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• 1992 - WorldBank
• 2000 - UNESCO 

Evaluările internaționale arată că puștii deprind cele 
mai multe abilități și cunoștințe atunci când învață în 
școli proiecte să funcționeze ca niște laboratoare de 
democrație. 

„Escuela Nueva” este un model pedagogic care aduce în 
dialog directorii școlilor, dascălii, părinții, elevii și 
comunitatea. Proiectele, lecțiile și activitățile școlare 
sunt concepute și experimentate prin participarea 
tuturor. 

Mii de școli au îmbrățișat la nivel internațional modelul 
acesta, care în România este cunoscut ca „Școala De-
schisă” - o școală, adică, în care oricine poate avea acces 
la resurse și informație. Cu precădere în comunitățile 
în care calitatea Educației este puternic influențată de 
problemele socio-economice, elevii care învață în Școli 
Deschise au rezultate cu mult mai bune decât cei care 
trec printr-un proces de învățare construit piramidal.

Majoritatea școlilor funcționează însă piramidal. 
Proiectele, ideile și inițiativa pornesc de la consiliile de 
directori și circulă vertical, înspre dascăli, elevi și părinți. 
Comunitatea este, adesea, cu totul exclusă din 
experiența de învățare. O mulțime de idei rămân în-
gropate.

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

Consiliu Director

Dascăli

Părinți

Elevi

Ieșeni

CE SE ÎNTÂMPLĂ LA CROS PENTRU ȘCOLI

Ernesto Sirolli este unul dintre cei mai cunoscuți 
specialiști și practicieni în dezvoltarea economică 
durabilă. Între 1971 și 1977 a lucrat în Africa. A ajuns în 
Zambia pregătit să-i învețe pe localnici să fructifice 
terenurile extraordinar de ferile. Le-a dat semințe, dar 
zambienii nu s-au înghesuit să le planteze. I-a plătit ca 
să-și facă grădini. Puțini au fost atrași de răsplata 
financiară. Cei care și-au cultivat pământul, au văzut 
cum roșiile cresc sănătos și bogat. Ernesto era fericit. 
Reușise să dea un exemplu.

Apoi au venit 200 de hipopotami și-au mâncat totul 
într-o noapte. Zambieniii știau că așa se va întâmpla. 

Cei mai fini cunoscători ai problemelor unei comunități 
sunt exact membrii acelor comunități. Cele mai eficiente 
soluții sunt găsite de oamenii care știu, pe pielea lor, 
prin ce trec și cum ar putea să le fie mai bine. Din afară, 
vin oportunitățile, resursele, colaborarea și participarea 
care fac din soluții, planuri de acțiune puse în practică.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

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

Fie că laboratoarele unei școli nu sunt dotate corespun-
zător, fie că în altă școală, elevii n-au parte de activități 
creative sau că în alta, majoritatea elevilor au părinții 
plecați în străinătate, iar asta le afectează capacitatea 
de învățare, ieșenii identifică problema și transpun 
soluția, într-un proiect. Își înscriu proiectele în com-
petiție și apoi dau sfoară în țară despre ideile lor. 

Cel mai mare 
eveniment local 
sportiv, de 
fundraising 
pentru 
îmbunătățirea 
Educației în Iași.

Ce-i așa special 
într-un oraș cu 
Școli deschise?
• vocea tuturor se 
face auzită.
• dispare senti-
mentul neputinței, 
când oameni ne-
cunoscuți întind o 
mână de ajutor
• toate proiectele 
poartă amprenta 
participării - nici o 
idee nu ajunge  să 
fie băgată pe gât
• oamenii care 
gândesc asemenea, 
se gsesc unii pe alții
• proiectele sunt 
implementate cu 
drag și recunoștință, 
în mod transparet, 
iar asta reduce ero-
rile și dezamăgirile

1



2. Ieșenii află despre probleme și soluții. Când 
rezonează cu un proiect, se înscriu ca alergători la 
Cros pentru Școli și se angajează să facă 
fundraising timp de cel puțin o lună, ca să adune 
fondurile de care are nevoie proiectul ales, ca să fie 
implementat. 

Unii ieșeni aleg să facă fundraising pe cont propriu și se 
înscriu ca Alergători Individuali. Alții, își adună prietenii 
și formează o echipă, ca să adune cât mai multe resurse, 
împreună. Alții formează echipe alături de colegii de 
muncă și transformă serviciul, într-un amplificator de 
resurse mobilizate pentru cauza pe care-o susțin.

Cu toții organizează  târguri de buntăți, concerte,  
meciuri și bazaruri caritabile. Unii însă își pun talentele 
în slujba misiunii lor și se oferă să picteze, să gătească 
sau să ofere tot soiul de servicii, în schimbul donațiilor 
pentru proiectul pe care-l susțin. Alții fac din misiune, 
un prilej de provocare personală. Învață să danseze, se 
angajează să alerge zilnic sau să renunțe la mâncarea 
nesănătoasă, iar prietenii lor îi încurajează donând 
pentru cauza care i-a inspirat să facă o schimbare în 
viața lor.

Orice aleg să facă, în luna de fundraising pentru 
proiecte, viața tuturor își schimbă ritmul. Locurile de 
muncă devin spații de întâlnire și de conexiune, unde 
sunt puse la cale planuri de acțiune pentru mai binele 
tuturor. Ieșenii încep să se joace și să experimenteze. În 
Iași apare o rețea de evenimente intime care 
coagulează prietenii și voie bună.

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.

2016

Înțelepții școlilor au 
propus soluții

Campionii s-au 
înscris, fiecare, să 
alerge pentru 
Educație și să adune 
Vindecători în jurul 
soluției preferate

Trupe de eroi s-au 
format când ieșenii 
și-au făcut echipe de 
prieteni, ca să alerge 
împreună pentru 
Educație și să adune 
Vindecători în jurul 
soluțiilor

Legiuni s-au format, 
când ieșenii și-au 
făcut echipe alături 
de colegii de muncă, 
ca să alerge împre-
ună pentru cauzele 
comune și să aducă 
Vindecători lângă ei

Ambasadorii n-au 
alergat, dar au mobi-
lizat  Vindecători

Vindecătorii au 
donat pentru 
proiecte

Magii au creat con-
textul poveștii, prin 
sponsorizări
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Întâlnirea de forțe
paginile 5-8 și 99-100

Ce se întâmplă prima dată
paginile 11-14

Proiect sub lupă: Roboticon - dincolo 
de educația pentru domesticire

paginile 41-64

Proiecte:
Mișcarea cu Sens - paginile 9-17
ScoutIS - paginile 18-19
Survival’N’Iași - paginina 20
HPV  - Cancerul de Col Uterin - pagina 23
Teddy Bear - pagina 24
Vreau să călătoresc în lumea științelor - 
paginile 29-33
Simt și mă port românește - pagina 37
Fondul Științescu - paginile 38-66
Prima Vacanța - pagina 67
Colorează-ți viața - pagina 68
Copil pentru copil - pagina 73
Împreună pentru bucuria cunoașterii - 
pagina 74
Teatru pentru tineri - pagina 75
Pune-ți visul la încercare - pagina 76
Prin Educație ajungem mari - pagina 81
Steluțe pe pământ - pagina 82
Construim, reabilităm și ne bucurăm - 
pagina 85
Vreau să fiu un bun sudor - pagina 86
Cântec, joc și voie bună - obiceiuri, 
istorie și tradiții - paginile 89-90
Copilărie, joacă, bucurie - pagina 95
Cutia cu papucei pentru ei - pagina 96

Povești cu Magi 
și Legiuni

Criza e un sfetnic bun. Procesul 
de creștere, și mai bun 
- pagina 17 - HEG
Când acționezi asupra mediului, 
acționezi asupra tuturor 
problemelor - paginile 21-22 - 
Ford ATI Motors Holding
Sărbătoarea din birouri 
- paginile 25-26 - Romsoft
Vacanța din pauzele de muncă 
- paginile 27-28 - Centric IT Solutions
Vânătorii de ocazii umanitare 
- paginile 33-34 - Xerox
Cum să umpli paharul 
- pagina 35 - Terra Centrum
Schimbarea s-a produs după 
zidurile invizibile 
- pagina 69 - Ambra Sign
Când rămâi marcat 
- paginile 70-72 - Decathlon
Cu ochii larg deschiși 
- pagina 77 - Oxygen
E sănătos să ieși din tipare 
- paginile 79-80 - Lex Shop
Cum să-ți faci rost de timp: 
oferă-ți o experiență 
- paginile 83-84 - Atelierul de Tango
Cu privirea ațintită spre viitor 
- paginile 87-88- Avon
Începe de la rădăcină 
- pagina 91- Selgros
Rămâi conștient 
- paginile 92-93 - Ade Distribuție - 
Perla Moldovei
Nu fă totul. Fă ce poți! 
- pagina 94 - Gravez.ro

Premii
pagina 98

Cum a mers 
vestea

paginile 101-104
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Înțelepți din 10 instituții școlare, 6 organizații nonguver-
namentale și un grup de inițiativă

au propus 21 de soluții, comunității ieșene

382 de Campioni au mobilizat fiecare, Vindecătorii în jurul 
proiectului în care au crezut, iar în ziua Crosuluii au alergat în 
numele cauzei pentru care au luptat

52.510,64 lei au oferit Campionii pentru Educația ieșeană, convingând 
Vindecătorii să facă din proiecte, o realitate

36 de Trupe, adică 287 de Eroi au găsit Vindecători, printre 
prieteni și necunoscuți, ca să sprijine proiectele preferate. În 
ziua evenimentului și-au încheiat misiunea alergând pentru 
Educație.
40.655 lei au oferitTrupele pentru Educația ieșeană, adunând Vindecători în 
jurul proiectelor, ca să le dea puterea s-ajungă de pe hârtie, în realitate

25 de Legiuni, adică 417 Eroi au activat Vindecători, printre co-
legii de muncă, ca să susțină proiectele preferate. Au transfor-
mat companiile în baze de acțiune pentru mai binele tuturor, 
iar în ziua evenimentului au alergat împreună pentru Educație.

50.717,85 lei au oferit Legiunile pentru Educația ieșeană, aducând Vindecă-
tori în jurul proiectelor, ca să le dea energie s-ajungă-n realitate

21 de Ambasadori au căutat Vindecători care să rezoneze cu 
proiectele lor de suflet. N-au alergat, dar s-au bucurat de 
reușita tuturor.

12.499 lei au oferit Ambasadorii pentru Educația ieșeană, inspirând ieșenii să 
devină Vindecători pentru proiectele lor preferate.

159.117,49  lei-energie au oferit  Vindecătorii pentru o Educație 
mai bună, în Iași, mobilizați de 1107 ieșeni

2016

Retrospectivă 2015: 11 proiecte înscrise ||  559 de Eroi || 63.080 lei donați pentru proiecte
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Harta Eroilor Adulți Harta Eroilor Copii
Cursa de 1 kilometru: Stadion „Emil 
Alexandrescu” – Rond „Agronomie” 
– Stadion „Emil Alexandrescu”

Cursa de 3 kilometri – Cursa 
ROMSOFT: Stadion „Emil Alexan-
drescu” – „Super Copou” – Stadion 
„Emil Alexandrescu” – Rond „Agron-
omie” – Stadion „Emil Alexandrescu”

Cursa de 5 kilometri: Stadion „Emil 
Alexandrescu” – Liceul Pedagogic 
„Vasile Lupu” – Stadion „Emil Alex-
andrescu”

Cursa de 8 kilometri – Cursa HEG: 
Stadion „Emil Alexandrescu” – Rond 
„Castel” – Stadion „Emil 
Alexandrescu”

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 7-8 ani

- de 400 sau 800 de metri, fără 
părinți, pentru copii de 9-10 ani
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Mara învață la Waldorf și nu are o sală de sport 
pentru orele de educație fizică. Mama ei o 
îmbrățișează la Cros pentru Școli, când 
comunitatea ieșeană s-a mobilizat să strângă 
fonduri ca Mara și colegii ei să se poată dezvolta 
armonios.  70% dintre copiii din România nu fac 
mișcare în afara orelor de educație fizică.

Cum o faci prima dată: 
În orașele smart, 
economia trece prin 
suflet. 

Prima experiență de 
fundraising lasă urme.

În 2016, Barcelona s-a clasat pe locul întâi 
în topul orașelor smart din lumea întreagă, 
după analizele realizate de Juniper 
Research. Mai bine de 60% dintre orașele 
smart se află în Europa. Sunt motoarele 
actuale ale economiei. Când modelul orașului 
industrial și-a atins limitele și n-a mai putut 
să susțină calitatea vieții, orașul smart și-a 
făcut loc în geografia internațională, ca o 
utopie cu o mulțime de fețe.  Un chip care nu 
lipsește însă din nici un oraș smart este cel 
al clasei creative. Oameni talentați, toleranți, 
activi și cu spirit antreprenorial. Din 2013, 
orașele românești au pierdut ultimele locuri 
în astfel de topuri. Punctajul slab pentru 
toleranță și antreprenoriat n-a putut fi 
compensat de cel obținut pentru capitalul de 
talent.

„Până la urmă, nu cred că am făcut asta pen-
tru copiii mei, ci pentru mine”, îți spune Anca 
Soina, cu o voce ca argintul filigranat. Când o 
asculți, îți dă senzația c-ai întâlnit o substanță 
tare, dar care n-are nimic abraziv, rece sau 
static. Dimpotrivă. Te-ai obișnuit cu oameni 
determinați, acoperiți în armuri și adânc în-
cleștați într-o  realitate cu margini clare. Pe 
cei calzi, sensibili și veseli, rar îi simți atât de 
stabili și de pregătiți să meargă până la capăt. 

Anca este unul dintre oamenii aceia, care ridică 
scorul la toleranță și antreprenoriat. Fiindcă 
spiritul antreprenorial poartă multe pălării. E 
un coctail care îmbină creativitatea și inițiati-
va, cu deschiderea către necunoscuți și atașa-
mentul pentru cauze sociale. Îți trebuie curajul 
să mergi cu o idee până-n pânzele albe și să 

nu te ofiliești când necunoscuții sau oamenii 
de aproape refuză să stea lângă tine. 
Pentru cineva cu spirit antreprenorial, refuzul 
nu înseamnă că-și pierd încrederea în oameni, 
nici cât negru sub unghie.

Când Anca a început să facă fundraising 
pentru Mișcarea cu Sens, le-a scris un e-mail 
colegilor de la muncă. Era entuziasmată. Are 
doi copii. În decembrie 2015 a vrut să-l înscrie 
pe unul dintre ei la grădinița Waldorf. Nu erau 
locuri. „Aș vrea să rămân aproape, să fac 
lucruri, să am activități alături de voi”, le-a 
spus. Doar două persoane au răspuns la me-
sajul în care-și invita acum colegii să devină 
campioni la Cros pentru Școli, să alerge și să 
strângă resurse pentru sala de sport a liceului 
Waldorf. 
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450 de elevi de acolo fac educație fizică în săli 
de clasă și holori, fiindcă nu au o sală 
amenajată. Meciuri, lecții de dans și mișcări 
care i-ar învăța să se sincronizeze cu ceilalți 

depind de un spațiu special. Anca s-a oprit apoi 
la biroul celor care mai alergaseră și la alte 
crosuri. Până la urmă, a închegat o echipă de 
nouă persoane.

„În ideea aceasta, de-a face ceva noi înșine, 
cred foarte mult. Să plantezi tu un copac și 
să-l privești cum crește, de exemplu. Nu 
trebuie să fie lucruri grandioase, dar e 
important să faci ceva tu însuți, în mod direct”

Până în jurul anului 2010, urbaniștii și 
economiștii din toată lumea s-au aflat sub 
vraja resuscitării socio-economice, cu ajutorul 
clasei creative. Au definit-o ca pe mănunchiul 
de oameni care devorează entertainement-ul 
și cultura. Oameni talentați care își pun 
talentul în slujba locurilor de muncă și cer, în 
schimb, să le fie respectat dreptul la o viață 
trăită după standardele lor: activă, implicată, 
autonomă, cu sute de prilejuri de implicare în 
experiențe și evenimente care să-i facă să se 
simtă vii. 

A început atunci o revoluție a mediului 
corporatist, în care „fericirea angajatului” a 
început să domine în discursurile managerilor. 
Săli de joacă și-au făcut loc lângă birouri, în 
sediile corporațiilor. Evenimente interne, 
ședințe de meditație, psihoterapeuți și 
animale de companie au apărut la locurile de 
muncă. Sute de orașe din lume au început să 
investească în cultură ca să iasă din faliment 
și să atragă oamenii din clasa creativă în care 
vedeau salvatori. 

După cinci ani, studiile au arătat că ceva n-a 
mers bine. Multe dintre orașe n-au ieșit din 
faliment, iar în altele s-a accentuat 
inegalitatea socială. Când crește inegalitatea 
socială, crește și criminalitatea, iar diversi-
tatea, în toate domeniile, se crispează. 
Richard Florida, urbanistul cu titlu de guru 
pentr mișcarea de revitalizare socio-eco-
nomică, prin creativi, a fost nevoit să dea un 
răspuns. 

Ei bine, ceva a lipsit din ecuație. Nu orice 
creativ poate funcționa ca un salvator. Numai 
aceia cu spirit antreprenorial, care, în afară de 
creativitate și simț practic, poartă un radar al 
empatiei și-al toleranței, care-i face să 
amestece mai-binele lor cu mai-binele altora. 
 
„Știam că nu pot oferi singură o sumă 
considerabilă. Voiam să-mi implic colegii și 
compania. Inițial mi-au spus «Da»”, povestește 
Anca. Compania s-a implicat. I-a permis să 
facă la sediu un târg de produse gătite special 
pentru cei care știu să savureze o felie de tartă 
gătită acasă, în schimbul unei donații pentru 
proiectul în care crede bucătarul. 

Până la urmă, iubirea trece prin stomac și 
înseamnă, într-o anumită măsură, transfer de 
suflet și pasiune. „Voiam să promovez și
 mâncarea sănătoasă, gătită de noi înșine, 
acasă la noi. Eu sunt pasionată de gătit. În 
ideea aceasta, de-a face ceva noi înșine, cred 
foarte mult. Să plantezi tu un copac și să-l 
privești cum crește, de exemplu. Nu trebuie să 
fie lucruri grandioase, dar e important să faci 
ceva tu însuți, în mod direct”, explică Anca. 

Timp de trei săptămâni în șir, Anca a dedicat 
câte o zi pentru campania de revitalizare a 
poftei de viață. Credea cu tot sufletul că elevii 
de la Waldorf merită o sală de sport în care să 
nu se accidenteze. Anca pleda însă, fără să-și 
dea seama, pentru o cauză mai mare, care
 înseamnă un stil de viață în care oamenii 
rămân alături de oameni, iar lucrurile se leagă 
nu prin suferință, ci prin participare 
și-ncredere.
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Venea la serviciu cu tarte și siropuri naturale, 
de cătină cu mere. Donațiile însă rar își făceau 
loc în bolul pe care-l așezase pe birou, ca să 
le colecteze. Într-una din zile, cineva a și luat 
bolul de-acolo, părându-i-se, probabil, inutil. 
„Am mers să vorbesc la HR. Nu înțelegeam de 
ce nu se implică compania, de ce colegii mei nu 

sunt încurajați să participe.”  A înțeles că mulți 
dintre ei respingeau ideea de-a face ei înșiși 
ceva ce părea să intre în atribuțiile autorităților 
locale.Mai avea la dispoziție o săptămână până 
la Cros. Era prima ei experiență de felul acesta, 
iar lucrurile nu mergeau bine deloc.

„Mi-am dat seama că ceea ce poți transmite 
direct, nu o poți face niciodată în scris.”

După sute de ani în care mai-binele altora a 
răsunat în discursurile propagandistice, dar 
supraviețuirea s-a împletit strâns de mai 
binele individual, economiștii n-au știut ce să 
facă cu răspunsul lui Florida. Empatia, la urma 
urmei, ca și preocuparea de bunăstarea alto-
ra ține de sfera privată, pe care nimeni n-ar 
îndrăzni s-o pună în criteriile de departajare, 
într-un interviu de angajare. 

Ar putea, însă, să-i predispună pe oameni s-o 
exploreze. Cum s-o măsoare? Prin disponibi-
litatea față de voluntariat și proiecte comuni-
tare.

Anca făcut două tarte și s-a întâlnit cu 15, 20 
de persoane de la o companie unde soțul ei 
lua cursuri de limbi străine. „Atunci mi-am dat 
seama. Nu reușisem să-i ating  pe colegii mei, 
care mă știau de o mulțime de ani, însă atunci, 
niște oameni care nu mă cunoșteau, au rezo-
nat. Mi-am dat seama că ceea ce poți trans-
mite direct, nu o poți face niciodată în scris.”

Cu puțin înainte de Cros și-a luat inima-n dinți 
și-a pornit într-un pelerinaj prin birourile cole-
gilor. Le-a spus de ce este important pentru ea 
să participe la proiectul acesta. 

Cândva, făcuse orele de sport pe holuri, fiindcă 
nici ea n-a avut o sală de sport, la școală. 
Credea că are o datorie ersonală să se implice, 
să facă ceva ea însăși. La fel de mult, credea 
că e valoros să facă ceva împreună cu alții. 
Că dacă cei care ar avea responsabilitatea să 
îndrepte lucrurile, nu și-o pot asuma, ei bine, 
acesta nu este un motiv ca nimeni să nu facă 
nimic și alți oameni să sufere din cauza asta. 
„Știi cum e, când ești plin de emoții”, po-
vestește Anca. „Ceva se transmite dincolo de 
cuvinte.” 

Nu crede că i-a convins. Nici nu voia asta. 
„Voiam doar ca gestul meu să fie corect înțeles. 
Să transmit informația corectă!” A doua zi, a 
venit iarăși cu bunătăți la serviciu. A fost altfel. 

„La început am spus c-o fac pentru copii, ca să 
aibă o sală de sport. Apoi, mi-am dat seama 
că, de fapt, am făcut-o pentru mine.  Mie mi-a 
prins bine.” Anca se oprește o clipă, apoi con-
tinuă cu o voce îmbujorată:„experiența aceasta 
m-a ajutat să înțeleg că oamenii au, dincolo de 
armuri, și lumină. Dar trebuie să le vorbești.” 
După Cros, unde au alergat împreună, colegii 
au felicitat-o c-a mers până la capăt.
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Criza e un sfetnic bun. Procesul de creștere, și mai bun

HEG - mag și 
Sponsor principal

„Aș vrea să mă împlic să-i ajut să 
crească, să se dezvolte, iar nu doar 
să  asigur o masă pe care odată 
ce-au terminat-o, a dispărut din 
viața lor”

De Paște se  mobilizează cu toții, ca să ajungă la un cămin sau la un centru de plasament. „Dar 
nu vrem să ducem mâncare sau hăinuțe. Am vrea să luăm mobilier – un cuier, de exemplu, sau un 
calculator. Să cumpărăm ceva care să fie de folos pe termen lung. Mâncarea se termină, o haină 
se rupe. Acum o ai, mâine, nu. În plus, cred că lucruri de felul acesta sunt, totuși, ușor de găsit”, îți 
spune Diana Dumitriu, regional HR manager la HEG. 

11 dintre colegii Dianei au alergat la Cros. A fost 
un prilej de joacă cu bătaie lungă. „Au orga-
nizat un fel de concurs de gătit sau, mai bine 
spus, o prezentare de bunătăți pe care le-au 
vândut celorlalți, pe bani grei.” Le-au vândut 
ca să adune resurse pentru Fondul Științescu, 
prin care elevii ieșeni descoperă ce înseamnă 
științele fără formule învățate pe de rost. 

Evenimentele acestea de fundraising între-
rup șirul zilelor ca niște mici sărbători. Să faci 
parte din mișcarea Crosului pentru Școli în-

seamnă însă mai mult decât să te bucuri de 
„luna altfel pentru oameni mari”. În timp ce 
experimentezi, descoperi că, de fapt, participi 
la o schimbare subtilă. Creezi altfel de compor-
tamente decât cele pe care te-ai obișnuit să le 
metabolizezi. Ești mai deschis și mai asertiv. 
Topești barierele care, până mai ieri, te făceau 
să reacționezi numai la tragedii, în scop uman-
itar. Îți place să trăiești printre oameni activi și 
implicați. Iar implicarea se transmite în rețea. 
E suficient să fie cineva care să înceapă s-o 
practice.

„Unii dintre colegii mei sunt foarte pasionați 
pe zona asta, socială. Caută tot felul de cauze 
și vin ei înșiși cu «hai să facem asta!» Alții sunt 
ceva mai leneși – dacă tragi de ei un pic, se im-
plică și contribuie la viața altora, doar că nu-s 
așa de entuziaști. 

Uitându-mă la mine, îmi dau seama că vreau să 
mă implic, dar nu oferind un ajutor de moment.  
E nevoie și de haine, și de mâncare, dar ceea ce 
simt să fac, e să contribui la dezvoltarea celor 
pe care vreau să-i sprijin. 

Aș vrea să fac ceva care să le rămână, pe care 
să poată construi mai departe. Să-i ajut să 
crească, să se dezvolte, iar nu doar să le asi-

gur o masă pe care odată ce-au terminat-o, a 
dispărut din viața lor”, explică Diana. Campionii 
care au intrat în Cros pentru Școli, au experi-
mentat ce înseamnă să construiască ei înșiși 
realitatea în care trăiesc.  Au făcut ca 21 de 
proiecte să devină realitate. 

„Crosul e un prilej prin care ne simțim bine îm-
preună, în aer liber și, în timpul ăsta, adunăm și 
bănuți pentru cei care au nevoie”, spune Diana.  
Pentru că dezvoltarea socială e chiar atât de 
simplă. Presupune să te simți bine, partici-
pând la lumea în care vrei să trăiești. Iei par-
te la viața altora, pe care nici nu-i nevoie să-i 
cunoști. Știi că dacă lor le va fi mai bine, vei trăi 
și tu într-o lume mai bună.
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Când acționezi asupra mediului în care 
trăiești, acționezi asupra tuturor problemelor

„Mi-am dat seama că nu poți să 
crești un copil în vid. Iar mediul te 
influențează enorm. Așa că trebuie 
să faci în așa fel încât copilul tău 
ca să crească într-o societate mai 
sănătoasă.”

Din când în când, ieșenii găsesc prilejuri prin care învață să îmbogățească realitatea. „Schim-
ba-rea socială nu vine peste noapte. Dacă investești în viața comunitară, beneficiul acela se 
întoarce și către tine. Poate că la început, investiția e mai mare decât beneficiul, dar așa se 
întâmplă în orice afacere. Trebuie să-ți asumi riscuri”, explică Elena Manolache, brand manager 
la Ford Iasi – ATI Motors Holding. „Părinții mei râd că unii oameni învață după ce dau cu capul de 
pragul de sus, dar Elena continuă să facă cucuie.”

Nu i-a fost dintotdeauna atât de clar că vrând, 
nevrând, face parte din comunitate, iar viața ei 
este afectată de mediul social în care trăiește. 
„După ce s-a născut Andrei, fiul meu, atunci am 

început să fiu sensibilă la viața comunitară. 
Trebuie să realizăm că viața comunitară 
înseamnă, de fapt, viață personală”, povestește 
Elena.

Știe că apatia se trage din nevoia de-a vedea 
rezultatele imediat și de-a primi recompense 
instantaneu. Fiindcă o societate crește ca un 
copil, dezvoltarea comunitară nu răsare ca 
iepurele alb din jobenul magicianului. Pe Andrei 
nu-l învață să fie dependent de recompense 
externe. „Lucrurile pe care le faci vin din con-
vingerea ta că e bine să le faci. Atunci te poți 
hrăni din fericirea lucrului bine făcut. Dacă 
rămâi blocat în recompense externe și evaluezi 
că nu ți-a dat guvernul sau șeful, pe măsura 
efortului tău, ajungi să anchilozezi. Mereu va fi 
cineva care n-o să-ți dea atât cât meriți. Dacă 
acționezi numai în logica asta, încremenești.” 

Andrei a alergat pentru o educație mai bună 
în mediul rural. Va merge să viziteze școala și 
copiii care vor primi recuzite. „În fiecare an îmi 
zic să îl iau cu mine, în caravana clubului off-
road, când mergem prin satele izolate ale țării, 
în preajma Crăciunului. De fiecare dată, când 
văd pe unde ajungem, mă gândesc că-i prea 

devreme ca să-i arăt partea asta din realitate. 
De anul acesta, va primi însă porții regulate de 
viață.”  Elena glumește că expunerea la sufe-
rință funcționează ca un vaccin. „E ca o otravă 
pe care dacă o iei treptat, mai întâi în doze mici, 
înveți s-o metabolizezi”. Nu-i este teamă că 
Andrei va fi speriat de o lume în care oamenii 
nu au lucruri. La grădiniță, învață să se exprime 
fără să i se cultive dependența de instrumente. 
„E ca la înot. Nu contează ce slip ai, ci cât de 
mult ai exersat și cât de bine te miști.” 

E lecția dezvoltării, pe care Iașul o deprinde 
prin Cros pentru Școli, ca și prin alte eveni-
mente de creștere comunitară. „Momentul 
potrivit” ca să te implici nu vine atunci când ai 
atins un anumit standard de viață, sau când 
ți-ai rezolvat toate problemele personale. 
Pentru creștere,  antrenamentul și acțiunea 
constantă atârnă mai greu în  balanță decât 
resursele de moment.

FORD- mag și 
Sponsor gold
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Sărbătoarea din birouri

„Nu mai puteai să te duci la 
bucătărie fără să ai portofelul la 
tine. Mergeai să mănânci un covrig, 
mai cumpărai ceva. Cam așa 
mergea.”

Cu aminterea de anul trecut a crosului, echipa de la Romsoft a fost gata să experimenteze din 
nou. „Am păstrat bake-sale-urile, fiindcă sunt foarte eficiente, dar în rest, am vrut să încercăm 
ceva diferit”, povestește Iulia Weingold. Alături de colegii ei, Iulia făcut fundraising pentru 
Științescu, un program care transformă științele într-un spectacol pe gustul elevilor, ca să le 
apindă pasiunea pentru domeniul tehnic. În timp ce compania a întins mâna către întregul eve-
niment, ea și colegii ei au ales o misiune specifică: să facă în așa fel încât chimia, matematica și 
fizica să nu rămână un limbaj păsăresc pentru elevii ieșeni. 

Iulia a organizat un Lavorator, adică o întâl-
nire practică în care colegii ei și cunoscuții 
lor puteau învăța cum să-și prepare creme și 
produse cosmetice, acasă la ei. La rândul său, 
Iulia a dăruit săpunuri și creme făcute de ea, în 
schimbul donațiilor. E o pasiune veche pe care 
o pune în slujba proiectelor comunitare ori de 
câte ori se ivește ocazia.  Crede că așa cum fa-
cem prăjituri de casă, putem prepara aproape 
orice, de la săpunuri și creme, la luciuri de buze 

și parfumuri. E adevărat că nu oricine știe să 
gătească, dar totul se învață din încercări și 
experimente. Prima rețetă pe care a încercat-o, 
nu i-a ieșit. A început să se documenteze și 
să descifreze chimia din spatele texturilor și 
aromelor. A petrecut timp ca să afle ce face 
diferența între un parfum care dispare în 
jumătate de oră și unul persistent.  Dac-a aflat,  
alții pot arde etapa aceasta, fiindcă le explică 
în cinci minute, la un Lavorator.

Alături de colegii ei, e obișnuită să pătrundă din 
când în când, în viața altora. „Niște colegi au 
descoperit la un moment dat că o familie trăia 
fără apă și curent electric, într-un bloc. Ne-a 
strâns în spate. Nu ne venea să credem că așa 
ceva poate exista în Iașul zilelor noastre.” 

Voiau să cumpere ilustrații de la Dan Perjov-
schi, ca să aducă în conștiința ieșenilor, acest 
caz. „Eu nu fac așa ceva, de obicei. Nu iau astfel 
de comenzi. Dar de data asta, o să le fac. Nu-mi 
dați nici un ban și donați suma respectivă, mai 
departe”, le-a răspuns. 

Le-a fost lesne să rezoneze și cu miza eve-
nimentului, și cu scopul Fondului Științescu. 
„Având în vedere că suntem o firmă de IT, ne 
este ușor să înțelegem această nevoie. Mulți 

dintre colegii mei sunt părinți și își doresc, 
într-adevăr, pentru copiii lor, un contact mai 
vesel cu științele. Să învețe mai aplicat. Și eu aș 
vrea acum să mai învăț un pic de chimie, dar nu 
am de la cine”, zâmbește Iulia. „În liceu, chimia 
mi se părea ceva à la hazard, așa. Nu înțele-
geam cum se combină substanțele, de ce se 
întâmplă ce se întâmplă, și nici profesorul nu 
ne făcea drumul mai ușor.” 

Alături de colegii de la Romsoft, s-a obișnu-
it să sprijine Educația. Au fost cu toții atașați 
de Centrul de Zi de la Sfânta Maria. „Acolo vin 
copii din familiile nevoiașe, iau masa și își fac 
temele. Amortizează abandonul școlar. Suntem 
foarte atașați de Educație. Educația e primor-
dială în formarea cuiva”, spune Iulia.

ROMSOFT - mag 
și Sponsor gold
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Vacanța din pauzele de muncă

”Voluntariatul și activitățile 
caritabile, în general, nu sunt încă 
atât de populare și mi-a făcut 
plăcere să descopăr în colegii mei, 
oameni dispuși să investească în 
comunitatea din care fac parte.”

53 de ieșeni din echipa Centric IT Solutions s-au dat peste cap ca să facă din științe o călătorie 
fascinantă pentru elevi, după ce compania a hotărât să intre în joc și să contribuie la țesătura 
evenimentului care promitea o experiență directă a colaborării pentru cauze mai presus de sine. 
Au ales să adune resurse pentru Fondul Științescu. Și-au reactivat pasiunile închise-n sertarul 
lipsei de timp și s-au jucat. Anul acesta au intrat în poveste de două ori mai mulți decât au 
făcut-o anul trecut. „Au fost inspirați de colegii care s-au implicat înaite”, explică Bianca Scutaru, 
Marketing Specialist, Centric IT Solutions Romania. 

„Am fost foarte impresionată de nivelul de 
implicare al colegilor mei și de soluțiile inge-
nioase pe care le-au găsit pentru a strânge 
fonduri.Voluntariatul și activitățile caritabile, 
în general, nu sunt încă atât de populare și 
mi-a făcut plăcere să descopăr în colegii mei, 
oameni dispuși să investească în comunitatea 
din care fac parte și în Centric, o companie care 
susține și inițiază astfel de activități”, po-
vestește Bianca.   

Colegii ei au găsit ocazia să organizeze com-
petiții de fotbal și de ping-pong, ca să adune 
resurse pentru Fondul Științescu. Din eveni-
mentele acestea, au ieșit mai apropiați unii de 
alții. 

O cauză bună e întotdeauna un motiv suficient 
de puternic încât să estompeze lipsa de timp, 
care sedează pofta de viață.  În plus, „pentru 
ediția de anul acesta a Crosului, am făcut un 
târg de antichități”, continuă Bianca. „Am adus 
obiecte personale, care erau funcționale, și 
le-am scos la licitație sau le-am vândut, pur 
și simplu.  A fost o gamă de produse foarte 
variată: bijuterii, colecții vechi de surprize de la 
gume, tablouri, un cuier și multe obiecte 
decorative, făcute manual, pe lângă cărți, 
carcase de telefon și altele de felul acesta..”

CENTRIC IT 
SOLUTIONS - mag 

și Sponsor gold

Au ales să participe direct la o realitate de care 
vor să aibă parte, una în care oamenii trăiesc 
prin pasiune și împărtășesc povestea lor de 
viață, spre folosul altora. Centric oferă, de 
altfel, burse pentru liceenii pasionați de infor-
matică, iar membrii echipei sunt chiar mentorii 
lor. Cu toții au parte de experiența imediată 
prin care-și dau seama cât de mult contează 

dezvoltarea umană și capitalul social. Privesc 
spre elevi și studenți, ca la viitorii lor colegi. 
Știu cu ce fel de oameni și-ar dori să lucreze. 
Înțeleg ce-i de făcut ca bazinul uman al Iașului 
să devină o matrice pentru caractere și talente 
care îndepărtează scepticismul față de necu-
noscuți.
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Vânătorii de ocazii umanitare

„Avem niște colegi foarte talentați, 
care fac o mulțime de lucruri hand-
made. Sunt, pur și simplu, foarte 
implicați și pasionați. Asta fac ei: 
caută cauze pentru care să doneze.”

Anca Topor, marketing campaign manager la Xerox, a împachetat prăjiturile raw-vegane și a 
plecat la serviciu. Spune că altceva nici n-ar fi știut să gătească, ca să ia parte la târgurile și 
licitațiile caritabile care transformă sediile, înaintea Crosului, în bulevarde interioare, pentru 
expoziții și evenimente vesele și intime. În câteva ore, 200 de lei au fost donați în schimbul 
prăjiturilor Ancăi. Xerox a intrat în hora investitorilor din Iași care voiau să ofere orașului prilejul 
de-a-și exersa pasiunile pentru mai binele tuturor. Din colectiv, trei echipe s-au desprins. Au îm-
brățișat, fiecare, câte un proiect și-au făcut din el, misiune lor personală. Fondul Științescu, Col-
orează-ți Viața și Cântec, joc și voie bună – istorie, obiceiuri și tradiții  au devenit ocazii de joacă.

Știe că nevoia de implicare se trezește spon-
tan.  Atâta doar că are nevoie să fie întreținută. 
„Vorbeam zilele trecute cu fratele meu despre 
o cauză înscrisă la Cros. De obicei, oamenii vor 
să se implice, apoi vine cineva și le spune:«Stai, 
că asta n-ar trebui s-o facem noi. Instituțiile, 
Primăria ar trebui să intervină.» Și după aceea, 
oamenii se ofilesc. Și totul rămâne exact ca 
înainte, fiindcă lucrurile nu se mai mișcă.”

Anca a crescut de când era mică cu ideea că 
trebuie să păstrezi echilibrul. Că pentru orice 
îți oferă viața, trebuie să oferi, la rândul tău, 
ceva în schimb. Dacă ai luat din natură un coș 
de fructe, atunci ai face bine să construiești 
o căsuță pentru păsări, de exemplu, ca urma 
vieții tale să nu devină un câmp uscat, pentru 
că ai luat fără să pui ceva în loc.

Xerox - mag și 
Sponsor gold

 Din vreme în vreme, sediile Xerox s-au tot
 înveselit cu bunătăți făcute de alergători sau 
de familiile lor, dăruite colegilor în schim-
bul donațiilor.  În numai două zile, una dintre 
echipe, într-o marți și într-o  vineri, a reușit să 
strângă toată suma pe care voia s-o doneze. În 
Palas s-au vândut caritabil, prăjturi și tartine 
de post. În câteva ore, 700 de lei au ajuns către 
proiectul pe care voiau să-l vadă transformat 
în realitate. „ Ne-a ajutat mult că avem și niște 
colegi foarte talentați, care fac o mulțime de 

lucruri hand-made. Ei nu sunt alergători. Sunt, 
pur și simplu, foarte implicați și pasionați. 
Asta fac ei: caută cauze pentru care să doneze.  
Meșteresc fel de fel de lucruri pe care le dărui-
esc în schimbul donațiilor pentru proiecte la 
care țin.  Cu ocazia Crosului, au organizat un 
atelier de obiecte făcute manual și le-au vân-
dut ca să-i sprijjine pe colegii lor, alergători. 
Nici n-au ajuns până la mine, la etaj, că au vân-
dut tot în birourile prin care-au trecut înainte”, 
își amintește  Anca.
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Cum să umpli paharul

„Copiii mei studiază în Franța. Mi-aș 
dori să se întoarcă, dar pentru asta, 
și comunitatea ar trebui să fie altfel”

Gabriel Achelariței, de la Terra Centrum, nu vrea să intervină în decizia copiilor săi. Și-ar dori 
însă ca Iașul să fie o opțiune pentru ei. Un oraș te seduce prin atmosfera lui, prin felul în care 
oamenii se poartă unii cu alții și prin bogăția stilurilor de viață care-i croiesc libertatea. De aici, 
din întâlnirea de idei, prin colaborare și toleranță, se naște prosperitatea economică și starea de 
bine. 

„Cred că fiecare picătură își are sensul și, la un 
moment dat, paharul se umple”, explică Gabriel 
„Există și cutremure care schimbă radical 
realitatea, dar, în general, lucrurile se 
construiesc pas cu pas.” 

Uneori intră în dezbateri cu prietenii săi. Nu 
și-ar dori ca toată lumea să gândească la fel. 
Diversitatea îl liniștește. Dar continuă să 
explice că schimbarea e un proces, iar nu o 
stare invazivă, ca miracolul de pe drumul Da-
mascului, care ne teleportează deodată într-o 
altă realitate. 

„Cred că în mare parte, eforturile trebuie să 
meargă spre cei care creează plus-valoare, 
spre evenimente care au ca obiectiv dezvol-
tarea, creația, creșterea  pe termen lung. Mă 
îndrept mai puțin către evenimentele și cam-
paniile care pornesc de la dramă, cu scop 
reparator”, povestește în continuare. 

„Implicarea noastră în Cros a fost firească 
deoarece prin serviciile noastre, ne dorim ca 
oamenii să deprindă un stil de viață sănătos.
Povestea noastră e simplă. Am doi copii care 
au avut probleme respiratorii. Am mers cu ei la 
Târgu Ocna, la salină, după care ne-am gândit 
cum să facem să aducem salina mai aproape 

de ieșenii care au nevoie de ea.” Ar fi crezut că 
oamenii se vor bucura de o experiență care, 
deodată, a devenit accesibilă acasă la ei. „Lu-
crurile nu erau privite încă din perspectiva pre-
venției. Suntem mai obișnuiți să luăm măsuri 
abia după ce s-a petrecut deja ceva alarmant 
și trebuie să acționăm ca să reparăm”, își amin-
tește Gabriel.

El crede mai cu seamă în construcție. Iar con-
strucția înseamnă prevenție și grijă împletite 
într-un stil de viață care face din starea de bine 
o realitate constantă. „Și nu e vorba doar de-
spre binele fizic, ci și despre starea psihologică 
de bine”, spune Gabriel. Altfel, ne dăm sea-
ma că avem cap numai atunci când ne doare, 
deprinși să ignorăm binele și să reacționăm 
numai la dezechilibru. Dacă trăim conștienți de 
starea de bine, pe care o întreținem constant, 
atunci nervurile universului nostru se aliniază 
armonios și începe într-adevăr dezvoltarea.

Schimbarea se articulează atunci când se 
închide hiatul între principiile și comportamen-
tele noastre și începem să practicăm ceea ce 
credem. Altfel, rămânem captivi într-o con-
tinuă operațiune de restaurare, încercând să 
îndreptăm ceea ce n-am băgat de seamă la 
timp că începe-a se eroda.

TERRA CENTRUM 
- mag și Sponsor  

silver

„Evenimente sunt. Identitate are. Oamenii îi 
lipsesc Iașului”, crede Gabriel. De aceea i-a fost 
ușor să hotărască să facă parte din Cros. A fost 
un prilej de creștere umană. Ieșenii au practi-
cat generozitatea și-au reactivat încrederea 

într-un oraș în care ei înșiși sunt autorii rea-
lității. Mai ales, au topit bariera care împiedică 
românii să construiască: nevoia de schimbări 
grandioase.
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Roboticon, dincolo de educația 
pentru domesticire: la clubul de 
robotică din Valea Lupului, unde 
puștii construiesc roboți autonomi

Conform Eurostat, 40% dintre 
elevii români nu reușeau în 2012 
să înțeleagă noțiuni elementare
din științe și matematică. În 
același an, România se situa pe 
locul întâi în Europa la Olimpiada 
Internațională de Matematică. 

În 2015, la Școala din Valea Lupu-
lui, 22 de elevi din clasele VII-VIII 
au folosit plăci Arduino ca să 
construiască un orășel inteligent. 
Unii dintre ei erau corigenți la 
fizică sau matematică, când au
început. Unii dintre ei au rămas 
corigenți și după ce-au terminat. 
„Dar au înțeles perfect ce se 
întâmplă. Și-au făcut treaba foarte 
bine, până la capăt”, spune Petrone-
la Petrea, profesor de matematică, 
care a coordonat clubul Roboticon.
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ROBOTICON

La Școala din Valea Lupului s-a 
înființat primul club de 
robotică. 24 de elevi au construit 
un oraș inteligent, în miniatură. 
220 de ieșeni au aflat despre 
experiențele lor.

Totul a pornit de la o echipă 
formată din 2 ONG-iti și 5 profe-
sori, care au donat 657 de ore din 
timpul lor.

- 5.804 lei -
Școala Gimnazială „Valea 

Lupului”, Iași

Clubul Roboticon a fost înființat prin programul Științescu, destinat să resusciteze pasiunea 
elevilor ieșeni, pentru spectacolul de dincolo de formule și algoritmi. Rezultatele PISA obținute 
de elevii români la disciplinile reale ar putea vorbi despre un capital de talent care rămâne în cea 
mai mare parte îngropat. Îngropat într-un sistem educațional în care programa și metodologia 
de evaluare națională par destinate să împartă elevii între olimpici și corigenți. 

„Profesorii și învățătorii muncesc, de fapt, fantastic de mult. Sau, cel puțin, mulți dintre ei, fiindcă 
își construiesc planurile de lecție doar după programă și materiale auxiliare. Anul trecut, cei din 
clasa a IV-a nu au avut manuale, de exemplu, până în luna martie. Programa și modalitatea de 
evaluare nu-ți permit, de multe ori, să integrezi în oră materiale alternative. Elevii, în schimb, se 
dau în vânt exact după momentele astea. Uneori strecori în întâlniri, câte o experiență de felul 
acesta, care-i apropie. Alteori, însă, materia este atât de stufoasă încât nu-ți permiți, fiindcă 
altfel, nu mai ajungi s-o termini”, explică Petronela Petrea, directorul Școlii Valea Lupului. 

Ea are trei super-puteri: o inimă mare, în care încape fiecare copil, iubirea ei nu se termină
niciodată și vede partea frumoasă din fiecare om. Asta le spune elevilor săi, care, la rândul lor, își 
caută super-puterile și formează o clasă de super-eroi.  Cei mai mulți dintre ei pot să zboare. Alții
pot să coloreze lumea și să facă oamenii să zâmbească. La sfârșitul anului, se gândesc cu toții 
cum și-au folosit super-puterile și ce noi super-puteri au căpătat. În felul acesta învață să-și
descopere și să-și întărească identitatea. Când ești super-eroul care aduce zâmbete pe
chipul celorlalți, numai dacă-ți ieși din tine însuți mai poți împinge pe scări vreun coleg.

Cum să proiectezi un oraș inteligent, înainte 
de-a intra la liceu
10 companii de IT, alături de angajații lor, au consti-
tuit  un fond de aproximativ 40.000 de lei. Suma  a 
fost dublată de Romanian American Foundation și 
ediția pilot a programului Științescu a demarat. 35 
de proiecte propuse de profesori, studenți, elevi, 
cercetători, instituții culturale și organizații nongu-
vernamentale au intrat în competiție pentru a primi 
finanțare. 10 dintre ele, printre care și Roboticon, 
clubul de robotică de la Valea Lupului, au fost 
selectate și implementate. 

Fondul Științescu a fost în 2016, marca celei mai 
bune colaborări dintre industria IT și o organizație 
nonguvernamentală, conform juriului de la PIN 
Awards, eveniment care ține pulsul comunității de 
IT din regiune. 

Prin Fondul Științescu, 66 de ieșeni, câți au 
făcut parte din 10 echipe de proiect, au închis 
hiatul care-i desparte de științe, pentru 2.650 
de elevi. 
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792 de elevi au participat la 
spectacole de experimente în 
școlile lor. Au povestit altor 350 
de ieșeni. 5 școli au intrat în 
circuitul spectacolelor științifice.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un profesor și 3 
studenți, care au donat 350 de 
ore din timpul lor.

Eprubetă cu ștafetă #Lansează-
Experimente care impresionează 
pe oricine. Întâmplarea de a 
participa la concursul lor mi-a 
oferit șansa de a realiza exper-
imente ușoare, însă captivante 
și impresionante. Consider că 
oricât de mult ar detesta cineva 
chimia, nu ar trebui să rateze 
șansa de a vedea cum se poate 
juca cu substanțele. Apreciez 
implicarea studenților și că au 
avut această inițiativă de a lansa 
nu doar sesiuni de experimente, 
ci și concursuri. Abia aștept să 
revin la Universitatea „Al.I.Cuza” 
și să-mi revăd „mentorii”!”
-- Bianca Ciocan , participantă

EPRUBETĂ CU 
ȘTAFETĂ

- 11.519,64 lei -
Asociația Studenților Chimiști

Prin proiectele finanțate, 20.290 de ieșeni au 
venit în contact cu „cealaltă față” a științelor.

„Nu am impus nici un fel de restricții când am 
început să formăm echipa pentru clubul de 
robotică”, povestește Petronela Petrea. „Nu 
le-am cerut să aibă o anumită medie. A fost 
după principiul «primul venit, primul servit». 
Era ceva cu totul nou pentru fiecare dintre 
noi, așa că ne-am gândit că cel mai bine e să 
ajungem împreună, toți cei care suntem cu-
rioși să vedem cum o să meargă. Nu cred că 
era cazul să folosim filtre de selecție, fiindcă 
nimeni nu avea experiență în așa ceva”. 

Acum, când actvitățile Roboticon s-au înche-
iat, clubul va deveni permanent, cu program 
de weekend și cu activități în care să se im-
plice și școlarii mai mici.

Opt echipe, adică 22 de copii, au meșterit, fie-
care, o componentă a unui orășel inteligent. 
Unii au creat sistemul de iluminare publică, 
cu leduri și senzori de lumină. Alții au pus cap 
la cap un sistem de semafoare, care afișează 
temperatura. Alții s-au îngrijit de bariera 
cu motor conectat la sezori de lumină, care 
coboară când se face „roșu”. Mașinuța care 
parcurge micro-orășelul este dotată cu sen-
zori de obstacol și afișaj de viteză. 

„Genial! Deci, de la anul o să putem să facem 
și noi asta?!” a izbucnit un puști de clasa a 
IV-a, după ce colegii mai mari au prezen-
tat minunăția. Timp de două săptămâni, 
toți elevii s-au perindat prin fața orășelu-
lui. Membrii echipei de proiect le-a explicat 
cum funcționează totul. Apoi, orășelul a fost 
dezansamblat. La Noaptea Cercetătorilor 
a prins viață din nou. Plăcile Arduino pot fi 
reprogramate, așa că acum fiecare visează 
ce și-ar dori să meșterească data viitoare. De 
pildă, ar putea, să creeze un sistem automat-
pentru hrănirea regulată a pisicilor rămase 
singure, acasă.

„Totul s-a desfășurat pas cu pas. Ei au desi-
gilat și instalat programul, au învățat să 
scrie codul, iar unii, au pus pentru prima dată 

mâna pe o șurubelniță, când au ansamblat 
piesele”, îți amintește doamna Petronela. „Au 
înțeles foarte bine ce se întâmplă. Nu știau 
partea teoretică, dar, intuitiv, au înțeles exact 
ce trebuie făcut și cum funcționează ansam-
blul. Scrierea codului este, de altfel, și destul 
de intuitivă. Dan, care le-a explicat, are harul 
de-a spune simplu, lucrurile complicate.
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La Școala din Voinești s-a înfi-
ințat primul club de robotică. 40 
de elevi s-au înscris și au poves-
tit altor 200 de persoane.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un profesor, un 
ONG-ist și un elev, care au donat 
60 de ore din timpul lor.

Chiar dacă sunt fată, îmi place 
la nebunie să șurubãresc,  să 
meșteresc, să asamblez și să 
repar, adică lucruri băiețești. Mi 
s-a oferit șansa de a dovedi că 
și fetele pot face roboți la fel de 
interesanți precum băieții. Am 
învățat de la David să privesc 
roboții nu ca pe bucăți de fier și 
plastic, ci ca pe niște prieteni 
de nădejde. Nu în ultimul rând, 
am descoperit printre colegi o 
adevărată trupă de mușchetari 
care funcționează după princi-
piul: Toți pentru unul, unul pent-
ru toți.” 
--Andreea Panaite, participantă

ROBOFIZ
- 10.584 lei -

Școala Gimnazială „Ioanid 
Romanescu” Voinești, Iași

Le-a arătat plăcuța video, de exemplu, și, pas 
cu pas, au înțeles cum funcționează, cum o 
conectezi la un server și ce poți să faci cu ea.” 
Dan, inginer în automatizări și calculatoare, 

masterand cu loc de muncă, venea voluntar la 
ședințele pentru deprinderea programării și de 
trei ori pe săptămână.

3.7 milioane de noi locuri de muncă, vor fi 
disponibile pentru persoane pregătite în 
domeniul tehnic, în Europa, până în 2025

Din 1990, numărul studenților înscriși la 
facultăți de profil tehnic este în continuă scă-
dere. Deși rata de absorbție a tinerilor în 
învățământul universitar a crescut, tot mai 
puțini dintre ei se îndreaptă către facultăți cu 
profil tehnic.

68% dintre adolescenți urmau studiile supe-
rioare în domeniul tehnic, în 1990. Doar 25% în 
2011.  Această desprindere se petrece exact în 
momentul de creștere accelerată a industriilor 
bazate pe înaltele tehnologii. Până în 2020, 
Inițiativa pentru Inovație a Uniunii Europene 
prevede o creștere de 50% a investițiilor în 
Cercetare și Dezvoltare. Asta înseamnă 150 de 
miliarde de euro, pentru asigurarea unui mediu 
prietenos cu inovatorii. Până în 2025, se arată 
în rapoarte, investiția va echivala cu 3.7 
milioane de noi locuri de muncă. 

Este vorba despre poziții profesionale accesi-
bile persoanelor obișnuite să experimenteze 
și să înțeleagă științele prin puterea lor de 
inovație. Asta se întâmplă în miezul unor in-
sule precum Roboticon, unde sunt consumate 
experiențe care nu-și găsesc locul în orele de 
școală. Acolo, lecțiile rămân îndeobște 
înghesuite în tipicul evaluărilor naționale, care 
verifică un altfel de capacitate de-a mânui 
conceptele și aparatele de calcul.  

Gândirea abstractă, detașată de impactul 
practic al ideilor este cultivată cel mai adesea, 
odată ce puștiul ajunge în bancă. Inovația însă 
se hrănește taman din viziunea pragmatică 
asupra științelor care, deși sunt bune pentru 
antrenamentul gândirii, sunt și mai bune ca să 
îmbunătățească viața de zi cu zi. 

46



1000 de elevi au asistat la work-
shop-uri în domeniul STEM și 2 
școli au fost implicate. Vestea 
s-a dus către 3000 de ieșeni.

Totul a pornit de la o echipă for-
mată din 2 profesori și 12 elevi, 
care au donat 24 de ore 
din timpul lor.

Consider că proiectul STEM Fest 
a fost un prilej pentru CJE Iași să 
cunoască mai bine nevoile 
elevilor în ceea ce privește 
domeniile STEM.
-- Cezar Roșu, manager de 
proiect

STEM FEST
- 3.748 lei -

Consiliul Județean al 
Elevilor, Iași

În regiunile în care implicarea societății în 
organizații nonguvernamentale și încrede-
rea în instituții sunt scăzute, rata de dezvol-
tare prin inovație este, de asemenea, scăzută, 
arată cercetătorii.

Un studiu din 2015, condus de cercetătorii 
belgieni de la Ultrecht School of Economics, 
estimează că-n Europa, fiecare loc de muncă 
high-tech, care ține, adică, de înalta tehnologie, 
creează alte cinci locuri de muncă low-tech, în 
sectoarele tehnologice de nivel mediu sau de 
bază. Datele de la Eurostat arată și ele că între 
2000 și 2011, piața muncii în domeniul high-
tech a crescut de două ori mai repede decât 
piața muncii, în general. 

O discrepanță majoră desparte însă statele 
care încurajează inovația, de țările din Sud-Es-
tul Europei și România, unde intensitatea ac-
tivităților high-tech rămâne scăzută. 

Decalajele nu sunt prea lesne de recuperat. 
În 2011, de pildă, în Stockholm, unde se află 
sediile Ericson, 18% din forța de muncă era 
absorbită în domeniul înaltei tehnologii. La 
polul opus, în regiunea Centro din Portugalia, 
comparabilă ca număr de angajați, numai 4% 
dintre ei activau în domenii conexe inovației 
tehnologice.  

O asemenea diferență, arată cercetătorii bel-
gieni, poate fi recuperată în nu mai puțin de 59 
de ani. Pentru că inovația este determinată de 
o constelație de factori.  Un mediu prietenos 
pentru dezvoltarea high-tech înseamnă in-
vestiții în Cercetare și Dezvoltare, atât în me-
diul public-privat, cât și în mediul universitar. 

Nu la fel de evident, inovația în domeniul high-
tech se corelează cu disponibilitatea oamenilor 
de a se implica în proiecte sociale și încrederea 
lor în instituții. Fără aceste două constante, nu 
se coagulează mediul antreprenorial, deschis 
către schimbare și experiment, unde ideile 
prind repede rădăcini.

3.682 de ore au fost 
dedicate voluntar de 
cei 66 de ieșeni, care 
au intrat în echipele 
de proiect.
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70 de elevi au participat la 
activitățile Campionatului 
Devoratorilor de Știință și 3500 
de ieșeni au vorbit despre quiz-
uri care activează gândirea 
laterală pentru rezolvarea prob-
lemelor din domeniul STEM.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un profesor și 3 
studenți, care au donat 140 de 
ore din timpul lor.

Participarea la concursul “Știința 
în enigme” organizat între echipe 
de liceu din Iași, s-a dovedit o ex-
periență foarte utilă pentru mine 
și pentru echipa mea, având de 
învățat multe lucruri noi și 
socializând cu alți tineri de 
vârste apropiate. Împreună cu 
echipa din care fac parte,
participăm pentru al doilea an 
consecutiv la acest tip de 
concurs, reușind să îl câștigăm 
de fiecare dată. Asta ne-a adus 
satisfacție și bucurie. Sperăm 
că acest concurs își va continua 
tradiția și va fi organizat și în 
urmatorul an, fiind un bun prilej 
pentru tineri de a-și exersa 
logica și cultura științifică.
-- Tudor Bulgaru, participant

ȘTIINȚA ÎN 
ENIGME
- 9.348,4 lei -

Quiz Iași

Prin Fondul Științescu, grupurile de inițiativă
au putut accesa finanțări care să acopere 
exclusiv costurile de implementare a 
proiectelor, dar nu și remunerarea echipelor, 
pentru a stimula implicarea voluntară și 
comportamentele colaborative născute din 
pasiune. 

„Sâmbăta eram la Roboticon, duminica, la 
Cercetași”, își amintește Petronela Petrea. „Cu 
toții eram împărțiți între două, trei proiecte la 
care lucram voluntar. Am renunțat să mai fac 
pregătiri, din motivul ăsta.”

Programul Științescu țintea, într-adevăr, să 
energizeze comunitatea ieșenilor pregătiți 
îndelung în domeniul lor de expertiză. Pe cât de 
multe au de împărtășit, pe atât de încremeniți 
rămân, în general, într-un mediu social care 
nu-i provoacă. 

„De ce sunt proști oamenii deștepți?” e o 
întrebare cu care încep sute de cercetări. De la 
cele în neuropsihologie, care caută în tiparele 
neuronoale pe ce scurtături o luăm când facem 
lucruri care n-au nici un rost, la cele în eco-
nomie, care investighează pierderile imense de 
talent. André Spicer, de pildă, profesor la Cass 
Business School în Londra, are propria teorie 
după ce-a observat cum sunt integrați oamenii 
extraordinar de inteligenți în companiile 
prestigioase. 

Peste tot, scrie într-un articol publicat în 2012 
în Journal of Management Studies, cei mai înz-
estrați angajați ajung să funcționeze extraor-
dinar de prost: după ce-și dezvoltă abilități 
rafinate de procesare și analiză a informațiilor, 
își petrec timpul în activități care nu-i stimu-
lează pe măsura competențelor pe care le-au 
deprins.  

Un calcul care ține cont de valoarea 
cunoștințelor împărtășite, de specificul 
activităților și de timpul dedicat de 
coordonatorii de proiecte, arată că cei 66 de 
ieșeni au investit în educație cel puțin 70.100 lei.
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52 de elevi au asimilat 
cunoștințe și deprinderi tehnice 
jucându-se cu piese de lego. 200 
de ieșeni au aflat despre 
experiența lor. 2 școli au fost 
implicate.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un elev și 2 
ONG-iști, care au donat 85 de ore 
din timpul lor.

Experiența TechnoBrick mi-a 
oferit ocazia să împărtășesc cu 
elevii pasiunea pentru științe și 
tehnologie. Am creat un mediu 
non-formal în care elevii s-au 
simțit confortabil și au experi-
mentat practic diferite concepte 
din fizică, biologie, informatică. 
Ce m-a bucurat a fost faptul că 
elevii au avut ocazia să lucreze
non-competitiv în echipe și am 
văzut cum pe parcursul ate-
lierelor au devenit mentori unii 
pentru alții. De asemenea am 
fost plăcut surprins că au fost 
îndemnați de ”foamea” de
cunoaștere și de creativitate să 
afle mai mult decât ne-am plani-
ficat noi inițial să le arătăm.
-- Constantin Alupoaie, 
manager proiect

TECHNOBRICK
- 10.140 lei -

 Asociația Outventure

Crizele financiare, arată Spicer , ar fi determi-
nate taman de plictisul și apatia în care rămân 
încleiați oamenii talentați. În afară de risipa de 
talent,  căderile economice ar fi hrănite și de 

faptul că cei mai inteligenți oameni fac și cele 
mai mari greșeli când sunt plictisiți și-și pierd 
încrederea în valoarea abilităților lor. Atunci iau 
decizii dezastruoase.

„Programul Științescu este despre pasiunea 
pentru știință, pentru tot ceea ce înseamnă do-
meniul educației STEM. Știm că ieșenii talentați 
au nevoie de o provocare pe măsura abilită-
ților lor, iar noi vrem să-i scoatem din inerție 

și blazare, să le aducem în cale o misiune prin 
care cunoștințele lor să fie cu adevărat  valori-
ficate în comunitate”, notează Doris-Amalia 
Cojocariu, coordonatoarea programului 
Științescu, de la Fundația Comunitară Iași.

Din inimă, prin tehnologie, „I Share”

„Și pentru mine, și 
pentru colegii mei, a 
fost o cale de-a pune 
în practică niște visuri. 
Orice proiect pornește 
așa, cu o idee trăznită, 
care te scoate din 
rutină. Știm cu toții că 
rutina omoară orice 
pasiune. 

Și colegilor mei le-a 
plăcut. Au simțit că-s 
mai aproape de ceea 
ce au visat să fie, când 
au ales să intre în în-
vățământ”, povestește 
doamna Petronela.

55



450 de elevi au participat la ate-
liere practice pentru măsurători 
meteo. 5 școli au fost implicate 
și 2500 de ieșeni au aflat despre 
proiect.

Totul a pornit de la o echipă de 7 
muzeografi, care au donat 620 
de ore din timpul lor.

Acest proiect a însemnat o 
șansă de renaștere a Muzeului 
„Poni-Cernătescu”, de apropiere 
a elevilor de activitățile de 
meteorologie. A fost primul 
proiect al Muzeului dedicat în 
exclusivitate comunității școlare.
-- Monica Nănescu, manager de 
proiect

HANDS ON 
METEO SCIENCE

- 8.567,5 lei -

Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul 

Științei și Tehnicii 
„Ștefan Procopiu”, secția Muzeul 

„Poni-Cernătescu”

În afară de orășelul inteligent, puștii de la 
școala din Valea Lupului au creat și două 
tomberoane sensibile, care reacționează sonor 
când obiectele se lovesc de pereții lor interiori. 
Ca să le finalizeze ar fi trebuit să cumpere două 
coșuri stradale. Costurile acestea nu s-ar mai
fi încadrat însă în buget. „Așa că am folosit 
două tuburi de ciment pe care le-am turnat noi 
și le-am pictat. În felul acesta, a fost mult mai 
personal”, explică Petronela Petrea. 

Fiecare pubelă e conectată la o librărie de 
sunete. Când arunci ceva în una dintre ele, auzi 
cum obiectul se mototolește sau cum pare să 
cadă într-un abis. 

În orașele în care astfel de coșuri au intrat în 
recuzita publică, au fost colectate de două 
ori mai multe deșeuri decât înainte. Fiindcă 
oamenii au început să caute obiecte aruncate 
în preajmă, ca să asculte încă o dată, și încă o 

dată, zgomotele amuzante iscate de cădere. 
Părinții care treceau pe lângă echipa care picta 
viitoarele tomberoane sonore, cu toții cădeau 
de acord că invenția puștilor artrebui să intre 
în spațiul comunitar.

Înainte să intre în Organizația Națională „Cer-
cetașii României”, nu știa nici ea să șurubăiască 
sau să se descurce în drumeții cu rucsacul în 
spate și busola în mână. Nici după tehnologie 
nu se dădea în vânt, ca un om învățat să nu 
pună mâna, să nu strice. 

Crede că în societatea românească, munca 
voluntară se află încă sub amintirea muncii 
forțate, din perioada comunistă. „La fel s-a 
întâmplat și Cercetășia. Carol al II-lea a trans-
format organizațiile de cercetași în Garda Țării, 
care era obligatorie. Ca orice lucru obligatoriu, 
a devenit indezirabil.” Evitarea aceasta vine 
însă cu prețul stagnării sociale și economice.

„Eu nu sunt cercetaș 
doar duminica. Gân-
desc ca un cercetaș 
întotdeauna, iar cer-
cetașul este harnic 
și econom. Decât să 
cumpere, mai bine 
reciclează și se 
bazează, în primul 
rând, pe propriile lui 
resurse. Mai ales pe 
cele interioare”, 
continuă doamna 
Petronela.
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138 de elevi din 8 școli au făcut 
experimente folosindu-se de 
instrumente pe care orice profe-
sor de fizică sau chimie le poate 
confecționa. 200 de ieșeni au 
aflat că experimentele pot fi la 
îndemână.

Totul a pornit de la o echipă 
formată din 4 profesori care au 
creat kit-ul unei truse experi-
mentale accesibile, pentru care 
au donat 60 de ore din timpul lor.

Proiectul „Valiza cu experimente” 
a generat în mine, ca profesor 
bucuria de a le arăta elevilor mei 
că fizica, dincolo de legi, prin-
cipii și formule poate fi înțeleasă 
punând în evidență diverse 
fenomene în cadrul unor ex-
perimente simple. Dispozitivele 
experimentale acoperă aproape 
întreaga programă școlară a 
clasei a VI-a, oferindu-le 
elevilor posibilitatea de a-și 
forma și abilități experimentale. 
Este important să realizăm în 
fața elevilor experimente, 
deoarece generația zilelor 
noastre este curioasă și dornică 
de a observa lucruri noi, și 
concrete.
-- Mioara Pește, profesor

VALIZA CU 
EXPERIMENTE

- 4.125 lei -

Asociația Societatea
Profesorilor de Științe din Iași

Cum populezi un oraș cu inovatori

Un climat prietenos cu inovatorii înseamnă în 
mare măsură un oraș smart. Coeficientul de
inteligență al unui centru urban se măsoară 
în funcție de șase vectori: mediu, transport, 
economie, guvernare, populație și viață. Toate, 
smart. Un mediu smart e asigurat de utilizarea 

surselor regenerabile de energie și reducerea 
poluării, care depind de comportamentele 
sociale, ca și de inovația tehnologică. Trans-
portul smart e definit plecând de la mobilitatea 
unei comunități, care depinde, la rândul său, de 
accesibilitatea infrastructurii.

• Economia smart 
depinde, îndeosebi, 
de amploarea antre-
prenoriatului, ca și de 
flexibilitatatea și ca-
pacitatea de regene- 
rare  în piața muncii. 

• O populație smart o 
recunoști după nive-
lul de educație, afini-
tatea pentru învățare 
pe tot parcursul vieții, 
toleranță, creativitate 
și participare publică. 

• Guvernarea smart 
se măsoară, cu pre-
cădere, în funcție im-
plicarea cetățenilor în 
luarea deciziilor.
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24 de elevi au participat la ate-
liere de robotică și imprimare 
3D. 120 de ieșeni au aflat despre 
experiența lor.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un profesor și 3 
studenți, care au donat 96 de ore 
din timpul lor.

A fost o experiență interesan-
taă și benefică atât pentru elevi, 
care au descoperit tehnologii noi, 
dar și pentru noi, organizatorii 
care am ajuns să înțelegem mai 
bine interesele tinerilor care au 
participat sau ar putea participa 
în viitor la astfel de proiecte.De 
asemenea, acest proiect ne-a 
ajutat sa ne definim o structură 
pentru clubul nostru, aflat încă 
la inceput de drum.
-- Adrian Onea, manager 
proiect

YASHI CYBER 
INVENTORS

- 11.895,7 lei -
Clubul de robotică al

Facultății de Fizică de la 
Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza” din Iași „RoboPhysX”

• Viața smart redefinește un indicator mai    
vechi, calitatea vieții, care include sub umbrela 
sa oportunitățile culturale și turistice, facili-
tățile pentru educație, sănătate și securitate, 
alături de condițiile de locuire și solidaritatea 
socială prin care se recomandă un oraș.

În 2014, România rămânea printre țările cu cea 
mai scăzută participare în acțiunile Partene-
riatului. Un studiu  elaborat în același an de 
Directoratul General pentru Politici Interne al 
Parlamentului European identifică principalele 
obstacole care încetinesc tendințele de dezvol-
tare smart în România. Sărăcia generală a pop-
ulației și rata scăzută, față de media europeană, 
de absolvire a studiilor post-liceale și universi-
tare creează un mediu în care inteligența
urbană se cere a fi hrănită, deocamdată, în spe-
cial prin inițiative de creștere a capitalului uman 
și-a calității vieții. 

La începutul anului, elevii doamnei Petronela au
plănuit fuga-n vacanță. O excursie plină de 
aventură pentru care unii dintre părinți n-ar fi 
putut să facă loc în buget. Așa că toți puștii au 
avut la dispoziție câteva luni bune în care să 
facă chetă pentru colegii lor. 

Din 2011, Comisia Europeană a lansat Parteneriatul European pentru Inovație, Orașe și Comu-
nități Smart. În mai puțin de un an, fondurile alocate dezvoltării smart au ajuns la 365 de 
milioane de euro, după ce, în 2011, bugetul fusese de doar 81 de milioane.

„Ei au făcut fund-
raising. Au gătit prăji-
turele și le-au vândut 
la școală, de exemplu. 
Le-am spus că sunt 
mulți oameni care au 
nevoie de sprijinul lor. 
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60 de elevi au luat parte la 
cursuri aplicate de informatică, 
inginerie electrică, mecanică și 
informatică. 1000 de ieșeni au 
aflat despre experiența lor.

Totul a pornit de la o echipă 
formată dintr-un profesor și 15 
studenți, care au donat 1.572 de 
ore din timpul lor.

Experiența Micro Gear mi-a 
oferit o viziune nouă asupra a 
ceea ce poate face o echipa mică, 
dar hotărâtă pentru a aduce cu 
adevarat o schimbare în dome-
niul educației STEM. În acest 
proiect am realizat importanța 
unei echipe unite, în care fiecare 
membru se poate baza pe spri-
jinul celorlalți, indiferent de cât 
de grele sau irealizabile ar părea 
obiectivele ce trebuie atinse. 
Am terminat acest proiect cu un 
bagaj de cunoștințe mult mai 
dezvoltat în domeniile STEM 
decât atunci când am început 
și am dobândit o experiență pe 
care nu o puteam obține prin 
alte mijoace. Deși am întâmpi-
nat o mulțime de dificultăți și 
provocări, în final proiectul s-a 
dovedit un real succes, 
depășindu-ne chiar și nouă 
așteptările.
-- Sergiu Chiuchiu, manager 
proiect

MICRO GEAR
- 10.000 lei -

Voluntar.ro (Asociația pentru
Promovarea Economiei Cunoașterii)

Un vecin are nevoie să-i tundă cineva iarba. Alt 
vecin e bătrân și nu poate să ajungă la piață. 
Ei vor trăi într-o lume despre care noi nu știm 
mare lucru. Nu va arăta deloc la fel ca cea de
acum. Vor avea pro-
fesii care nici nu 
s-au inventat deo-
camdată. Așa că 
vreau să-i învăț să 
fie cât mai deschiși 
la provocări”, 
explică doamna 
Petronela.

Își amintește de adolescența ei. A crescut 
cu mantra „nu pune mâna, să nu strici.” 
Dacă se defecta televizorul, trebuia în-
fășurat în fața de masă și cărat la reparații, 
unde putea să rămână mult timp. „Văd
asta, la oamenii din generația mea. Unii 
dintre noi, de exemplu, au păstrat blocajul 
acesta și nu folosesc nici măcar video-
proiectorul, deși le-ar face orele mai
interactive.” 

În echipa Roboticon sunt fete și băieți, 
deopotrivă. „Trăim încă închiși în tot felul de 
stereotipuri. Era un filmuleț, de exemplu, cu 
o fetiță. Alerga ca o racheta. Apoi, cineva îi 
spunea:«aleargă ca o fată» și începea să
dea din mâini și din picioare haotic. Puteai 
vedea clar cât de mult ne schimbă clișeele, 
indiferent de abilitățile noastre. De asta 
mi-am dorit să avem o echipă echilibrată. 
Mulți spun că șurubăiala, roboții și tehnolo-
gia nu-s pentru fete. Dar nu este deloc așa. 
Total neadevărat.” 
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Un alt neadevăr e că inovația și tehnologia, 
care se află în inima orașelor smart, ar ține 
exclusiv de puterea financiară și de educația 
formală, iar nu de o perspectivă prietenoasă
și curajoasă asupra lumii, unde comportamen-
tele sociale deschid oamenii și-i aduc
împreună.
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Schimbarea s-a produs după zidurile invizibile

„Comunitatea e într-o continuă 
schimbare. De la o perioadă la alta, 
lucrurile încep să se miște în direcții 
diferite, iar de data asta, cred că ne 
aflăm pe-o direcție bună.”

În povestea Crosului, Augustin Butnaru de la Ambra Sign a intrat cu uimire și un colț de neîncre-
dere. „Doi dintre băieții mei învață la Liceul Waldorf  și au făcut și ei parte dintr-un proiect în jurul 
căruia s-a mobilizat comunitatea ieșeană.  Credeam că le va fi dificil, mai ales că și-au stabilit un 
obiectiv financiar destul de mare. Am fost surprins că ieșenii s-au mobilizat și proiectul a primit 
mai multe finanțări decât își închipuiau că vor putea obține cei care l-au inițiat”, povestește. 

A sesizat cum se infiltrează schimbarea aceasta în vechea ordine, încă din anii 2000, când în-
crezătorii în democrație și-au trăit dezamăgirea, iar scepticii, resemnarea. 

AMBRA SIGN - 
mag și Sponsor  

silver

A fost o uimire care l-a făcut să vadă Iașul cu 
alți ochi, mai buni. „Comunitatea e într-o con-
tinuă schimbare. De la o perioadă la alta, lucru-
rile încep să se miște în direcții diferite, iar de 
data asta, cred că ne aflăm pe-o direcție bună. 
Acum începe să se formeze o comunitate mai 

tânără și mai deschisă. Cei de 20, 25 de ani 
n-au nici o amintire despre perioada comunistă 
și tot ce s-a întâmplat atunci își pierde din in-
tensitate.  Odată cu asta, vedem o comunitate 
tot mai deschisă, care gândește și se comportă 
diferit”, explică în continuare

„Din anii 2000 lucrurile au început să se schim-
be și ne apropiem tot mai mult de mentalitățile 
occidentale. Suntem, într-adevăr, cu 50 de ani 
în urmă față de Occident, dar evoluăm în 
aceeași direcție. 

Începem să ne dorim altceva, să ne purtăm 
altfel și să acționăm diferit. Treptat, ne vom 
dori tot mai mult.” Crede că „un zid invizibil va 
despărți, totuși, întotdeauna, Estul de Vest, 
fiindcă suntem încă o țară de consum”. 

Cu alte cuvinte, până când nu vom învăța să ne exprimăm pasiunile, să creăm noi înșine afaceri, 
contexte, evenimente, soluții și politici, adică până când nu vom deveni autorii colaborativi ai 
realității în care trăim, „Estul va rămâne mai jos decât Occidentul, de care vom râmâne 
dependenți.”
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Când să rămâi marcat

„15 dintre noi am vrut să 
alergăm. Am ajuns până 
într-acolo încât, într-un 
departament, directorul și 
managerul au hotărât să 
rămână, să le țină locul 
colegilor, ca să poată fi 
alergători. Voiau și ei să 
se înscrie, dar cineva 
trebuia să rămână acasă”

„Experiența de anul trecut ne-a marcat”, își amintește Corina Busuioc, de la Decathlon, în timp 
ce taie ardeii pentru o ciorbă à la grecque. Susținuseră proiectul „Copil pentru Copil.” De atunci, 
copiii de la grădinița din satul Bălteni, comuna Probota, au venit cu mai mult drag în bănci. Orele 
au început să le fie îmbogățite cu materiale didactice și auxiliare. 

DECATHLON - 
mag și Sponsor  

silver

„Misiunea noastră este să promovăm spor-
tul”, povestește Corina, „iar mulți dintre micuții 
din mediul rural nici măcar n-ajung să vadă 
vreodată articole sportive, darămite să le și 

încerce. Nu cred că există o bucurie mai mare 
decât să le vezi uimirea când descoperă pentru 
prima dată un articol și entuziasmul din 
momentul în care-l testează.”

Echipa de alergători de la Dechatlon a rămas 
aproape de prichideii din Bălteni. De Crăciun, 
le-au trimis portocale și hăinuțe, iar anul aces-
ta abia așteptau a doua ediție a Crosului. 

„Eu sunt un om de vânzări. Dar omul de vânzări 
a devenit Corina care aleargă fiindcă ceea ce 
ne dorim, e să facem sportul accesibil. Ăsta 

e principalul obiectiv, iar prin școli, apropiem 
copiii de sport și începem să creăm reflexe 
sănătoase pentru toată viața.” 

Anul acesta, echipa lor a susținut „Mișcarea cu 
Sens”, prin care elevii de la Liceul Waldorf s-au 
mobilizat alături de părinți și de dascăli, ca să 
renoveze sala de sport.
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„Directorul și managerul au hotărât să 
rămână, să le țină locul colegilor, ca să poată 
fi alergători”, povestește Corina în continu-
are. De când au început să pătrundă tot mai în 
inima comunității, au văzut oameni în cărucior 

jucând baschet, copii din mediul rural, fericiți 
să încerce pentru prima dată fanteziile sportu-
lui, părinți și elevi, simțindu-se bine unii cu alții, 
despovărați de stres și de griji.

„Am început să oferim team-building-uri, fiind-
că atunci când oamenii petrec timp împreună, 
se întâmplă ceva extraordinar. Chiar recent 
ne-a întrebat cineva dacă nu vrem să oferim 
din produsele noastre ca premii. «Nu vreți, mai 
bine, un teambuilding, ca premiu? Vor fi de zece 
ori mai încântați după aceea. Un produs îl pui 
în raft și nu știi când și dacă vei ajunge să te 
bucuri de el și să-l folosești. Dar experiența 
împreună cu ceilalți, rămâne», le-am spus. 

Chiar nu credeam că să ne placă atât de mult 
implicarea în comunitate. A fost ca o descope-
rire”, își amintește Corina.

Și-au dat seama că unii dintre ei lucrează de o 
mulțime de timp împreună, dar rareori au avut 
ocazia să se cunoască. Alții, proaspăt veniți în 
urma celor repede plecați, le-ar fi rămas necu-
noscuți fără  prilejul unui team-building. 

„Nu ne-am dat seama până la primul team-
building, de anul trecut, cât de bine ne prind 
întâlnirile astea, în care facem o activitate 
împreună. Degajarea pe care am simțit-o 
atunci, cu Alexandra și Andrei, de la Fundația 
Comunitară, n-am crezut că e posibilă. A fost 
super-fain să te conectezi atât de profund la 
copilul din tine”, povestește.

De atunci, la Decathlon se trăiesc experiențe 
și bucuria sportului devine bucuria conexi-
unii. „Ne-am dat seama atunci că vrem să fim 

înconjurați de oameni, că vrem să-i chemăm 
înspre noi nu ca să cumpere produse, ci ca să 
simtă experiența”, explică Corina.





Cu ochii larg deschiși

„Nu curaj îți trebuie ca să-ți 
pese, ci deschidere. Despre 
toleranță e vorba. Te implici 
dacă deschizi ochii și ești 
tolerant.”
„La noi nu există o cultură a implicării și-o 
educație pentru participare civică, cum nu 
există nici pentru sport. Oamenii nu știu ce să 
facă, cum să facă și ce să spună. Renunță 
fiindcă se lovesc de proces și de dogmele 
sociale”, explică Paul Chiriac, de la Oxygen.

În urmă cu câteva zile, Paul se plimba pe aleile 
de lângă Palas. Un bărbat căzuse pe marginea 
străzii. „Lumea mergea foarte liniștită pe lângă 
el. Cred că au trecut cam 30 de oameni care 

nici măcar nu s-au uitat. Abia când m-am oprit 
eu, s-au mai oprit încă șapte, opt persoane”, 
povestește Paul. E instructor de zumba și vede 
în fiecare zi, cum oamenii care calcă pragul 
sălii de fitness Oxygen sunt pe zi ce trece mai 
mulți și mai diferiți. „Abia de curând s-a întâm-
plat asta. În ultimii ani, de când ne dăm seama 
că avem nevoie de mișcare. Vin foarte multe 
persoane care realizează că nu s-au îngrijit de 
asta până acum.”

De aceea, pentru Oxygen a fost cum nu se 
poate mai firesc să îmbogățească experiența 
Cros pentru Școli. „Peste tot, pe unde oamenii 
practică un sport, se creează comunități”, 
spune Paul. Un prilej de colaborare civică și de 
antrenament, în care oamenii mari și copiii se 
află unii lângă alții, e o lecție valoroasă. 

De altfel, Oxygen a fost și spațiul de joacă și 
pentru mămicile dintr-un  program al Fundației 
Bethany. „Am vrut să le oferim altceva, o altă 
formă de a-și petrece timpul”, povestește Paul. 
Știe că exercițiul fizic îți dezvoltă auto-deter-
minarea, estompează din stările depresive sau 
anxioase și te tonifiază, în trup, ca și în spirit. 
Lui nu-i este greu să se implice. „Am lucrat la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pro-
tecția Copilului. Așa că pentru mine este nor-
mal să rezonez cu proiectele care 
îmbunătățesc viața oamenilor”, îți spune.

Îi zici că până nu demult, oamenilor li se părea 
rușinos să-și arate empatia și să se implice în 
îmbunătățirea vieții altora. Credeau că e semn 
de slăbiciune sau de idealism, iar pe idealiști 
îi priveau ca pe niște copii mari. Paul îți repetă 
însă că pentru el e „natural” să se implice. Nu 
crede că pentru asta nu îți trebuie curaj. „Lu-
crurile sunt cum sunt și îți asumi acțiunile. Nu 
curaj îți trebuie ca să-ți pese, ci deschidere. 
Despre toleranță e vorba. Te implici dacă 
deschizi ochii și ești tolerant.”

OXYGEN - mag și 
Sponsor  silver

Paul știe că educația pe care am primit-o, din 
secolul al IX-lea și până acum, ne învață că 
pe primul loc în viața noastră se află științele 
exacte și literatura, apoi științele umaniste, 
apoi artele. Ultimele pe listă sunt disciplinele 

corpului. Pe măsură ce creștem, ajungem să ne 
folosim doar partea superioară a corpului, apoi 
doar partea dreaptă a creierului, în timp ce 
trupurile noastre devin mijloace de transport 
pentru cap.
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E sănătos să ieși din tipare

„Oamenii sunt mai buni 
aici, în Iași. Am fost în multe 
locuri și n-aș da Iașul pe 
nimic. Însă ne rămâne să 
învățăm să fim mai relaxați și 
mai deschiși către nou”

Alexandra Vieru de la LexShop povestește că „am fost dintotdeauna pasionați de jocuri și de 
benzi desenate. Numai că le găseam foarte greu. Din pasiunea noastră s-a născut LexSop.”

A învățat să nu deraieze de la ceea ce știe că 
e o sursă de regenerare. Fiindcă deprinderile 
și reflexele pe care le căpătăm în momentele 
de relaxare activă hrănesc cele mai puternice 
abilități care se cristalizează în noi. La târguri 
și întâlniri, Alexandra le vorbește oamenilor 
despre nevoia de joacă, care n-ar trebui inhi-
bată nicicând. 

Dacă oamenii s-ar juca mai mult, ar învăța să 
fie mai sociabili și mai creativi, mai dinamici și 
mai deschiși către experiență. Iar asta s-ar ve-
dea și în nivelul de participare civică, în bucuria 

cu care-și petrec timpul semnificativ, alături de 
ceilalți, chiar dacă uneori, nu-i cunosc.

Alexandra a traversat o sumedenie de culturi. 
A trăit sau a trecut prin Italia, Franța, Statele 
Unite sau Germania. „Chiar și între București și 
Iași e o diferență foarte mare. Acolo, oamenii 
sunt mult mai deschiși către nou. O simți și în 
avion, când te întorci în Iași. Aici, suntem mai 
civilizați. Oamenii sunt mai buni în Iași.  Am fost 
în multe locuri și n-aș da Iașul pe nimic. Însă ne 
rămâne să învățăm să fim mai relaxați și mai 
deschiși către nou. Asta ne lipsește...”

LEX SHOP - mag și 
Sponsor  silver

Nu e o întâmplare că-n orașele creative tră-
iesc cei mai mulți dintre gameri. Sunt oameni 
care rămân conectați la copilul din ei. Exper-
imentează în mod constant captivarea, care 
însoțește cele mai rotunde experiențe de 
învățare. 

Își dezvoltă reflexele și se obișnuiesc să se sin-
cronizeze cu ceilalți. Alături de alții ca ei, își duc 
misiunile la bun sfârșit, în joacă, ca și în viață. 
„Cel mai adesea ne luptăm cu mentalitățile 

tradiționaliste. Aud, de exemplu, cum intră 
oamenii în magazin și spun «Copilul meu are 14 
ani și nu trebuie să se mai joace.» 

Nu! Dimpotrivă! N-ar trebui să încetăm să ne 
jucăm nici la bătrânețe! Bătrânilor chiar le sunt 
indicate jocurile. Fiindcă îți păstrează creierul 
activ, te ajută să socializezi și îți dezvoltă foar-
te puternic gândirea logică și strategică. Apoi, 
petreci timp împreună cu alții relaxându-te”, 
explică Alexandra. 
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Alexandra știe ce-nseamnă să nu mai ai timp 
de nimic. Așa a învățat că joaca este o formă 
de-a câștiga timp. Timp alături de prieteni și 

de necunoscuți. „Aș vrea să învățăm că putem 
ieși din tipare”, îți spune, gândindu-se la toate 
experiențele de care prea ușor ne lipsim.

Ea  s-a obișnuit să fie în răspărul mental-
ităților. „La târguri când vorbeam despre benzi 
desenate, eram privită ca o ciudată”, își amint-
ește. „Mi se spune că benzile desenate nu-s 
artă. Ei bine, poate că nu le înțelegi, dar asta nu 
înseamnă că eu sunt ciudata.” 

Eroilor care au participat la Cros pentru Școli, 
LexShop le-a pregătit o transă fantastică prin 
aventurile din benzi desenate: câte trei numere 

din Iron Man, Deadpool și Thor, din seria Civil 
War. Pentru persoana cu cel mai creativ cos-
tum, a pus deoparte un set de albume Marvel. 
„O să facem o serie și cu Puiu Manu”, îți spune 
Alexandra. E artistul care a dat viață colecțiilor 
„Cutezătorii”. „Are aproape 90 de ani și sun-
tem, efectiv, fascinați de el.” Anul trecut, prin 
LexShop, ieșenii au putut lesne să răsfoiască 
Harap Alb, singura revistă profesionistă de 
benzi desenate din România.
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Cum să faci rost de timp: oferă-ți o experiență

„Dacă te lași pradă oboselii 
de după serviciu, ești deja 
prins într-o capcană. Uneori, 
la ora 10 noaptea, poți fi mai 
odihnit decât la cinci, dacă 
între timp ai participat la o 
experiență care-ți dă energie”

Iulia Gordan de la Atelierul de Tango spune 
că „Sserviciul îți poate lua mințile, și familia, și 
uiți să mai investești în tine!” Vorbește despre 
bucuria de-a trăi în afară, după ușa aparta-
mentului, în orașul pe care nu-l poți iubi dacă 
nu-l experimentezi. Știe că din spatele ușilor 

închise, comunitatea rămâne o fantomă care 
prinde conținut doar prin trafic, gropi și facturi. 
„Eu sunt inginer, ca formare. După un accident 
de muncă am spus «stop-joc». Am înțeles că 
nu vreau să fiu un executant, care-și consumă 
toată energia și nu mai știe de el.” 

Iulia e convinsă că până când nu vom învăța să 
fim fericiți pe stradă, alături de necunoscuți, 
nu vom participa cu adevărat la viața orașu-
lui. Pentru simplu motiv că Iașul va rămâne un 
spațiu de tranzit, iar viața noastră se va pe-
trece mereu în spatele ușilor închise. 

De aceea, nu va conta cât de bogată va fi expe-
riența Iașului, fiindcă, oricum, n-o vom gusta. 
Iar asta ne va măcina solidaritatea și creati-

vitatea, pentru că toate cele de felul acesta se 
nasc din întâlnirea între necunoscuți care-și 
trăiesc bucuriile împreună.

„Dacă te lași pradă oboselii și supărării de după 
serviciu, ești deja prins într-o capcană. Încetezi 
să te mai încarci. Uneori, la ora 10 noaptea, poți 
fi mai odihnit decât la cinci, dacă între timp ai 
participat la o expeiență care-ți dă energie”, 
spune Iulia.

ATELIERUL DE 
TANGO - mag și 
Sponsor  silver

Orice serviciu ar avea, Iulia știe că nu va 
renunța niciodată la Atelierul de Tango. „Cu 
asta m-am luptat de la bun început”, po-
vestește. 

„Împreună cu Cristi, am încercat să dezvoltăm 
comunitatea. Să creăm o comunitate de tan-
go argentinian, în oraș. Dar nu avem educația 

aceasta, deocamdată, de a investi în noi înșine, 
savurând experiența unor activități de stradă. 
De asta ne implicăm în tot ce înseamnă cultură 
stradală, cum a fost și Street Delivery. Am or-
ganizat Festivalul de Tango Argentinian în Iași, 
iar pentru ieșeni, intrarea a fost mereu gratu-
ită. Sprijinim inițiativele care ne aduc împreună, 
afară din casele noastre.” 
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De aceea s-a implicat și în Cros pentru Școli, 
fiindcă necunoscuții au ajuns împreună, în 
stradă, fără să se ferească unul de altul. Când 
cursanții Iuliei și-ai lui Cristi termină o ședință 
la Atelier, se simt mai proaspeți decât atunci 
când au început-o. Unii dintre ei și-au găsit 
jumătatea aici, descoperindu-se pe ei înșiși 

în pas de tango argentinian. Trei cupluri s-au 
căsătorit după ce s-au apropiat sub îndruma-
rea celor doi instructori de dans. De două ori pe 
săptămână, Iulia pleacă de la serviciu, doarme 
10 minute, mănâncă alte 10 minute și apoi își 
pune geanta pe umăr și pornește către 
cursanții ei.

„Noi nu avem educația aceasta, de-a investi 
în noi înșine, de-a ne oferi experiențe. Sălile 
de Filarmonică știu că sunt pline și mă bucur 
enorm pentru asta. Dar este o experiență pa-
sivă, într-un fel. Nu faci ceva propriu-zis alături 

de alții. Aș vrea ca în timp, Iașul să devină tot 
mai activ, iar oamenii să petreacă timp unii cu 
alții, chiar dacă nu se cunosc, să savureze îm-
preună experiențe dinamice, care să-i dezvolte 
pe plan personal”, explică Iulia.

Așa s-a coagulat dedicației ei și-a lui Cristi 
de-a crea în Iași o comunitate care să simtă 
spiritul tangoului argentinian. „Dansul acesta 
scoate și partea frumoasă, și partea urâtă din 
noi. E o aventură despre auto-descoperire. 
Mai întâi simți bucuria și energia că pătrunzi 
într-o lume liberă, fiindcă tangoul argentin-
ian se bazează foarte mult pe improvizație. 
Apoi, simți frustrarea că unii pași nu-ți ies așa 
cum ai vrea. E ca în viață. Mai întâi descoperi 
obiectele din jur și ești plin de bucuria desco-
peririi. Apoi începe viața și provocările și înveți 
să metabolizezi frustrările. Apoi te stabilizezi”, 
povestește Iulia. 

Își amintește de cursanții care învață pe par-
cursul modulelor de tango că sunt oameni și 
pot greși, chiar dacă și-au construit o armură 
din convingerea că nimic nu le este peste put-
eri. „Aici înveți să-ți domolești orgoliul. Apoi îți 
dai seama cât de mult progresezi. Fiindcă nimic 
nu iese perfect de la bun început.”

Împreună cu Cristi au gândit un mecanism 
prin care orice ședință de tango să poată fi 
recuperată, cu bucurie și libertate. „Noi oferim 
foarte des vouchere, dar foarte puțini oame-
ni decid să le valorizeze. Asta mă întristează. 
Dacă ai primit un voucher și tu nu ești pregătit 
să-ți oferi experiența aceasta, nu-l opri la tine. 
Lasă experiența să circule. Oferă-l unui pri-
eten. Până la urmă, va ajunge la cineva care își 
dorește să vină.” 

Ca să domolească lipsa de timp, cursanții care 
nu pot veni la o ședință, o pot recupera oricând 
cu o altă grupă, mai puțin avansați. În felul 
acesta, nu se pierd nici bani, nici experiențe.

Oamenii îi salută cu „Ce faceți, oameni fru-
moși?” și nu-și dau seama cum trece timpul, 
fiindcă ceea ce fac se transformă într-o expe-
riență de împlinire personală.
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Cu privirea ațintită spre viitor

„Contează enorm să creăm 
comportamente care să 
prevină problemele cu care 
ne confruntăm acum și care 
apar sau sunt agravate de 
stilul nostru de viață”

Într-o societate în care ți-e drag să trăiești, oamenii spun „da”, iar lucrurile se leagă ușor. „Da” nu 
spui dintr-o dată. Să creezi comportamente durează. Durează atât cât ia să se formeze un reflex 
condiționat. 

Diana știe că ne-am obișnuit atât de mult 
să supraviețuim, încât reflexele noastre 
condiționate ne împing să uităm de viitor. Nu 
cu privirea îndreptată spre viitor ne-am de-
prins să acționăm, ca să articulăm o lume 
în care să ne placă mai târziu să trăim, ci cu 
privirea captivă în prezent, ajutăm atunci când 
apare o criză. 

„Știu ce înseamnă să fii voluntar. În 2008 am 
organizat Marșul Roz, pentru sensibilizarea și 
informarea oamenilor în legătură cu cancerul 
la sân. Pe vremea aceea, asemenea eveni-
mente nu erau des-întâlnite”, își amintește 
Diana. A simțit atunci ce înseamnă să spargi 
gheața când vrei să creezi comportamente 
care n-au precedent în comunitate. „Întotdeau-
na e mai bine să previi și să construiești, decât 

să repari. De altfel, Avon are mai multe cam-
panii de felul acesta, de prevenție – pe lângă 
campania care încurajează comportamentele 
țin sub control cancerul de sân, am mai avut o 
campanie de sensibilizare în privința violenței 
domestice, de exemplu. Ne implicăm și în ca-
zuri sociale, cum a fost cel de acum câțiva ani, 
cu Andrei, un copil din Iași care avea nevoie de 
ajutor pentru o operație în străinătate. 

Dincolo însă de situațiile acestea punctuale, în 
care este nevoie de sprijinul nostru într-o criză, 
contează enorm să ne educăm unii pe alții, ca 
să participăm la dezvoltarea socială. Să creăm 
comportamente care să prevină problemele cu 
care ne confruntăm acum și care apar sau sunt 
agravate de stilul nostru de viață.”

AVON - mag și 
Sponsor  silver

„Încă de anul trecut, de când am aflat ce se 
întâmplă cu fondurile mobilizate la Cros, 
mi-am dorit să fim din ce în ce mai aproape. 
Singurul regret e că nu ne lasă timpul să ne 
implicăm mai mult, să participăm efectiv și să 
strângem noi înșine fonduri pentru proiecte 
comunitare. 

Dar participăm cum putem, oferind premii 
pentru cei care se implică. E forma noastră 
de a susține comportamentele care fac bine 
societății. Vrem să le încurajăm. Prin premii, ne 
arătăm admirația pentru oamenii care se im-
plică direct și activ în viața socială”, povestește 
Diana Buiceac, manager regional la Avon
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Să învățăm să ne purtăm altfel unii cu alții, cu 
empatie și grijă pentru ecoul acțiunilor noastre 
în viitor, presupune o metamorfoză care nu se 
întâmplă peste noapte. Nici viitorul nu apare 
peste noapte, dar asta nu-l face cu nimic mai 
nesemnificativ. 

„Încet, încet lucrurile se schimbă”, crede Diana. 
„Numai că trebuie să duci un pic de muncă de 
lămurire. Mai ales acum, când oamenii vor 
rezultate instantaneu și nu mai au răbdare, 
trebuie să învățăm să nu abandonăm prea 

devreme, fiindcă dezvoltarea socială cere 
timp.”

Trăiește printre oameni care fug. A găsit însă 
o soluție ca să strecoare în viața lor indicii 
de creștere personală și socială. „Prefer să 
vorbesc față în față. Și despre Cros am vorbit 
de fiecare dată când s-a ivit ocazia. Poate că 
oamenii n-au timp să citească, dar când ești 
față în față cu cineva, altfel se creează 
conexiunea și atunci poți transmite lucrurile 
bune mai departe.” 



Începe de la rădăcină

„Cred foarte mult în rolul educației în 
viața noastră și, mai ales, în educația 
preuniversitară. Nu că n-aș da burse 
studenților, dar cred că trebuie să 
acționăm de la rădăcină. Mai ales în 
contextul în care foarte multe școli 
întâmpină atâtea probleme. ”

În 2010, de când Tatianu Tronaru a venit în Iași, la Selgros, a înțeles că responsabilitatea so-
cială, deocamdată, nu este nici pe departe o obligație pentru mediul de afaceri, ci o alegere. 
Era obișnuit cu atmosfera din Brașov, Arad sau Timișoara, unde colaborarea și participarea se 
întâmplă mai lesne și mai firesc. „Mi-am spus atunci că dacă voi găsi un prilej de-a mă implica 
în proiecte de dezvoltare socială aici, o voi face cu siguranță, fiindcă îmi lipsea lucrul acesta, în 
Moldova”.

Două sunt nișele la care e gata să contribuie 
oricând: Educație și Sport. „Cred foarte mult în 
rolul educației în viața noastră și, mai ales, în 
educația preuniversitară. Nu că n-aș da burse 
studenților, dar cred că trebuie să acționăm de 
la rădăcină. Mai ales în contextul în care foarte 
multe școli întâmpină atâtea probleme. Unele 
nici măcar n-au spații relaxare pentru copii, iar 
altele... nici nu mai vorbesc. Copiii au nevoie 
să se dezvolte armonios, dacă vrem să ajungă 
oameni maturi responsabili”, explică Tatianu 
Tronaru.

În fiecare an organizează o petrecere a 
clienților, cu o tombolă. Toate donațiile sunt 
apoi distribuite către o cauză „nu neapărat 
socială.  Am oferit, de exemplu, laptop-uri 
olimpicilor ieșeni. Altădată am făcut cadouri 
copiilor care și-au petrecut Crăciunul în spi-

tal, iar anul trecut am organizat o petrecere de 
Crăciun cu cadouri și muzică pentru copiii care 
suferă de autism. Cred că dacă vrem să schim-
băm ceva, trebuie să acționăm de la început, de 
la rădăcină.” 

Se pregătește pentru vizita anuală într-o 
școală ieșeană, când alături de Cezar Muntea-
nu, va vorbi copiilor din clasele 0- 4 despre ce 
înseamnă o alimentație sănătoasă. În România, 
care se află în topul european al obezității 
infantile, „le prezentăm copiilor super-eroii din 
viața noastră – morcovul sau para, de exem-
plu. Para conține cele mai multe zaharuri natu-
rale, fără să dăuneze sănătății.”  La școala din 
Tătărași, prichindeii vor prinde drag de legu-
mele și fructele pe care, conform statisticilor 
europene, mai puțin de jumătate dintre români 
obișnuiesc să le consume în mod constant. 

SELGROS - mag și 
Sponsor  silver

Povestește că „70 – 80% din sprijinul nos-
tru alegem să-l îndreptăm către proiecte de 
creștere și dezvoltare. E adevărat că există 
situații de suferință și implicarea noastră este 
necesară ca s-o mai domolim. 

Dar suferința apare tocmai într-un context în 
care nu ne-am preocupat de creștere și dez-
voltare. Dacă avem grijă de mediul social în 
care trăim, diminuăm implicit și frecvența situ-
ațiilor dramatice.”
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Rămâi Conștient

„I-am admirat pe cei 120 de copii 
care au alergat cu spor pentru 
Educație, iar noi am facut galerie 
pentru cei 940 de Campioni care au 
făcut ei înșiși fundraising pentru 21 
de proiecte școlare!”

La Cros pentru Școli, Campionii s-au hidratat cu apa alcalină „Perla Moldovei”. Apa alcalină este 
întotdeauna băutira învingătorilor, care nu-s străini de experiența lipsei de somn și a stresului. 
Când imunitatea coboară, odată cu viața petrecută în tot mai mare măsură în stare de veghe și 
aglomerată de activități, când zahărul, alcoolul sau alimentele procesate vin ca niște compen-
sații cu multe tăișuri pentru viteza cu care trăim, aciditatea corpului crește. Iar în mediul acid, 
virsurile și bacteriile se dezvoltă de minune. Atunci aflăm, îndeobște, despre apa alcalină.  Cea 
din sticlele cu Perla Moldovei vine din județul Băcău, de la o adâncime de 210 metri, sub dealurile 
Sascut. 

ADE DISTRIBUȚIE
PERLA MOLDOVEI 

PH 8.8- mag și 
Sponsor  silver

De Ziua Mondială a Alimentației, ADE Dis-
tribuție le-a amintit ieșenilor despre ferimieri, 
pescari și păstori, oamenii pe care, îndeobște 
îi uităm sau îi nedrăptățim, dar fără de care 
hrana ar deveni în mare măsură, lipsită de 
calități nutritive. De fapt, nu trece nici un prilej 
de conștientizare despre ce înseamnă o viață 
mai bogată în experiențe și mai săracă în trafic 
existențial,  care ne blochează în ambuteiaje 
emoționale și sociale, fără ca cei care încheagă 
ADE Distribuție să nu ia atitudine. 

De Ziua Europeană fără mașini, au lansat un 
îndemn pentru prețuirea experiențelor lente, 
prin care ne conectăm la natură și-i privim pe 
oameni în ochi.  Intersecția de valori i-a adus, 
de altfel, și alături de Campionii care s-au mo-
bilizat să adune resurse ca să sprijine Educația, 
dar mai ales, ca să trăiască timp de o lună, alt-
fel decît obișnuiau: mai deschiși, mai dinamici, 
dar fără graba care automatizează reflexele, 
mai colaborativi și mai prietenoși. 

„I-am admirat pe cei 120 de copii care au aler-
gat cu spor pentru Educație, iar noi am facut 
galerie pentru cei 940 de Campioni care au 
făcut ei înșiși fundraising pentru 21 de proiecte 
școlare!”, a scris echipa de la ADE Distribuție pe 

site-ul lor, imediat după Cros.  Când a început 
școala, o mulțime de elevi trecuseră deja prin 
experiențele prilejuite de întâlnirea de forțe 
dintre magi, legiuni, trupe, campioni, ambasa-
dori și înțelepți.
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NU FĂ TOTUL. FĂ CE POȚI!

„Omul contează. Nu tipul 
evenimentului, nu calitatea 
lui, ci oamenii din spate.”

Nicolae Palaghiu, de la Gravez.ro povestește 
că: „Am făcut captură de ecran de pe transmi-
siunea live a Crosului și am postat primul pe Face-
book. V-am luat-o  înainte.”

Știe că au fost de două ori mai mulți ieșeni la 
Crosul de anul acesta, fiindcă știe foarte bine 

câte medalii a creat pentru eroii Educației din 
2016., ca și pentru cei din 2015. A privit cum 
evenimente care stârneau imaginația Iașu-
lui s-au dezarticulat și n-au reușit să devină 
tradiție, fiindcă oamenii din spate n-au știut, la 
vremea aceea, ce înseamnă transparența sau 
greutatea cuvântului dat. 

„Când nu ai un control asupra banilor și nu știi 
dacă sponsorizarea ta ajunge unde trebuie și 
lucrurile nu sunt transparente, eviți s-o mai 
faci. Eu prefer să ofer produse. În felul ăsta știu 
clar că ele ajung într-adevăr la oamenii cărora 
le sunt destinate”, explică în continuare. 

Pe vremea în care voia să se retragă din 
afacerea veche și să înceapă ceva nou, avio-
nul în care trebuia să urce a întârziat trei ore. 
Atunci a vizitat un târg de gravură, cu utilaje 
și creații. „Așa am început, dintr-o greșeală.” 
Râde. „Am descoperit atunci domeniul acesta, 
mai virgin. Altfel, nici nu cred că aș fi aflat.”

Acum e aproape de ligile studențești „fiindcă 
am fost și noi studenți și știm foarte bine că 
în studenție, numai de medalii nu sunt bani.” 
Încearcă să-i responsabilizeze pe cei cu care 
colaborează, ca să-i ajute să creeze experiențe 
memorabile. 

„Prefer mereu să fie un contract, ca să fie 
stabilite foarte clar responsabilitățile tuturor. 
Sponsorizările se pot face și prin înțelegere. 

Contractul e numai o formă de-a-i respon-
sabiliza.”  A învățat din greșeli la rândul lui și de 
aceea știe cât de mult contează pentru orice 
proiect, fie el festival ori altfel de eveniment, 
să rămână sub lupa unui coordonator con-
stant, care să fi făcut deja greșelile din care să 
fi învățat. 

Deoparte, însă, nu se dă din fața tinerilor, chiar 
dacă-și asumă riscul să-i vadă călcând strâmb 
peste încrederea lui. „Cu fiecare generație, 
mergem mai bine. Asta e clar. Văd la tânăra 
generație o implicare mult mai puternică decât 
la persoanele mature. Când vin la tine elevi de 
liceu și studenți care vor să facă ceva și-i vezi 
cât sunt de pasionați și de entuziaști, nu poți 
să le spui «nu». Asta le-ar tăia aripile!”

Nicolae Palaghiu îți spune că-i pare rău că nu 
are timp să iasă el însuși în căutarea cauzelor 
și-a proiectelor care dau viață Iașului. Nici pe 
site n-a mai apucat să actualizeze secțiunea cu 
evenimentele pe care le-a susținut. „E mai bine 
să lăsăm faptele să vorbească, nu? Ce sens are 
să te lauzi? Faci ce poți și asta este”, îți spune.

GRAVEZ.RO - mag 
și Sponsor 

Mai ales, n-au văzut în evenimentele pe care 
voiau să le trăiască, o operă colaborativă. Când 
oamenii care participă la construcția unei 
experiențe sunt priviți ca simple resurse de 
moment, iar nu ca autori colaborativi, apar 
greșelile, dispare încrederea, rețeaua se 

destramă și experiența rămâne o amintire fără 
forța de-a mai intra încă o dată în realitate. 
„Omul contează. Nu tipul evenimentului, nu 
calitatea lui, ci oamenii din spate”, spune 
Nicolae Plaghiu.
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CUM A MERS VESTEA 1378 de  like-uri

176 de postări în perioada 
evenimentului23 de povești scurte despre 

Magi și Vindecători

un film de prezentareo animație

16 clipuri despre Magi și Campioni

www.facebook.com/crospentruscoli/

101



47 de gifuri și meme amuzante sau 
inspiraționale

12 gifuri autentice, de la antrena-
mentele Campionilor

43 de afișe despre eveniment, 
proiecte, Magi și Vindecători

2 transmisiuni în direct

Radio IMPACT FM TVDUMEȘTI

4 fotografi invitați: Paul Pădurariu, 
Andrei Cucu, Elena Racu, Cosmina 
Hatmanu

1 fotoreportaj realizat de Liviu 
Chirica: 
http://inquamphotos.com/photo/17223/
CROS-PENTRU-SCOLI---IASI.html

un interviu la TVR Iași, despre unul dintre proiectele 
înscrise

2 interviuri la Radio IMPACT FM și 
spot publicitar
http://impactfm.ro/cros-pentru-scoli/

un reportaj la Trinitas TV despre unul dintre proiectele 
înscrise
http://trinitastv.ro/stiri-video/crosul-pentru-scoli-la-iasi-69747
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O idee de copiat – CROS PENTRU ŞCOLI: 149.000 lei pentru 21 de proiecte şcolare!
ZCH News - Știri din Neamț, Bacău, Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui
http://zch.ro/o-idee-de-copiat-cros-pentru-scoli-149-000-lei-pentru-21-de-proiecte-scolare/

21 de misiuni își caută campionii la a doua ediție a Cros pentru Școli!
Ziarul de Iași
http://ziaruldeiasi.ro/stiri/21-de-misiuni-isi-cauta-campionii-la-a-doua-editie-a-cros-pentru-scoli--120387.html

Ieșenii pot deveni Campioni la Cros pentru Școli, dacă se înscriu până pe 3 aprilie 2016!
7Est
http://www.7est.ro/sport/alte-sporturi/item/61665-iesenii-pot-deveni-campioni-la-cros-pentru-scoli-daca-se-
inscriu-pana-pe-03-aprilie-2016.html

Ieșenii pot deveni Campioni la Cros pentru școli
Ziarul Evenimentul
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/iesenii-pot-deveni-campioni-la-cros-pentru-scoli--217291315.html

Ieșenii pot deveni Campioni la Cros pentru școli
Cronica de Iași
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Iesenii-pot-deveni-Campioni-la-Cros-pentru-scoli/60528

983 de ieșeni au adunat peste 149.000 de lei, care vor fi donați pentru îmbunătățirea educației ieșene!
Ager Press
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/04/11/comunicat-de-presa-fundatia-comunitara-iasi-09-45-07

Cros pentru şcoli - „Cutia cu papucei pentru ei“
Ziarul Lumina
http://ziarullumina.ro/cros-pentru-scoli-cutia-cu-papucei-pentru-ei-111192.html

Cros pentru școli - „Cutia cu papucei pentru ei”
Doxologia
http://www.doxologia.ro/educatie/cros-pentru-scoli-cutia-cu-papucei-pentru-ei

”Cros pentru scoli”, ediția 2016
Iași Fun
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/cros-pentru-scoli-editia-2016/140747/

Sprijină comunitatea școlară ieșeană la Cros pentru Școli!
Zile și Nopți
http://www.zilesinopti.ro/articole/11663/sprijina-comunitatea-scolara-ieseana-la-cros-pentru-scoli

21 de misiuni își caută campionii la a doua ediție a Cros pentru Școli!
Adservio Blog
http://blog.adservio.ro/21-de-misiuni-isi-cauta-campionii-la-a-doua-editie-a-cros-pentru-scoli/

Cros pentru școli 2016
Gheorghiță Andreea Blogspot
http://ghiorghitaandreea.blogspot.ro/2016/05/cros-pentru-scoli-2016_9.html

presă scrisă
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Adresă:
Str. Petru Poni nr. 1 Bis, Iași

E-mail:
office@fundatiacomunitaraiasi.ro

Telefon:
0720 540 521


