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Procedură
și
eligibilitate

Un juriu a evaluat proiectele depuse în competiție. Acesta
a fost format din doi reprezentanți ai antreprenorilor, un
arhitect, un reprezentant al Primăriei Municipiului Iași, doi
reprezentanți ai TUIASI și unul al Fundației Comunitare Iași:

Nicoleta Hrițcu –
administrator Cuptorul
Moldovencei (reprezentant al
antreprenorilor din programul
Fondul Antreprenorilor Locali);
Teofil Bozbiciu – administrator
Teo’s Cafe (reprezentant al
antreprenorilor din programul
Fondul Antreprenorilor Locali);

La ediția pilot a Fondului au contribuit antreprenorii: Tuffli, Tulip,
Jassyro, Hill Center, Papucei, Junior Clinic, Teo’s Café, Cuptorul
Moldovencei, Cake Expert, Retro Caffe, AromaZen, Voila Coffe, Frișcot,
Restaurant Traian, Artizan Café, La băcănie, Mignon.

ing. Bogdan Budeanu directorul Direcției Servicii
Studențești a TUIASI;
asist. univ. dr. arh. Horia
Țundrea – reprezentant al
TUIASI;

Viziune

Delia Muntean – arhitect
(reprezentant al Primăriei
Municipiului Iași);

Fondul Antreprenorilor Locali este inițiativa Fundației Comunitare Iași și a antreprenorilor
locali, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), prin care
ieșenii au venit cu idei de înfrumusețare a orașului.

Adriana Gheorghiescu
– arhitect (reprezentant
al Consiliului Director al
Fundației Comunitare Iași);

Această ediție pilot a programului a presupus derularea unui concurs de proiecte în urma
căruia s-au oferit 10.000 lei celei mai originale idei propuse de către organizațiile studențești
ce activează în cadrul TUIASI, grupurilor/echipelor de inițiativă formate din studenți sau din
tineri absolvenți, asociațiilor de profesori sau instituțiilor de învățământ.

Doris-Amalia Cojocariu –
Grant Manager la Fundația
Comunitară Iași.

Acest parteneriat ne-a oferit cadrul favorabil de întâlnire a ideilor studenților, profesorilor de
la specializările de profil: arhitectură, peisagistică, construcții etc. și ieșenii care vor să facă
o schimbare în Iași. Profesorii au oferit asistență tehnică și recomandări avizate potențialilor
aplicanți, iar noi, echipa de la FCI, am fost responsabili de asistența de project management.
Fondul Antreprenorilor Locali a debutat în anul 2015 prin intermediul Cardului Comunității –
program de dezvoltare comunitară prin care se sprijină antreprenoriatul local. Antreprenorii
implicați în acest program au constituit un fond de finanțare nerambursabilă a proiectelor de
revitalizare urbană.
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Juriul s-a asigurat că cel mai bun proiect a răspuns unei nevoi locale și că
soluționează o problemă în comunitate. În evaluare s-a ținut cont și de acele
inițiative care produc o îmbunătățire în activitățile beneficiarilor vizați și care
produc schimbări pe termen lung pentru cât mai multe persoane.
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Au fost recomandate proiecte care:
• transformă spațiile neutilizate în locuri cu
impact estetic sau cu utilitate comunitară;
• amenajează grădini/spații verzi/parcuri;
• construiesc noi spații/lounge-uri urbane
de relaxare și petrecere a timpului liber;
• amenajează locuri de joacă în zonele
vizate;
• reamenajează spații cu acces public astfel
încât să fie mai eficiente cu utilizarea de
materiale reutilizabile și pentru a educa
publicul larg în acest sens;

2.Prezentarea
proiectului
• transformă vegetația din zonele vizate în
locuri de joacă pentru copii sau de petrecere
a timpului liber pentru cetățeni;
• reciclează și reutilizează diferite materiale
pentru amenajarea spațiului;
• pun în practică sau promovează către
publicul larg metode inovative de reciclare
și folosire economică a resurselor;
• alte idei creative de înfrumusețare a
spațiilor/zonelor urbane.

Care au fost criteriile de
eligibilitate

1. Impactul proiectului
• Proiectul răspunde unei nevoi locale și soluţionează o problemă relevantă din
comunitate;
• Prezentarea proiectului arată în ce măsură inițiativa va produce o schimbare/
îmbunătăţire în activităţile beneficiarilor vizaţi;
• Intervenția produce schimbări pe termen lung;
• Numărul beneficiarilor direcţi și al beneficiarilor indirecţi;
• Numărul persoanelor din comunitate implicate direct în reamenajarea spațiului
vizat;
• Proiectul vizează utilizarea materialelor inovative sau reciclate.
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și

administrarea

• Prezentarea proiectului justifică implicarea
membrilor echipei
în
desfășurarea
activităților;
• Proiectul presupune un raport cost –
rezultate eficient;
• Sunt specificate activităţi și obiective
clare;
• Propune metode clare de monitorizare
şi evaluare și prezintă indicatorii care vor
fi folosiţi pentru evaluarea rezultatelor
proiectului.

3. Sustenabilitatea proiectului
• Proiectul are capacitatea de a coopta
diferiţi membri ai comunităţii ieşene pentru
replicarea rezultatelor;
• Se prezintă un plan concret cu activități,
metode, resurse de asumare a menținerii
în stare de funcționare a achizițiilor și
a amenajărilor realizate prin finanțarea
primită prin Fondul Antreprenorilor Locali;
• Potenţialul de a dezvolta comportamente
şi atitudini în comunitate;
• Vom analiza numărul de persoane din
comunitate care vor fi implicate direct în
proiect;
• Numărul de ieşeni care intră în contact cu
proiectul şi pot fi influenţaţi de acesta.

4. Capacitatea instituţiei aplicante
de a implementa proiectul
•Grupul
de
inițiativă/organizația
demonstrează
capacitate
de
implementare a activităţilor proiectului
prin resursele de care dispune;
• Experienţa responsabilului de proiect şi a
celor implicaţi în realizarea și monitorizarea
proiectului este relevantă.
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Proiectul propus a urmărit să îmbunătățească unul din spațiile verzi din campus aflat în incinta
căminelor T3 și T4, transformându-l într-o zonă plină de viață si voie bună.
Acest proiect este doar un început ce dă startul unei întregi remodelări a tuturor spațiilor din
campus.
Proiectul a propus o reamenajare a spațiului din fața căminului T3-T4. Spațiul se împarte
acum în 3 zone distincte ce tind să răspundă nevoii actuale a studenților și persoanelor care
frecventează zona:
1. Zonă destinată sportului în aer liber;
2. Zonă destinată jocurilor de masă practicate în grup (table, șah etc.);
3. Zonă de socializare și relaxare.
Resursele financiare oferite prin Fondul Antreprenorilor Locali pentru proiect sunt de 10.000
lei.
Această sumă a fost învestită în: materiale construcții (bolțari, perie, role abrazive, cupiură,
geam float, sfoară, perie, bandă).
La aceste resurse se adaugă și investiția de aprox. 20.000 lei a Universității Tehnice „Gh.
Asachi” din Iași pentru: amenajarea terenului și pavarea aleilor din incinta T3-T4, racordarea la
sistemul de iluminare al Universității, pentru muncitori și pentru transportul materialelor.

Despre
proiectul câștigător
Proiectul finanțat se numește „ARHITISTIC. Sport, joc și voie bună” - un hibrid între proiectul
propus de Mihaela Sîrbu și proiectul propus de grupul de inițiativă „Arhitistic”, format din
Georgiana Butnariu și Ionuț Furdu, cu toții studenți ai Facultății de Arhitectură.
Pe partea de consiliere (rezistența materialelor / devizele, sistemul electric) au contribuit și:
Andrei Gâzea, Marius Imbrea (studenți), Horia Țundrea (profesor), Bogdan Budeanu (director
Direcția Serviciilor Studențești)
Organizația gazdă / parteneră pentru implementarea proiectului: Asociația Studenților
Arhitecți din Iași (ASAI).
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Testimoniale

”

”

Proiectul a fost pentru mine și colegii mei o experiență frumoasă
dar nu și foarte ușoară în unele momente. Din partea Fondului
Antreprenorilor Locali totul a fost făcut cu o mare corectitudine și
seriozitate. Dificultățile au apărut în cadrul elaborării proiectului
atunci când nu am știut ca trebuie să luăm în calcul unii factori
precum transportul materialelor sau cine se ocupă exact de execuția
unor anumite lucrări. Noi am avut parte de un mediu favorabil și
susținere din partea universității și s-au putut soluționa problemele
apărute, în alte cazuri acest suport ar putea fi inexistent. Nu trebuie
ignorată o importanta posibilitate de a întreba dacă nu vor să se
implice și alți actori în proiect precum unii producători de materiale,
ce pot face reduceri la vânzarea materialelor sau le pot dona.
Schimbarea începe de la tine, nu va fi ușor, dar rezultatele vor fi
frumoase.
-Mihaela Sîrbu, membru echipă proiect

Au fost multe provocări, dar unele foarte plăcute. Partea de
revitalizare urbană este foarte importantă și mă bucur că am
reușit să colaborăm atâtea entități, de la studenți la Primărie la
antreprenori, și aici cred că este cea mai mare realizare, am reușit
să dăm un exemplu
-Teofil Bozbiciu, antreprenor „Teo`s Cafe”

„

„
”

”
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„

Odată ce înțelegem că nu trebuie să așteptăm din altă parte să vină
plus-valoarea, ci în primul rând de noi depinde în ce mediu trăim, se
pot face lucruri frumoase și vedem rezultatul.
-Nicoleta Hrițcu, antreprenor „Cuptorul Moldovencei”

Implicarea în Fondul Antreprenorilor Locali a fost poate atipică
pentru universitatea noastră. Proiectul nu a fost deloc ușor, ne-a
prins de multe ori seara pe la birou, prin campus, dar când vezi
la final cât de fain a ieșit rezultatul, că în realitate a ieșit la fel ca
în randare, când vezi că la 07.15 dimineața, un cuplu de tineri își
bea cafeaua în leagăn, cu toate că afară nu sunt mai mult de 2-3
grade, uiți de toate problemele care au fost în ultimele luni, pur și
simplu devii puțin mai fericit. Cred că am avut cu toții de învățat
din parteneriatul cu Fundația Comunitară Iași. Am învățat că o
comunitate nu poate evolua fără implicarea și inițiativele membrilor
care o alcătuiesc. Am învățat că o administrație nu poate evolua
dacă nu ascultă și evaluează inițiativele comunității. Iar în final, eu
am învățat de la studenți că lucrurile se pot face și altfel, mult mai
creativ.
-Bogdan Budeanu, Directorul Direcției Servicii Studențești a
TUIASI

„
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De la
randare la
realitate

afară.” Numai că până la urmă, planul lor se
prelungise la 4 zile. Pentru că nu mai făcuseră
niciodată bănci, apăruseră micile erori de
calcul, șuruburi puse greșit și așa s-au
trezit că trebuie să le dezasambleze și să le
asambleze la loc.
În cele din urmă, Bogdan Budeanu, Directorul
Direcției Servicii Studențești a TUIASI,
devenise ajutorul din umbră, care la o distanță

de un apel găsea meseriașii potriviți care să-i
ajute voluntar; mai mult decât atât devenise
confidentul lor care scotea soluțiile din
pălărie precum un magician. Însă acest lucru
nu însemna că munca lor devenise ușoară,
doar că acum aveau o hartă după care să se
ghideze și care să-i ajute să bâjbâie mai puțin
în necunoscut.

Înainte de randare a fost inițiativa.

Când inițiativa schimbă contextul
- În Liverpool, 5 femei se luptau pentru cartierul lor, pentru ca acesta să nu fie distrus și
transformat în „zonă de interes”. Ies în stradă. Fac grevă. De câteva zile sunt secate de puteri…
vlăguite… însă cu toate acestea duc în continuare lupta pentru că realizaseră de mult că dacă
vrei ceva anume trebuie să pui mâna să faci. Și ghici ce? L-au salvat… hmm… cine ar fi putut
să creadă? Ideea e că… încă așteptăm să vină cineva să facă ceva, încă nu înțelegem că NOI
trebuie să facem, NOI suntem cei care trebuie să pună osul la treabă și să nu mai stăm și să
așteptăm să ne cadă din cer. După principiul acesta ne-am ghidat. A fost greu… nimeni nu
spune că a fost floare la ureche, dar când știi că ești pasionat de acel lucru știi și că vei reuși,
chit că te înfrunți cu necunoscutul.
Mihaela zâmbește larg în timp ce privirea ei oglindește o mare încredere în propriile forțe, dar
în același timp se deslușește un gram de dezamăgire față de cei care încă nu înțeleg acest
lucru.

...

Era început de repaos între sesiuni. Un moment
în care toată lumea respiră, toate lumea se
gândește la moduri în care te-ai putea relaxa
mai bine. Poate o mică vacanță, poate ieșiri cu
prietenii, poate pur și simplu somn, filme și iar
somn. Până la urmă e vacanță, ce altceva e
de făcut? Sau mai bine spus, cine s-ar putea
gândi la altceva de făcut?
În campus, Mihaela află de un concurs de
proiecte. Un concurs în care Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
colaborează cu Fundația Comunitară Iași prin
programul Fondul Antreprenorilor Locali. Se
gândește bine și își spune că e un moment
potrivit să își încerce norocul, dincolo de toate,
să-și exerseze pasiunea. Hotărăște să le spună
și prietenilor ei despre concurs, motivată fiind
și de doza de inițiativă care mișună printre
colegii ei: „Știam că la noi lumea nu se prea
omoară cu implicarea. Așa că i-am spus lui
Ionuț și Georgianei «Hai, fraților, să facem noi
ceva»”. Ei și-au luat răgazul de timp necesar

cât să ia decizia potrivită și ușor, ușor inițiativa
se strecurase în calendarul lor, pe lângă
relaxare, vacanță, excursii și-au făcut timp să
se gândească la o idee de proiect. În plus, o
întrebare nu le dădea pace: Ce poți cumpăra
cu 10.000 de lei? Așa că, au început să caute,
au început să navigheze internetul în lung și
în lat și să ceară oferte de preț.
După scurt timp, apăruseră din partea
cunoscuților și veșnica întrebare nemuritoare
„Da` ție ce îți iese?” De unde putem spune clar
că nu se refereau la experiență, cunoștințe,
un lucru extraordinar de pus la CV sau
portofoliu… departe gândul. Pentru unii
inițiativa devine un cuvânt greu de deslușit
și de înțeles, mai ales când cuvintele precum
bani și profit nu se regăsesc în ecuație. Dar,
înapoi la studenții noștri, care mai mult decât
evident nu gândeau așa.

Randare checked - Realitate loading…
- Teoria ca teoria, dar în practică domnișoară,
știi să faci?
Privirea Georgianei se încețoșează iar
încrederea îi este puțin zbuciumată, de
parcă toate cunoștințele ei de arhitectură se
risipiseră printre acele cuvinte tăioase. Își dă
seama că e totuși prima dată când depășește
pragul de randare și proiectul lor se transformă
în realitate chiar sub îndrumarea și munca lor.
Tocmai aici iau o altă turnură lucrurile. De când
începuseră proiectul, nu era prima dată când
Georgiana și Ionuț realizaseră că prinde alte
cote, alte măsurători, alte distanțe în realitate
față de proiectul realizat în programele de
arhitectură, însă asta nu-i făcea să renunțe.
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Aveau să cunoască lumea meseriașilor, care
deși aveau felul lor extravagant de sincer de
a le mărturisi erorile sau lucrurile lipsă, ei deja
nu le mai considerau răutăți ci mai degrabă
povețe de viață, de cum poți să faci mai bine
pe viitor.
Dintr-o experiență anterioară ajunseseră la
concluzia că mai bine primesc o îndrumare,
mai mult sau mai puțin usturătoare, decât să
bâjbâie singuri într-o lume a practicii; pe care
în cele din urmă aveau oricum să o cunoască.
Încă își mai aduceau aminte cum a fost când
au început să încropească băncile: „Bun. În
două zile ar trebui să fie totul gata. În prima
zi le asamblăm iar în a două zi le amplasăm
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Realitate loaded
Se instalase din nou acea atmosferă de
relaxare când Georgiana și Ionuț începuseră
deja să transpună proiectul din virtual în
real. Între timp, Mihaela plecase în Franța
cu o bursă de studiu, însă entuziasmul și
îndrăzneala nu o țineau departe de proiect,
până la urmă arta persuasiunii se practică și
prin telefon, așa că, deși cu mâinile legate
încerca să-i ajute de la 2.000 de kilometri.
În Iași, Georgiana și Ionuț începeau să
realizeze că munca cu oamenii și cea practică
erau acel necunoscut pe care trebuiau să-l
înfrunte și să îl mânuiască așa cum se putea
mai bine. Se luptau între telefoane, furnizori,
drumuri, muncitori și biroul lui Bogdan.
Noaptea, oboseala se furișa de niciunde, iar
dimineața îi îmbrățișa cu „dulci” migrene.
Încet, încet în campus, bucățele din proiectul
lor se conturau în realitate. Pavajul îmbrăca
frumos parcela de iarbă ce odată schița un

teren lipsit de culoare și de utilitate. Băncile
aveau să devină culcuș pentru îndrăgostiți
și pentru prietenii cu zâmbete largi și râsete
colorate. Leagănele primeau orice spirit
zburdalnic care își dorea să rătăcească din
nou în sentimentul copilăriei. Circuitul sportiv
aduna toți „cocoșii” dornici să se mențină în
formă, masa de ping-pong distra studenții,
iar plasa cu borcănele luminate creau acea
atmosferă de veșnică vară.
Implicarea înseamnă muncă. Într-adevăr,
răsplata financiară de cele mai multe ori
o compensează, însă în final rămâi tot cu
„sucul” experienței, cu ceea ce contează mai
presus de tot și de toate: cunoștințele. Ele pot
transforma un om slab într-un om puternic.
Așa că întreabă-te: „Da` ție ce îți iese?”

Personajele principale/echipa de proiect: Georgiana Butnariu, Mihaela Sîrbu și Ionuț Furdu.
Personajele din umbră: Bogdan Budeanu, Directorul Direcției Servicii Studențești a TUIASI și
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Marius Imbrea, Inginer Birou Tehnic.
Actorii principali din Fondul Antreprenorilor locali: Tuffli, Tulip, Jassyro, Hill Center, Papucei,
Junior Clinic, Teo’s Café, Cuptorul Moldovencei, Cake Expert, Retro Caffe, AromaZen, Voila
Coffe, Frișcot, Restaurant Traian, Artizan Café, La băcănie, Mignon.
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Cum s-a răspândit
vestea în Iași
Presă
- Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași: www.tuiasi.ro
http://www.tuiasi.ro/stiri/studenii-schimba-campusul-tudor-vladimirescu
- Ziare.com: http://www.ziare.com/ziare-iasi/stiri-actualitate/studentii-schimba-fata-campusului-tudor-vladimirescu-foto-7056608
- E-politic.ro: http://www.e-politic.ro/revista-presei/studentii-schimba-fata-campusului-tudor-vladimirescu-foto-780917
- Infocaras.ro: https://infocaras.ro/stiri/2017/11/23/studentii-schimba-fata-campusului-tudor-vladimirescu-foto/
- Știri.ong: https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat/studentii-schimba-fata-campusului-tudor-vladimirescu-iasi
- Adevărul: http://adevarul.ro/locale/iasi/revitalizare-urbana-unul-cele-mai-mari-campusuri-studentesti-tara-presupune-proiectul-1_5a17c92e5ab6550cb879eef2/index.html
- Vivafmiasi.ro: http://vivafmiasi.ro/audio-studentii-ieseni-au-revitalizat-campusul-tudor-vladimirescu/
- Radiohit.ro: http://www.radiohit.ro/campusul-tudor-vladimirescu-este-primul-din-romania-care-are-un-spatiu-de-relaxare-creat-de-student/
- Iași TV Life: http://iasitvlife.ro/index.php/categorii/item/56445-studentii-schimba-fata-campusului-tudor-vladimirescu
- Evenimentul: http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/parc-de-recreere-la-a-ghasachia-creat-de-studenti--217412858.html
- Romania24.net: http://www.romania24.net/revitalizare-urbana-in-unul-dintre-cele-mai-mari-campusuri-studentesti-din-tara-ce-presupune-proiectul/
- Yahoo!:
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Un program dezvoltat în
parteneriat cu

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași

