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Proiecte finanțate prin CROS PENTRU ȘCOLI – ediția 2018 
 
Proiect: „Alerg pentru copiii bolnavi de cancer” 
Beneficiar: Asociația Little People România 
Suma finanțată: 14.630,8 lei 
Informații despre proiect: 
Echipa s-a înscris la Cros pentru școli în anul 2018 pentru a mobiliza fonduri prin care să se asigure 
că fiecare copil bolnav de cancer internat în secția de oncopediatrie din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași primește îngrijirea psihologică de care are nevoie de la 
prima internare și după finalizarea tratamentului oncologic. 
 
Proiect: „Parteneri în educație – Comunitatea Montessori” 
Beneficiar: Asociația ONE FOR HOPE 
Suma finanțată: 15.256,65 lei 
Informații despre proiect: 
Echipa a mobilizat fonduri pentru achiziționarea de materiale didactice specifice educației 
Montessori. 
 
Proiect: „Limba GERMANĂ - sunet și culoare” 
Beneficiar: Fundația pentru Educație și Atitudine Socială 
Suma finanțată: 10.894,5 lei 
Având în vedere faptul că Școala Primară „Hansel und Gretel” promovează învățarea limbii germane 
de la vârste fragede, acest proiect a avut ca scop mobilizarea de fonduri pentru achiziția de 
materiale didactice speciale pentru susținerea învățării interactive a limbii germane. 
 
Proiect: „Alergăm pentru Andreea” 
Beneficiar: Asociația PROLIFE COMMUNITY 
Suma finanțată: 9.079,2 lei 
Informații despre proiect: 
Acest proiect a strâns fonduri pentru a o ajuta pe Andreea Rodiana, elevă în clasa a X-a la Liceul „D. 
Cantemir” din Iași, ca să-și urmeze tratamentul medical. 
 
Proiect: „ Înfrumusețăm școala!” 
Beneficiar: Asociația de Părinți și Profesori ai Școlii Gimnaziale „George Călinescu” 
Suma finanțată: 3.145,26 lei 
Informații despre proiect: 
Prin acest proiect, echipa și-a propus să înfrumusețeze incinta școlii pentru a putea desfășura în aer 
liber, activități extracurriculare. Au dat un suflu nou școlii, mai prietenos, în care elevii, profesorii și 
părinții să pășească cu drag. 
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Proiect: „Fii eroul învingătorilor noștri!” 
Beneficiar: Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași 
Suma finanțată: 2.706,3 lei 
Informații despre proiect: 
Prin acest proiect, Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Iași și-a propus dotarea cu tablete și softuri 
educaționale, în vederea creșterii calității actului educațional. 
 
Proiect: „Aleargă pentru o tablă” 
Beneficiar: Școala „Gh. I. Brătianu” 
Suma finanțată: 964,41 lei 
Informații despre proiect: 
Acest proiect a mobilizat fonduri pentru a achiziționa o tablă magnetică, utilă pentru elevii de la 
Școala „Gh. I. Brătianu”. 
 
Proiect: „Tabăra de zi Goruni – O vacanță mai frumoasă!” 
Beneficiar: Fundația COTE 
Suma finanțată: 330,20 lei 
Informații despre proiect: 
Proiectul a oferit o alternativă de petrecere a timpului liber din vacanța de vară pentru un număr de 
20 de copii din satul Goruni, comuna Tomești, judetul Iași. 
 
Proiect: „STEP UP” 
Beneficiar: Asociația REVERSIBIL 
Suma finanțată: 333 lei  
Informații despre proiect: 
„STEP UP” este un proiect de educație non-formală realizat de 7 tineri ambițiosi și cu dorință de 
schimbare, de la Asociația REVERSIBIL. Fondurile strânse la Cros pentru școli au contribuit la 
achiziția de consumabile pentru cursurile nonformale pentru elevii de gimnaziu. 
 
Proiect: „Vreau să călătoresc în lumea științelor!” 
Beneficiar: Colegiul Economic Administrativ Iași. Organizație gazdă: Asociația EC-AS 
Suma finanțată: 2.948,1 lei 
Informații despre proiect: 
Călătoria Colegiului Economic Administrativ la Cros pentru școli a început în anul 2016, dar nici pe 
departe nu a atins limitele cunoașterii, de aceea echipa a dorit să continue acest drum. Fondurile 
strânse în 2018 au fost direcționate către dotarea laboratoarelor de biologie și fizică-chimie ale 
școlii. 
 
Proiect: „Passport to the World” 
Beneficiar: Colegiul Economic Administrativ Iași. Organizație gazdă: Asociația EC-AS 
Suma finanțată: 2.962,05 lei 
Informații despre proiect: 
Proiectul „Passport to the World” s-a născut din nevoia de a le asigura elevilor Colegiului Economic 
Administrativ Iaşi condiţii moderne de studiu al limbilor străine. 
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Proiect: „Poteci curate spre cabana Giumalău” 
Beneficiar: Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Centrul 
local „Constantin Th. Sapatino” Iaşi 
Suma finanțată: 2.398,5 lei 
Informații despre proiect: 
La fiecare sfârşit de vară, cercetașii marchează încheierea activităţilor cercetăşeşti de peste an cu o 
tabără a Centrului Local în care participă cu mic cu mare şi în care activităţile sunt alese şi adunate 
sub o anumită tematică. Fondurile mobilizate la Cros pentru școli au fost direcționate activităților de 
curăţenie în munţi, din perioada 29 august – 2 septembrie 2018. 
 
Proiect: „Atelier construcții de minimașini Formula 1” 
Beneficiar: Asociația Paradisul Copiilor 
Suma finanțată: 5.882,25 lei  
Informații despre proiect: 
 
Proiectul a avut ca misiune să ajute schimbarea percepțiilor asupra științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii, creând un mediu de învățare distractiv și interesant pentru tineri. F1 în școli este 
singura provocare multidisciplinară globală, în care echipe de elevi implementează software CAD / 
CAM pentru a colabora, a proiecta, a analiza, a produce, a testa și apoi a concurat cu mașini F1 din 
lemn de balsa alimentate de cilindri cu aer comprimat (CO2). 
 
Proiect: „Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor!” 
Beneficiar: Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” 
Suma finanțată: 906,75 lei 
Informații despre proiect: 
Activitățile clubului de informatică din cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” au 
debutat în urmă cu doi ani din dorința de a oferi copiilor din clasele de gimnaziu o alternativă 
plăcută și utilă de fructificare a timpului liber. Fondurile mobilizate la Cros pentru școli au contribuit 
la achiziționarea unor kituri pentru activitățile de robotică și tablete grafice pentru activitățile de 
grafică computerizată.  
 
Proiect: „Mișcare cu Sens – Ateliere de lucru în Lemn” 
Beneficiar: Asociația Waldorf Iași 
Suma finanțată: 15.289,2 lei 
Informații despre proiect: 
Fondurile mobilizate prin participarea la Cros pentru școli sunt direcționate pentru achiziționarea 
materialelor necesare atelierelor practice de meșteșuguri. 
 
Proiect: „Negruzzi Broadcast Channel” 
Beneficiar: Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași 
Suma finanțată: 3.906 lei 
Informații despre proiect: 
Echipa de la Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași a participat la Cros pentru școli pentru a mobiliza 
fonduri cu scopul achiziționării echipamentelor media pentru dotarea unui spațiu de întâlnire al 
elevilor. 
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Proiect: „LUMEA noastră o construim NOI!” 
Beneficiar: Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul“ 
Suma finanțată: 21.266,31 lei 
Informații despre proiect:  
Alături de profesori și de părinți, preșcolarii și elevii Școlii 
„Varlaam Mitropolitul” au alergat și au strâns bani pentru achiziționarea de materiale pentru 
realizarea unor spații prietenoase, atât în interior, cât și în parcurile grădiniței și școlii. 
 
Proiect: „Artă pentru o speranță – Tabăra din Valea Ursului” 
Beneficiar: Asociația Speranță și Tradiții 
Suma finanțată: 558 lei 
Informații despre proiect: 
Asociația Speranță și Tradiție, în parteneriat cu Parohia Valea Ursului, a propus o inițiativă de 
dezvoltare personală prin art-terapie a copiilor din comunitatea Valea Ursului și a localităților 
învecinate. 
 
Proiect: „Ajungem MARI Iași – o șansă la o educație mai bună și experiențe de neuitat” 
Beneficiar: Asociația Lindenfeld 
Suma finanțată: 7.015,92 lei  
Informații despre proiect:  
Fondurile mobilizate la Cros pentru școli au fost direcționate de Asociația Lindenfeld către 
activitățile organizate în centrele de plasament din Iași.  
 
Proiect: „GREEN IMPACT” 
Beneficiar: AIESEC Iași 
Suma finanțată: 776,55 lei 
Informații despre proiect: 
GREEN IMPACT este un proiect de educație non-formală dedicat elevilor de liceu având ca tematică: 
mediul înconjurător și impactul oamenilor asupra acestuia, iar fondurile mobilizate la Cros pentru 
școli au fost direcționate către sesiunile practice și interactive. 
 
Proiect: Acasă, în comunitate 2 – after school la gimnaziul din Valea Lupului 
Beneficiar: Școala din Valea Lupului, Iași 
Suma finanțată: 186 lei 
Informații despre proiect: 
Entuziaștii de la Valea Lupului au alergat, au susținut și au donat împreună pentru acoperirea 
cheltuielilor pentru deschiderea after-school-ul și pentru elevii de gimnaziu. 
 
Proiect: „Pas cu pas spre o lume mai bună” 
Beneficiar: Asociația Grupul de Inițiativă a Studenților Unici (GISU) 
Suma finanțată: 786,6 lei 
Informații despre proiect: 
Fondurile mobilizate au contribuit la desfășurarea activităților cultural-educaționale în care au fost 
implicați 350 de elevi din comuna Mogoșești-Siret, județul Iași. 
 
Proiect: „Semaforul alimentelor” 
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Beneficiar: Asociatia „Convivia” 
Suma finanțată: 2.664,45 lei 
Informații despre proiect: 
Proiectul și-a propus să organizeze o serie de activități de educație 
gastronomică pentru elevii ieșeni. Cu fondurile mobilizate prin 
implicarea la Cros, echipa a planificat ateliere de gătit slow food, de cunoaștere a plantelor, 
legumelor și alimentelor sănătoase pentru organism. 
 
Proiect: „Adventure Camp” 
Beneficiar: Centrul Diecezan Caritas Iași 
Suma finanțată: 3.125,7 lei 
Informații despre proiect: 
Proiectul și-a propus să asigure celor 60 de copii din cadrul Centrului de Resurse pentru Copii și 
Tineri „Don Bosco” din Iași posibilitatea participării la o tabară de vară la munte. 
 
Proiect: „Atelierele copilăriei” 
Beneficiar: Asociația PROLIFE COMMUNITY 
Suma finanțată: 6.273,78 lei 
Informații despre proiect: 
Fondurile mobilizate la Cros pentru școli au ajutat echipa Asociației PROLIFE COMMUNITY, fondată 
în anul 2015, să își continue implementarea proiectelor ce își propun suport continuu unui grup de 
copii cu handicap neuro–motor din Iași. 
 
Proiect: „Visuri la start” 
Beneficiar: Colegiul Național „Emil Racoviță” 
Suma finanțată: 5.260,5 lei 
Informații despre proiect: 
Prin acest proiect, echipa Colegiului Național „Emil Racoviță” s-a aliniat la startul campaniei „Cros 
pentru școli” astfel încât elevii care au un vis extraordinar, dar întâmpină obstacole în realizarea 
acestuia, să aibă șansa de a-l preschimba în realitate. Și-au propus așadar să strângă fonduri pentru 
bursele „Visuri la start” prin care să-i sprijine financiar pe elevii care luptă pentru viitorul lor. 
 
Proiect: „Cutia cu papucei pentru ei” 
Beneficiar: Colegiul Sfântul Nicolae 
Suma finanțată: 5.236,83 lei 
Informații despre proiect: 
Echipa de proiect și-a propus achiziționarea de încălțăminte pentru copiii din satele ieșene. De 
asemenea, o altă finalitate a proiectului a fost și achiziționarea unui kit de întreținere a papuceilor 
(cremă de pantofi, perie, lavetă).  
 
Proiect: „Înverzim Iașul” 
Beneficiar: Asociația „SENIORII” 
Suma finanțată: 2.371,5 lei 
Informații despre proiect: 
Entuziaștii de la Școala „Junior” (Universitatea „Al. I. Cuza”) și-au propus să salveze Iașul de poluare 
prin amenajarea unui spațiu verde (plantare de pomi, arbuști și flori). 
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Proiect: „Un pas în alergare – un pas în dezvoltare” 
Beneficiar: Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile 
Adamachi” Iași 
Suma finanțată: 124,2 lei 
Informații despre proiect: 
Scopul proiectului a fost susținerea financiară a înființării unui laborator de Alimentație Publică în 
cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași. 
 
 
 


