală, mentorul
meu a făcut tot posibilul că eu să profit cât
mai mult de acest program."

Gabriel Blajuti, 16 ani

"Să fiu bursier Centric a însemnat o
oportunitate de a fi mai flexibil în felul în
care cheltuiesc, acordându-mi un impuls
în activitățile mele educaționale și de
cunoaștere de sine (având de dinainte
posibilitatea de a-mi acoperi necesitățile),

o oportunitate de a învăța mai mult IT, de
a socializa și de a învăța câte puțin despre
viața după liceu/ facultate. A fost și o
experiență revigorantă și m-a făcut să
realizez că pot avea o carieră în IT."

Eusebiu Dămătăr, 19 ani

"Mentorul meu m-a învățat tainele acestui
domeniu, ce mie mi se părea că le voi
descoperi cu mult mai mult greu și efort.
Mi-a plăcut că a fost alături de mine și mi-
a răspuns la toate întrebările ce-mi
treceau prin cap. Totodată, am apreciat
sinceritatea și conexiunea ce am putut s-o
creez cu acesta și mai ales timpul de
calitate petrecut din care mereu reușeam
să ies cu idei noi și productive pentru
mine."



"Am avut ocazia de a fi în acest program pentru 3 ani, am
avut parte de niște experiențe inedite, am cunoscut o
mulțime de oameni prietenoși și devodați, care s-au
implicat trup și suflet pentru noi.
 

Am învățat extraordinar de multe lucruri de la cei 3
mentori care mi-au purtat de grijă în acești ani, am avut
parte de multe opinii și experiențe diferite din care să mă
inspir și pe care să le iau în calcul în propriul meu drum. 

Centric, împreună cu Fundația Comunitară Iași mi-au
oferit multe oportunități pe care mi le voi aduce aminte
mult timp de acum și o mulțime de amintiri unice care îmi
încălzesc mai mult anii de liceu."

3 ani bursier în

Fondul de burse

Centric

Vreau să vă transmit miile mele de mulțumiri și

doar urări de succes pentru edițiile viitoare în care

sunt sigură că veți reuși să îndrumați micii noi

informaticieni, așa cum eram și eu la începuturile

prieteniei mele cu voi! 

 

Roxana-Valentina Rădeanu





KEEP CALM

and may 

THE FORCE BE 

WITH US!



Mulțumim tuturor celor implicați:

Centric IT Solutions Romania

Fundația Comunitară Iași

Mentori

Bursieri

Psihoterapeut Andreea Chirilă

 


