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COMPANII ALERGĂTOARE

Bitdefender Iași
GFK 
GoDaddy
Codeless
Optymyze
TiVo
RomSo�
MiOS
Dopo Poco
3PillarGlobal
Levi9
Code932
Amazon
Gemini CAD 
Systems
Hotel Unirea
CGM So�ware

Conduent
Avon

Expert Network
Fortech
Step Up

Vast Visibility Iași
O-Team

Centric IT 
Solu�ons

Derma Clinique
Delphi

Arcadia
Mambu

Nera Computers
Viver�ne

Selgros
Promer Group



CE ESTE CROS PENTRU ȘCOLI?

Este cel mai mare eveniment de fundraising prin alergare, 
pentru școlile ieșene. Creează contextul potrivit inițiativei, 
schimbării și îmbunătățirii educației în orașul nostru. 

Prin Cros pentru școli, creăm acea țesătură civică prin care 
ideile bune sunt puse în aplicare, indiferent de unde pornesc: 
de la directori, profesori, elevi, părinți sau ieșeni care au un 
cuvânt valoros de spus pentru îmbunătățirea experienței 
școlare.

În cele 4 ediții, ieșenii au reușit să strângă, în contextul Cros 
pentru școli, 580.784 lei prin fundraising, pentru cele 101 
de proiecte ce le-au stârnit pasiune și empatia. Astfel, 3,466 
de alergători au participat la îmbunătățirea mediului școlar, 
implicit la un Iași în care inițiativa crește.



CUM FUNCȚIONEAZĂ?

1. Ieșenii propun, la Cros pentru Școli, soluții punctuale pentru 
rezolvarea unor probleme specifice, întâmpinate de instituțiile 
de învățământ.

2. Ieșenii află despre probleme și soluții. Când rezonează cu un 
proiect, se înscriu ca alergători la Cros pentru Școli și se anga-
jează să facă fundraising timp de cel puțin o lună. Prin acest 
demers ei au posibilitatea să adune fondurile de care are 
nevoie proiectul ales pentru a putea fi implementat.

3. În ziua evenimentului, toți alergătorii, individuali, în echipă de 
prieteni sau în echipă de colegi de muncă, aleargă la Cros și cei 
mai buni sunt răsplătiți pentru curajul și priceperea de-a face 
tuturor viața mai bună.



CE-I AȘA SPECIAL ÎNTR-UN 
ORAȘ CU ȘCOLI DESCHISE?

• vocea tuturor se face auzită;

• dispare sentimentul neputinței,
când oameni necunoscuți întind o
mână de ajutor;

• toate proiectele poartă amprenta
implicării și a inovării;

• oamenii care gândesc asemenea,
se găsesc unii pe alții;

• proiectele sunt implementate cu
drag și recunoștință, în mod trans-
parent, iar asta reduce riscul erorilor 
și al dezamăgirilor.







37 proiecte

200.282 lei

2.247 alergători

CROS PENTRU ȘCOLI
2018

ÎN CIFRE



ediția 2018

37 proiecte înscrise
200.282 lei mobilizați

 2.247 alergători

ediția 2016

21 proiecte înscrise
159.117 lei mobilizați

1.107 alergători

ediția 2017

29 proiecte înscrise
160.305 lei mobilizați

1.800 alegători

ediția 2015

11 proiecte înscrise
63.080 lei mobilizați

559 alergători

EVOLUȚIA CROS PENTRU ȘCOLI





PROIECTE PENTRU CARE S-AU 
STRÂNS FONDURI

Fondul Științescu - 34.030 lei mobilizați 
ORGANIZAȚIE: Fundația Comunitară Iași

Vreau să călătoresc în lumea științelor - 3.170 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Economic Administrativ Iași

Passport to the world - 3.185 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Economic Administrativ Iași 

Atelierele Copilăriei - 6.746 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația ProLife

Fii eroul învingătorilor noștri - 2.910 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Gimnazială “Elena Cuza” Iași

Mișcare cu Sens - Ateliere de lucru în lemn - 16.440 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația Waldorf Iași

Aleargă pentru o tablă - 1.037 lei mobilizați 
ORGANIZAȚIE: Scoala Gimnaziala „Gh.I Bratianu” Iasi

Ajungem MARI Iași - 7.544 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Lindenfeld – Programul de voluntariat ”Ajungem MARI”

Artă pentru o speranţă, ediția a II-a – Tabăra din Valea Ursului - 600 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociatia Speranţă şi Tradiţii, Valea Ursului 

Acasă, în comunitate 2 – after school - 200 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Şcoala din Valea Lupului, Iaşi

Negruzzi Broadcast Channel - 4.200 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul „Costache Negruzzi” Iasi



Cutia cu Papucei pentru Ei - 5.631 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Sfântul Nicolae

Step Up - 370 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Upside Down

Tabăra de zi Goruni – O vacanță mai frumoasă - 355 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Fundația COTE

Fondul de Burse Centric - 4.865 lei mobilizați 
ORGANIZAȚIE: Centric IT Solutions România

Alerg pentru copiii bolnavi de cancer - 15.732 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația Little People România

Atelier construcții de minimașini Formula 1 - 5.325 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Gimnazială Paradis

Parteneri în educație – Comunitatea Montessori - 16.405 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociatia „One for Hope” – Gradinita Montessori School of Iași

Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor - 975 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani

Înfrumusețăm școala - 3.382 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Gimnazială ”George Călinescu” Iași

GREEN Impact - 835 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: AIESEC

Semaforul alimentelor - 2.865 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația „CONVIVIA”

Pas cu pas spre o lume mai bună - 874 lei mobilizați 
ORGANIZAȚIE: Asociația GISU

Visuri la start - 5.845 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Național „Emil Racoviță”

Copii sănătoși în școli - 510 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociatia Implicat Valea Lupului



Înverzim Iașul - 2.550 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: UAIC, Școala Junior

Limba GERMANĂ - sunet și culoare - 12.105 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Primară Hansel und Gretel

Poteci curate spre cabana Giumalău - 2.665 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Organizaţia Naţională Cercetaşii României

Un pas în alergare – un pas în dezvoltare - 138 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași

Adventure Camp - 3.473 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Centrul Diecezan Caritas Iași
                
START – Program de consiliere, orientare în carieră și burse - 85 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Fundația Serviciilor Sociale Bethany

LUMEA noastră o construim NOI - 22.867 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Școala Gimnazială Varlaam Mitropolitul

Alergam pentru Andreea - 10.088 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Asociația ProLife Clinics

Fondul de Burse - 2.200 lei mobilizați
ORGANIZAȚIE: Fundația Comunitară Iași

Total fonduri
mobilizate:

200.282 lei





HARTA EROILOR ADULȚI 
Cursa Conduent (1,2 km) – Stadion – Rond Agronomie (capăt 
Parc Expoziție) – Stadion (traseu pe teren carosabil)

Cursa QMOBILI (1,2 km Cursa Deghizată) – Stadion – Rond 
Agronomie (capăt Parc Expoziție) – Stadion (traseu pe teren 
carosabil)

Cursa Go Daddy (2,8 km) – Stadion – Corp 10 Armată – Rond 
Agronomie – Stadion (traseu pe teren carosabil)

Cursa LEVI 9 (5,6 km) – Stadion – Liceul Pedagogic Vasile Lupu 
– Stadion (o parte pe teren carosabil și o parte pe teren pietonal)

Cursa Mașina Ta (8,4 km) – Stadion – Rond Castel – Stadion (o 
parte pe teren carosabil și o parte pe teren pietonal)



HARTA EROILOR COPII

Cursele Decathlon, pe Stadionul Emil Alexandrescu

- de 400 de metri, alături de părinți, 
pentru copii de 5-6 ani

- de 400 sau 800 de metri, fără părinți, 
pentru copii de 7-9 ani

- de 400 sau 800 de metri, fără părinți, 
pentru copii de 10-12 ani

- de 800 de metri, fără părinți, 
pentru copii de 12-14 ani





CROS PENTRU ȘCOLI 2018
 EXPERIENȚE

Mădălina Ungureanu

„Putem spune că evenimentul „Cros pentru școli” a devenit o tradiție 
pentru colegiul nostru. Încă din primele zile ale începerii anului școlar, 
elevii noștri, care au participat la edițiile anterioare, dar și bobocii care au 
concurat pentru alte școli sau alte organizații, se interesează dacă vom 
participa și la ediția următoare. Ținând cont de această solicitare și cu 
gândul că vom putea continua dotarea unor cabinete pornim la drum 
într-o nouă ediție. Elevii au așteptat cu nerăbdare începerea activităților de 
fundraising, care și anul acesta au fost extrem de variate: Petrecere de 
Valentine's Day, Petrecere de Dragobete, Târg de mărțișoare, Târg de 
prăjituri, Trucuri de magie, Atelier de dezvoltare personală. Mulțumim 
Fundației Comunitare Iași pentru oportunitatea oferită, pentru că a făcut 
să ne simțim mândri că facem parte dintr-o echipă puternică ce își propu-
ne și realizează lucruri mărețe.”

Manuela Horduna
"Cros pentru școli - O zi minunată petrecută lângă oameni pe care îi unește 
aceeași dorință și dragoste pentru două lucruri aparent distincte, dar care se 
află la congruența Crosului: implicarea activă pentru o cauză nobilă și viața 
sănătoasă. De la cursele pentru cei mici până la cursele celor mai curajoși 
pentru distanțe mai mari, toți participanții au avut aceeași dedicare și fericire de 
a susține și veni în ajutorul altora, câștigând cu siguranță la rândul lor un lucru 
care nu trebuie dat uitării: mulțumirea și mândria sufletească că au făcut parte 
dintr-un asemenea eveniment. Și pentru acest lucru stă ca mărturie zâmbetul 
și expresia feței lor, nu numai înaintea curselor, dar și în timpul și mai ales la 
sfârșitul ei când nici măcar oboseala nu le diminua fericirea. Și cum să fii altfel 
când ai atâția susținători care sunt alături de tine? Stadionul părea mult prea mic și 
îngust pentru tot zumzetul și încurajările celor care au venit să își susțină alergătorii. 
Vorbind și cu voluntarii Little People care au participat la eveniment, fie ca alergători, fie 
ca susținători, am realizat că în inimile tuturor există: "De abia aștept Crosul de anul 
viitor".

Colegiul Economic Administrativ Iași

 Asociația Little People România



COMUNICAREA EVENIMENTULUI
www.facebook.com/crospentruscoli/

AFFICHANGE & 
AMBRASIGN

1 banner printat și publicat 
pe Bvd. Independenței

ABSOLUT MEDIA
 

1 panou publicitar afișat
în cartierul Pudu Roș 

WINK MEDIA
 

 difuzare spot în mijloacele 
de transport în comun, 

Palas și billboard Moldova 
Mall și stațiile de autobuz

MAGIC FM
 

3 spoturi radio difuzate

SEPTEMBER MEDIA
 

realizare și afișare Totem 
Carrefour Felicia & ERA 

ZIARUL DE IAȘI & IAȘI FUN
 
5 machete în presa scrisă, 3 comunicate 
de presă, 5 bannere online

ZILE ȘI NOPȚI
 3 machete în presa scrisă 



 
În ziua evenimentului au făcut reportaje 
de la fața locului Antena 1 Moldova 
și TVR Iași 
Spot TV difuzat pe – Antena 1 Moldova și 
TVR Iași

 
La ediția din 2018 Cros pentru școli
am avut 5 fotografi invitați: 3 idei, 
Alexandru Cucireve, Cosmina Hatmanu, 
Marius Butiuc și Victor Găină.

PRESA SCRISĂ

 

http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cros-pentru-scoli-2018/171079/

https://vivafmiasi.ro/inscrieri-pentru-proiectul-cros-pentru-scoli-2018/

http://iasi.inoras.ro/eveniment/cros-pentru-scoli-2018-52077/

http://www.primaria-iasi.ro/portal-iasi/stiri-si-noutati-din-iasi/crosul-pentru-scoli-a-strans-1

80000-de-lei-pentru-implementarea-a-36-de-proiecte-scolare/6762/

http://curierulnational.ro/Actualitate/2018-05-20/Iesenii+au+mobilizat+peste+180.000+de

+lei+la+Cros+pentru+scoli&hl=x&tip=toate

https://www.scoalavarlaam.ro/lumea-noastra-o-construim-noi-proiect-inscris-la-cros-pentru-

scoli-19-mai-2018/

Relatarea evenimentului în



ORGANIZATOR
FUNDAȚIA 
COMUNITARĂ 
IAȘI

Fundaţia Comunitară Iaşi îşi propune să aducă împreună 
oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile care merită mişcate, 
spre beneficiul întregii comunităţi, pentru transformarea 
Iaşului într-un oraş în care să fim mândri că locuim.

Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o 
manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi întregii regi-
uni, prin încurajarea bucuriei actului de a dona.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile primite de 
la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor, 
oferind astfel membrilor comunităţii oportunităţi concrete de 
a participa, de a cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini pro-
grame de calitate.

www.facebook.com/fundatiacomunitaraiasi/

http://www.fundatiacomunitaraiasi.ro www.linkedin.com/fundatia-comunitara-iasi/

https://twitter.com/fciasi



Eveniment organizat de: Sponsor principal Partener logistic Partener matching

Sponsori Gold

Sponsori Silver

Sponsori 

Eveniment Partener Partener artisticPartener de mișcare

Parteneri media

Parteneri instuționali




