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Orașul este al tău. 
Fii tu cel care îl crează.

Vrei să găsești soluții la problemele cu care te confrunți sau poate îți dorești 
să aduci un plus de prospețime orașului?
Poți alege să îți creezi propriul tău Fond Numit, iar noi vom fi alături de tine, 
vom deveni consilierii tăi filantropici. Tu vii cu ideea și împreună putem găsi o 
soluție optimă de implementare.

Crezi în puterea inovatoare a noii generații?
Atunci este timpul să-l cunoști pe Științescu și el îți va explica cum poți spori 
nonconformismul educației STEM. De la proiecte ce trasnformă experimentele 
chimice în jocuri ale curiozității, până la roboți ce uimesc prin istețimea și 
„trucurile” lor.

Îți dorești să sprijini educația?
Prin Fondul de Burse poți oferi unui copil sau unui tânăr ajutorul de care are 
nevoie pentru a-și mări potențialul. 
Iar prin Cros pentru școli, ieșenii reușesc să găsească împreună soluțiile 
pentru accesul la educație: o nouă sală de sport, o tabără de cercetași, dotări 
pentru labortoarele de biologie, fiziciă și chimie, chiar și o tabără educațională 
în Franța pentru copiii ce provin din familii cu resurse financiare reduse.

Ai o idee îndrăzneață ce poate produce la rândul ei un impact pozitiv asupra 
Iașului sau asupra anumitor comunități?
Cercul de Donatori răspunde idelor pline de pasiune, ideilor neconvenționale, 
fie ele legate de un club de țesut iie, un hub al artiștilor, cursuri pentru 
pasionații de ciclism privind comportamentul în trafic sau un centru de 
reciclare a uleiului. Donatorii sunt receptivi la toate ideile bune care aduc 
îmbunătățiri vizibile orașului. 

Ești un promotor al sportului și al unui stil de viață sănătos și în același timp 
îți dorești să te implici în comuntatea ta?
Atunci Swimathon este evenimentul potrivit pentru tine, în care poți 
susține atât proiecte ce vizează probleme sociale, precum achiziționarea 
medicamentelor necesare copiilor bolnavi de cancer, organizarea școlilor 
de vară pentru copiii proveniți din familii cu resurse financiare reduse; cât și 
proiecte ce vizează drepturile cetățenilor, tabere de dezvoltare personală sau 
ateliere de vară ce promovează educația neconvențională.

Totul pornește de la o întrebare „Cum 
îmi pot pune amprenta în Iași?” iar 
noi te ajutăm să găsești răspunsul 
potrivit pentru tine.
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iziune

Din anul 2012 Fundația Comunitară Iași își propune să ofere ieșenilor curajul și ambiția de a lua 
inițiativă și de a aduce schimbarea în Iași. Încurajăm ieșenii să apeleze la ajutorul nostru atunci 
când au o idee despre cum pot mișca lucrurile în județul Iași. Fundația s-a născut având la bază 
un cumul de necesități și s-a clădit în timp pe soluționarea lor, cu ajutorul ieșenilor.
Scopul Fundației este de a media altruismul, de a construi un viitor în care toți ieșenii se regăsesc, 
un viitor consistent în filantropie. Administrând profesionist și transparent donațiile primite de la 
ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea obiectivelor donatorilor. Astfel, oferim membrilor comunității 
oportunități concrete de a participa, de a sprijini cele mai calitative programe și de dona strategic. 
Fundația Comunitară Iași se poziționează ca fiind liantul ieșenilor dintre nevoi și realitate, dintre 
inițiativă și implementare. Din 2012, cu ajutorul ieșenilor a accentuat tradiția altruismului și a 
filantropiei. Am sprijinit până acum peste 150 de grupuri de inițiativă, ONG-uri, școli, biblioteci, 
muzee, asociații studențești și alte comunități de artiști și pasionați, să își pună ideile în aplicare.

V
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Era în vara anului 2010 când am aflat despre intenția de a se lansa
Fundația Comunitară Iași, chiar de la membrii grupului de inițiativă.

Nu aveam nici cea mai vagă idee atunci despre conceptul de Fundație
Comunitară și cu atât mai puțin despre filantropia comunitară. În schimb, ca mulți 

alți ieșeni, simțeam că pot dat ceva înapoi
comunității în care m-am născut și am crescut. Am ajuns astfel să

întâlnesc din ce în ce mai numeroși oameni care, ca și mine, au înțeles
că Fundația Comunitară Iași este vehiculul cel mai potrivit pentru a

sprijini spiritul civic și comunitar.
Eu cred din toată inima că spiritul comunitar există în Iași

dintotdeauna. Fundația Comunitară Iași nu a făcut altceva decât să
reînvie acest spirit prin sincronizarea proiectelor proprii cu energiile și

resursele comunității.

Deși pare ușor și simplu nu este deloc așa.
Ceea ce a reușit Fundația Comunitară Iași în patru ani de viață a fost
posibil doar cu ajutorul unor entuziaști. Mă gândesc în primul rând la

membrii comunității care au avut imboldul să doneze, ambasadori sau
susținători activi ai cauzelor și proiectelor lor. Apoi îmi vin în minte

angajații și voluntarii Fundației, cei care fac să se miște toată
mașinăria unei organizații.

Mă gândesc și la membrii consiliului director care au știut să inspire,
să valideze și să sprijine viziunea Fundației.”

Iașul este, cu adevărat, orașul marilor iubiri. Și nu doar atât. Iașul este
un oraș care se redescoperă, crește și capătă dimensiuni viguroase în

fiecare zi, în primul rând datorită comunității sale de oameni
excepționali.

Deseori mă uit la cei care se alătură Fundației. Sunt tineri și frumoși
și acest lucru mă bucură cel mai mult. Îmi dau un sentiment de pace.

Știu că suntem pe mâini bune.”

„Fundația Comunitară Iași este unul din principalii catalizatori ai schimbării în 
bine, ai evoluției, din comunitate. Este fundația întregii comunități și aduce împreună 

cetățeni, ONG-uri, mediul de afaceri, universitar și administrativ, în jurul unor 
inițiative de dezvoltare comunitară, generate de comunitatea însăși.

Dacă în Statele Unite, acolo unde își are geneza prima fundație comunitară acum 
mai bine de 100 de ani, spiritul civic este la el acasă, într-o Românie post comunistă, 

exact de asta este nevoie pentru a reuși să ieșim din această lungă perioadă de 
tranziție. Și prin spirit civic nu ne referim neapărat la activism civic, la mișcări de 
stradă sau proteste, ci la acel simț al responsabilității față de lucrurile pe care le 
împărțim ca și comunitate: spațiul comun de la bloc, parcul din cartier, stația de 
autobuz, copilul vecinului care olimpic fiind are nevoie de sprijinul nostru să își 

perfecționeze talentul, ori familiile de la marginea cartierului care nici acum nu au 
energie electrică și apă curentă. Numai așa putem evolua ca și comunitate, dacă ne 

pasă ce se întâmplă și în jurul nostru, nu doar în propria curte. 

Ce facem noi, e să încurajăm ieșenii să își asume problemele comunității din care 
fac parte, să își dorească să schimbe ei înșiși lucrurile care de ani bun sunt la fel. 
Le oferim sprijin financiar sub formă de micro finanțare pentru a pune în aplicare 
aceste idei și le suntem alături pe parcursul implementării lor, pentru a ne asigura 

că următoarele inițiative le vor putea derula și singuri.

Vă invităm să parcurgeți paginile care urmează și să simțiți, alături de noi, 
semnificația anului ce tocmai a trecut. Veți întâlni aici emoțiile noastre și ale 

oamenilor alături de care am lucrat, entuziasmul celor care ne-au sprijinit și, nu în 
ultimul rând, dăruirea cu care ieșenii au contribuit la crearea premiselor unei vieți 

mai bune pentru generația noastră și cea a copiilor noștri.” 

Cezar Gumeni Ciprian-Mihai Păiuș
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De la randare la realitate

Când inițiativa schimbă contextul

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

Mihaela zâmbește larg în timp ce privirea ei oglindește o mare încredere în prop-
riile forțe, dar în același timp se deslușește un gram de dezamăgire față de cei care 

încă nu înțeleg acest lucru.
...

- Teoria ca teoria, dar în practică 
domnișoară, știi să faci?
Privirea Georgianei se încețoșează iar 
încrederea îi este puțin zbuciumată, 
de parcă toate cunoștințele ei de 
arhitectură se risipiseră printre acele 
cuvinte tăioase. Își dă seama că e totuși 
prima dată când depășește pragul de 
randare și proiectul lor se transformă în 
realitate chiar sub îndrumarea și munca 
lor. Tocmai aici iau o altă turnură 
lucrurile. De când începuseră proiectul, 
nu era prima dată când Georgiana și 
Ionuț realizaseră că prinde alte cote, 
alte măsurători, alte distanțe în realitate 
față de proiectul realizat în programele 
de arhitectură, însă asta nu-i făcea să 
renunțe. Aveau să cunoască lumea 
meseriașilor, care deși aveau felul lor 
extravagant de sincer de a le mărturisi 
erorile sau lucrurile lipsă, ei deja nu le 
mai considerau răutăți ci mai degrabă 
povețe de viață, de cum poți să faci mai 
bine pe viitor. 
Dintr-o experiență anterioară 
ajunseseră la concluzia că mai bine 
primesc o îndrumare, mai mult sau mai 
puțin usturătoare, decât să bâjbâie 

singuri într-o lume a practicii; pe care 
în cele din urmă aveau oricum să 
o cunoască. Încă își mai aduceau 
aminte cum a fost când au început să 
încropească băncile: „Bun. În două zile 
ar trebui să fie totul gata. În prima zi le 
asamblăm iar în a două zi le amplasăm 
afară.” Numai că până la urmă, planul 
lor se prelungise la 4 zile. Pentru că nu 
mai făcuseră niciodată bănci, apăruseră 
micile erori de calcul, șuruburi puse 
greșit și așa s-au trezit că trebuie să le 
dezasambleze și să le asambleze la loc. 
În cele din urmă, Bogdan Budeanu, 
directorul Direcției Servicii Studențești 
a TUIASI, devenise ajutorul din umbră, 
care la o distanță de un apel găsea 
meseriașii potriviți care să-i ajute 
voluntar; mai mult decât atât, devenise 
confidentul lor care scotea soluțiile 
din pălărie precum un magician. Însă 
acest lucru nu însemna că munca lor 
devenise ușoară, doar că acum aveau 
o hartă după care să se ghideze și 
care să-i ajute să bâjbâie mai puțin în 
necunoscut.

Randare checked - Realitate loading…

Înainte de randare a fost inițiativa

Era început de repaos între sesiuni. Un moment în care toată lumea respiră, toată lumea se gândește la moduri 
în care te-ai putea relaxa mai bine. Poate o mică vacanță, poate ieșiri cu prietenii, poate pur și simplu somn, 
filme și iar somn.  Până la urmă e vacanță, ce altceva e de făcut? Sau mai bine spus, cine s-ar putea gândi la 
altceva de făcut? 
În campus, Mihaela află de un concurs de proiecte. Un concurs în care Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 
din Iași colaborează cu Fundația Comunitară Iași prin programul Fondul Antreprenorilor Locali. Se gândește 
bine și își spune că e un moment potrivit să își încerce norocul, dincolo de toate, să-și exerseze pasiunea. 
Hotărăște să le spună și prietenilor ei despre concurs, motivată fiind și de doza de inițiativă care mișună printre 
colegii ei: „Știam că la noi lumea nu se prea omoară cu implicarea. Așa că i-am spus lui Ionuț și Georgianei 
«Haideți, fraților, să facem noi ceva»”. Ei și-au luat răgazul de timp necesar cât să ia decizia potrivită și ușor, 
ușor inițiativa se strecurase în calendarul lor, pe lângă relaxare, vacanță, excursii și-au făcut timp să se gân-
dească la o idee de proiect. În plus, o întrebare nu le dădea pace: Ce poți cumpăra cu 10.000 de lei? Așa că, au 
început să caute, au început să navigheze internetul în lung și în lat și să ceară oferte de preț.  
După scurt timp, apăruseră din partea cunoscuților și veșnica întrebare nemuritoare „Da` ție ce îți iese?” De 
unde putem spune clar că nu se refereau la experiență, cunoștințe, un lucru extraordinar de pus la CV sau 
portofoliu… departe gândul. Pentru unii inițiativa devine un cuvânt greu de deslușit și de înțeles, mai ales când 
cuvintele precum bani și profit nu se regăsesc în ecuație. Dar, înapoi la studenții noștri, care mai mult decât 
evident nu gândeau așa. 

Realitate loaded

Se instalase din nou acea 
atmosferă de relaxare când 
Georgiana și Ionuț începuseră deja 
să transpună proiectul din virtual 
în real. Între timp, Mihaela plecase 
în Franța cu o bursă de studiu, 
însă entuziasmul și îndrăzneala 
nu o țineau departe de proiect, 
până la urmă arta persuasiunii se 
practică și prin telefon, așa că, deși 
cu mâinile legate încerca să-i ajute 
de la 2.000 de kilometri.
În Iași, Georgiana și Ionuț 
începeau să realizeze că munca 
cu oamenii și cea practică erau 
acel necunoscut pe care trebuiau 
să-l înfrunte și să îl mânuiască așa 
cum se putea mai bine. Se luptau 
între telefoane, furnizori, drumuri, 
muncitori și biroul lui Bogdan. 
Noaptea, oboseala se furișa de 
niciunde, iar dimineața îi îmbrățișa 
cu „dulci” migrene. 
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Încet, încet în campus, bucățele din proiectul lor se conturau în realitate. Pavajul îmbrăca frumos parcela de 
iarbă ce odată schița un teren lipsit de culoare și de utilitate. Băncile aveau să devină culcuș pentru îndrăgostiți 
și pentru prietenii cu zâmbete largi și râsete colorate. Leagănele primeau orice spirit zburdalnic care își dorea 
să rătăcească din nou în sentimentul copilăriei. Circuitul sportiv aduna toți „cocoșii” dornici să se mențină în 
formă, masa de ping-pong distra studenții, iar plasa cu borcănele luminate creau acea atmosferă de veșnică 
vară.
Implicarea înseamnă muncă. Într-adevăr, răsplata financiară de cele mai multe ori o compensează, însă în 
final rămâi tot cu „sucul” experienței, cu ceea ce contează mai presus de tot și de toate: cunoștințele. Ele pot 
transforma un om slab într-un om puternic.
Așa că întreabă-te: „Da` ție ce îți iese?”

Personajele principale/echipa de proiect: Georgiana Butnariu, Mihaela Sîrbu și Ionuț Furdu.
Personajele din umbră: Bogdan Budeanu, Directorul Direcției Servicii Studențești a TUIASI și Universitatea Teh-
nică „Gheorghe Asachi” din Iași și Marius Imbrea, Inginer Birou Tehnic.
Actorii principali din Fondul Antreprenorilor locali: Tuffli, Tulip, Jassyro, Hill Center, Papucei, Junior Clinic,  Teo’s 
Café, Cuptorul Moldovencei, Cake Expert, Retro Caffe, AromaZen, Voila Coffe, Frișcot, Restaurant Traian, Artizan 
Café, La băcănie, Mignon.

Cum facem trecerea de la idee la inițiativă, de la randare la realitate

Încercăm să atingem diversitatea nevoilor ieșene prin totalitatea programelor, fondurilor și evenimentelor. 
Împreună, crează acea sinergie de care avem nevoie și care contribuie la misiunea Fundației. Știm că lucrurile de 
durată nu se contruiesc prin idei solitare, de aceea, un lucru de o mare importanță pentru noi este să construim 
o rețea a filantropiei, o rețea ce le permite ieșenilor să devină încrezători în Iași, în ideile lor, în comunitatea lor.  
Fundația Comunitară crează contextul favorabil, în care pasionații Iașului găsesc o alternativă pragmatică, 
astfel încât ideea lor să devină parte din realitatea cotidiană. Cum facem asta? Avem aproape de noi un hibrid 
de oameni. Îi avem pe cei care investesc resurse financiare, cei care investesc timp pentru design-ul programului, 
pentru scrierea ghidului, a documentației de finanțare și nu în ultimul rând, pe cei care au idei despre cum poți 
schimba comunitățile ieșene.
Suntem aproape de oamenii cu idei, de oamenii care au puterea să aducă schimbarea.
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Fonduri numite

Prin Fondurile Numite, companiile ieșene deschid linii de finanțare care ameliorează viața socială, 
acționând asupra unei probleme pe care o găsesc semnificativă, în raport cu valorile și nevoile lor. 
Fundația Comunitară Iași oferă consultanță filantropică și se îngrijește de implementarea soluțiilor 
cu care rezonează companiile care deschid fonduri numite. 
Fii fondator
Deschide un fond cu numele tău. E ca și cum ai avea propria ta fundație, dar fără să te încurci în 
proceduri birocratice și cu costuri reduse. Fondul care-ți poartă numele te reprezintă. Tu hotărăști 
totul: în ce domeniu vrei să produci o schimbare, care sunt oamenii în care ai încredere să constru-
iască schimbarea, cine sunt cei pe care îi vei ajuta să aibă o viață mai bună.
Dăm de știre Iașului despre hotărârea ta, mobilizăm grupurile de inițiativă și organizațiile non-profit 
să găsească soluții creative și eficiente. Organizăm apoi o preselecție a proiectelor care răspund 
provocării tale. O echipă de specialiști le evaluează transparent. Tu ai ultimul cuvânt și vei alege 
proiectele pe care vrei să le vezi în realizate.
Aceste proiecte sunt amprenta ta în Iași.

Avantajele unui Fond 
Numit:

Faci investiții de durată

Dezvolți spiritul de inițiativă și 
puterea de colaborare

Îți pui amprenta în Iași

Promovezi obiectivele filantropice 
ale companiei

Costuri minime de implementare și 
evaluare
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Fondul Transgor Logistik design 
de mobilier urban

Fondul TRANSGOR LOGISTIK pentru design de mobilier urban este o inițiativă a SC Transgor Logistik 
SRL și a Fundației Comunitare Iași, prin care ieșenii pot să revitalizeze orașul. 
A fost creat pentru ieșenii care își doresc să-și pună amprenta în comunitate, care au idei ieșite din 
tipare despre cum arată spațiul public și pot aduce oamenii împreună. A fost creat pentru ieșenii 
care pot să declanșeze schimbări pe termen lung prin exemple concrete de piese de mobilier care 
pot să îmbunătățească orașul, dar până acum, n-au găsit nici contextul, și nici resursele ca să-și 
pună ideile în aplicare.
Valoarea financiară anuală a Fondului TRANSGOR LOGISTIK pentru design de mobilier urban, 
sesiunea 2017, este de 40.000 lei, din care 35.000 lei au fost oferiți sub formă de finanțare pentru 
stimularea inovației în crearea de mobilier urban și 5.000 lei sunt alocaţi costurilor de administrare 
a procesului de finanțare. 

Despre proiectul câștigător

Proiectul finanțat este ideea și conceptul lui Andrei 
Berzunțanu, student la Facultatea de Arhitectură 
din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași. 

Este un model inovator de bancă, prin formele sale 
curbe neregulate și prin materialul folosit, trimite 
exact la ideea de fluiditate și naturalețe.

Din punct de vedere practic aduce beneficii 
spațiului din Parcul Expoziției, de ordin urban, de 
ordonare a circulației. După cum se poate vedea 
este multifuncțională, putând avea și funcțiuni noi, 
precum locuri de pus bicicletele pur și simplu prin 
substragerea unor lamele din care este alcătuită.
Băncile sunt realizate din felii placaj lemn TEGO 18 
mm.

Detalii tehnice despre bănci

Graficul etapelor realizării băncilor:
- Dimensiunea este adaptată la o grosime de 
material de 18mm. Fiecare obiect este alcătuit 
dintr-un număr de 135 felii de 18 mm grosime, 
spațiate la 21 mm între ele. 
- Materialul agreat pentru execuție este placajul de 
tip TEGO la grosime 18 mm. 
- Pe una din felii, fiecare obiect are o inscripție 
gravată cu logo beneficiar, logo prestator și text. 
- Transportul obiectelor a fost asigurat de la 
București la Iași în urma finalizării proiectului, printr-
un serviciu externalizat de transport, pe cheltuiala 
prestatorului.
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40.000 lei valoarea totală a 
fondului

35.000 lei finanțarea 
proiectului câștigător

5.000 lei costuri de 
administrare

„Îl felicit pe Andrei Berzunțanu, student la Facultatea de Arhitectură 
din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi”, omul cu ideea, cu schița. 
Acest proiect este un simbol al naturii adus în habitatul comunității. 
Este un manifest ecologic care să readucă în vizor ideea că totuși natura 
trăiește prin noi, în jurul nostru. Este un model inovator de bancă, prin 
formele sale curbe neregulate și prin material folosit, trimite exact la 
ideea de fluiditate și naturalețe. 
Cred în ieșenii care pot produce schimbări pe termen lung, dar până 
acum, n-au găsit nici contextul, și nici resursele ca să-și pună ideile 
în aplicare. Alături de Fundația Comunitară Iași, cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Iași și al profesioniștilor în domeniu am conturat concursul 
de soluții pe tematica design-ului de mobilier urban. ”
- Mihai Goriuc, General Manager - Transgor Logistik

„O experiență frumoasă din care am avut ce învăța. Aceste bănci 
marchează un început, un mic “preview” pentru ce mă așteaptă. Este 
foarte plăcut să vezi cum ideile ți se materializează. De la primele 
schițe, la căutări și discuții cu executanții, până la ultimile detalii, și în 
sfârșit, produsul final, totul pare o mică aventură! Cu beneficiarii în Iași, 
și executanții în București (ATELIER13), comunicarea a fost esențială, 
norocul a făcut că deși am întârziat cu documentarea, și nu știam 
nimic despre ei, am colaborat excelent! La fel și cu restul echipei care a 
contribuit la definitivarea proiectului: Daiana Andronache, Georgiana 
Butnariu, Clarisa Butnariuc, Teodor Fadur, Ioana Prusu, Ionuț Furdu.” 
- Andrei Berzunțanu, Designer

Știai că...
• Băncile au fost realizate dintr-un placaj special (TEGO) folosit și la construirea 
punților interioare ale vapoarelor și vaselor.
• Fiecare bancă în parte cântărește aproximativ 900 de kg.

Ci

fre cheie
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Fondul de Burse Centric

În 2015, echipa Centric IT Solutions își dorea să 
contribuie în mod activ la construirea comunității, 
a tinerilor talente și mai ales să investească în 
performanță, în felul acesta a prins contur Fondul de 
Burse Centric.

Fondul de Burse Centric este inițiativa comună a Centric IT Solutions România și a Fundației 
Comunitare Iași. 
Este primul program derulat de o companie ieșeană, în care echipa se implică direct atât în 
constituirea unui fond de burse pentru tineri, cât și în activitățile de consiliere profesională și 
dezvoltare personală a bursierilor.

Cum funcționează

• Angajații companiei aleg bursieri finaliști și devin mentori. Își împletesc viața cu 
cea a bursierilor și învață unii de la alții, crescând emoțional și spiritual.
• Bursierii deprind abilități de viață. Este prima dată când o companie le arată fața 
umană.
• Iașul crește prin implicare directă. Ieșenii își pun în practică umanitatea, nu se mai 
simt rotițe într-un mecanism care-i copleșește.

Ci

fre cheie

14 bursieri

2017 – sesiunea a 3-a

63.000 lei valoarea totală a 
fondului
52.000 lei valoarea burselor

În 2015, în prima sesiune a Fondului de Burse Centric, compania oferea 6 burse în valoare de 3.000 
de lei pentru adolescenții cu rezultate bune la informatică și matematică. Datorită rezultatelor vizibile, 
a relației de mentorat ce oferă o amprentă personală fondului și nu în ultimul rând, datorită evoluției 
bursierilor, compania, aflată acum la cea de a 3-a sesiune, a crescut valoarea bursei la 4.000 de lei, 
oferind sprijin pentru 14 bursieri.

 „Educația reprezintă o prioritate pentru Centric IT Solutions România. Fie că vorbim despre perfecțion-
area propriilor noștri colegi, fie că ne referim la susținerea inițiativelor externe, ne poziționăm întot-
deauna în raport direct cu comunitatea din care facem parte. Ea este sursa noastră de valoare și ne 
dorim nu numai să primim talente din această comunitate, ci și să contribuim în mod activ la constru-
irea ei. Avem convingerea că tinerii care astăzi înregistrează rezultate bune la materii precum infor-
matica sau matematica trebuie susținuți pentru a putea să-și continue cu succes parcursul școlar și a 
lua în calcul dezvoltarea unei cariere în IT. E posibil chiar ca unii dintre liceenii de azi să devină colegii 

noștri de mâine. Și ne place să investim în relații de lungă durată, în oameni și în performanță.” 
– Carmen Teodorescu, Manager Finance&Control, Centric IT Solutions Romania

11.000 lei costuri pentru 
activități cu bursierii
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Cum au „decodat” împreună relația mentor-bursier

„Mă aflu în acest punct doar datorită ție. Dacă în momentul când te-am 
întâlnit prima oară am avut un mic regret, pentru că nu erai pe partea 
tehnică și mă simțeam puțin dezamăgit, deoarece nu am primit o parte 
din Centric, ca toți ceilalti, acum îmi oresc să-ți cer scuze. Nu am realizat 
decât pe parcursul anului că alături de tine eu nu am primit o bucățică 
din Centric, ci întregul Centric. 
Mulțumesc pentru întâlnirile săptămânale, în care stăteam la ceai, 
discutam și îmi ofereai sfaturi. Experiența ta m-a ajutat foarte mult, iar 
dintre toate aceste discuții nu o să uit cele mai de preț cuvinte pe care 
mi le-ai spus putut spune: ”Eu zic să discutați problema, să-i spui ce 
te-a deranjat”. Ai avut dreptate, chiar dacă a sunat simplu, poate prea 
simplu, dar, punand-o în practică, într-un fel sau altul, a fost cea mai 
buna soluție. 
Închei aceste cuvinte printr-o rugaminte. Nu renunța la rolul de mentor 
în cadrul Fondului de burse Centric, pentru că tu întruchipezi idealul de 
mentor, un model pentru toți ceilalți și pentru că ar fi păcat să nu se 
bucure și alți viitori bursieri de tine.” 
– Ștefănel Turcu, bursier

„A fost o experiență importantă pentru mine, am crescut și m-am 
dezvoltat și eu împreună cu el și mi-am dorit să fac pentru el maxim 
din ceea ce puteam face și chiar mai mult. E drept că am avut și cu 
cine lucra, este un băiat deosebit de bun, cald, dar m-a și surprins 
prin încredrea pe care o are în el, în capacitățile lui, în munca lui. E o 
combinație foarte reușită de bun simț și profesionalism și aș îndrăzni 
să spun că se întrevede rar la acestă vârstă. E cumva și matur dar și-a 
păstrat și gingășia și puritatea de copil. Mi-a făcut o foarte mare plăcere 
să lucrez cu el și deși mă gândeam să nu mă mai implic în mentorat în 
anul următor, după cuvintele lui am început să mă gândesc serios să 
continui. Cât despre prietenia noastră, îmi doresc să continue și sper să 
fim colegi permanenți după acest internship.
….Îmi este greu să mă rezum la un singur moment din timpul mentoratului. 
Toată experiența a fost deosebită și a contribuit la dezvoltarea mea 
personală. 
Scrisoarea de final de program pe care mi-a adresat-o a fost cea mai 
emoționantă pentru mine și am realizat încă o dată cum ajutorul dat 
unui tânăr la momentul potrivit îl poate propulsa accelerat în dezvoltarea 
personală și profesională… și cred că asta e menirea unui îndrumător și 
satisfacția maximă pe care o poate avea după un astfel de program….” 
– Carmen Teodorescu, mentor

Bursieri
Ramona Georgiana Albert
Ionuț Vlad Angheluș
Eduard Marian Bejan
Mihail Cristian Bîzgă
Vlad Cordoneanu
Gavrilă Deaconu
Eusebiu Andrei Gagea
Tudor Iacobescu
Alexandru Oloieri
Mihaela Irina Pavăl
Iulian Cosmin Peiu
Carol Rameder
Costel Talabă
Mihai Cristian Tancău

Mentori
Adi Gradinariu
Alexandru Buzdugan
Florin Plutaru
Ivona Bursuc
Cristian Parascan
Sebastian Albisteanu
Alexandru Minzatanu
Sabina Carare
Ionuț Arsinte
Eduard Apostol
Mihaela Ghidersa
Codrin Faca
Laura Grosu
Simona Coroama

Lista bursierilor

Cum sprijină bursierii

Dezvoltare personală 
și profesională
Familiarizarea cu 
mediul de lucru
Sprijin financiar
Creșterea 
performanței
Posibilitatea de a 
deveni angajat Centric
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6 bursieri – bursă în 
valoare de 3000 lei

2015 - 2016 2016 - 2017

13 bursieri –  bursă în 
valoare de 4000 lei

2017 - 2018

14 bursieri – bursă în 
valoarea de 4000 lei

Știai că...

• 2 din bursierii 
primelor două ediții 
fac parte acum din 
echipa Centric.
• În 2016, la PIN 
Awards, Centric IT 
Romania a primit 
pentru Fondul 
de Burse Centric, 
premiul pentru cea 
mai bună inițiativă 
CSR a anului.
• În același an, 
la Gala ”Oameni 
pentru Oameni”, 
compania a câștigat 
premiul pentru cel 
mai bun proiect de 
sponsorizare din 
partea IMM.
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Fondul de Burse 
Transgor Logistik

Fondul de Burse Transgor Logistik este inițiativa companiei Transgor Logistik, dezvoltată împreună 
cu Fundația Comunitară Iași. Programul are ca scop oferirea unui sprijin financiar elevilor cu 
rezultate școlare bune, însă care provin din familii cu resurse insufieciente. 
În 2012 Fondul de Burse întâlnea pentru prima dată copiii pasionați, ai comunității ieșene. 
Caracterizați de curaj, ambiție, aspirație, tot ceea ce mai aveau nevoie era acel sprijin exterior 
care să le susțină în continuare înclinațiile. În 2016, Fondul de Burse deja avea un prieten vechi 
drept sprijin: Transgor Logistik. La sfârșitul anului 2016 Transgor Logistik  a luat decizia să ofere un 
spijin mai mare copiilor pasionați, înzestrați cu deliciul educației. Așa a luat forme noul fond numit: 
Fondul de Burse Transgor Logistik.
În sesiunea 2016 – 2017, prima sesiune a fondului, compania a oferit burse în valoare de 2.200 de 
lei pentru 8 tineri cu pasiune pentru educație și o curioziate aparte pentru cunoaștere.

„Inițiativele TRANSGOR LOGISTIK alături de Fundația Comunitară Iași 
sprijină și confirmă implicarea în mod activ în viața Iașului și ieșenilor, 
propunându-și să construiască o relație pe termen lung cu oamenii și 
comunitatea în care își desfășoară activitatea.
         Pornind de la premisa că orice companie poartă o responsabilitate 
socială ca parte integrantă a operațiunilor sale, Transgor Logistik prin 
această colaborare și-a propus să investească în dezvoltarea socială, 
acesta fiind nu doar un gest firesc, ci și unul reciproc avantajos – investind 
în societatea noastră, investim în noi înșine.” 
– Delia Iosub, Quality & HR Responsible, Transgor Logistik SRL

„Gestul dumneavoastră este pentru mine o sursă de inspirație și un model 
ce mă va ajuta în dezvoltarea mea. Această bursă mă va motiva și mai mult 
în activitatea mea ca elev. Voi căuta să particip mai activ la activitățile 
școlare, precum și la diversele concursuri și tabere extrașcolare.” 
– Maria Petrovici, bursieră
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Cum sprijină 
bursierii

Explorarea 
și asimilarea 
noilor 
cunoștințe
Premii la 
concursuri 
naționale

Gândire pe 
termen lung

Poftă de 
cunoaștere

Dezvoltarea 
noilor pasiuni

Încredere în 
comunitate

Fără prea multe cuvinte, ci mai degrabă 
printr-o experiență clădită pe fapte, bursierii 

au descoperit că sunt prețuiți, că sunt o parte 
importantă în dezvoltarea Iașului. 

De aceea, sprijinul i-a impulsionat, i-a maturizat 
și dincolo de toate, le-a permis să viseze, să-și 

dorească mai mult.

Bursieri

Mihail Dobreanu
Maria Petrovici

Georgiana Sumanariu
Irina Simon

Cătălina Lupu
Bianca Raluca Tăbușcă

Mădălina Andreea Țibîncu
Laura Ciobanu
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Fonduri Tematice

Fondurile tematice sunt inițiative colaborative ale companiilor și ale ieșenilor, care hotărăsc să producă 
o schimbare socială care vine în întâmpinarea nevoilor comune pe care le resimt. Odată identificată 
o nevoie comună sau o problemă sistemică ce afectează domeniul în care funcționează, companiile 
participă financiar la contruirea unui program care dezvoltă capitalul uman ieșean în concordanță cu 
așteptările lor.

Avantajele unui Fond 
Tematic:

Găsești soluții care se mulează pe 
nevoile tale și ale colaboratorilor tăi;

Motivezi angajații;

Încurajezi și recompensezi implcarea;

Contectezi comunitatea cu valorile 
tale;

Devii un promotor al faptelor bune, în 
Iași;

Ai costuri minime de implementare și 
evaluare.
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Cum deschizi un fond 
tematic

Te gândești ce anume îți blochează potențialul de creștere, în societatea în care 
te dezvolți. Cu siguranță și alte companii din același domeniu întâmpină aceleași 
probleme, din aceleași motive.

Iei legătura cu echipa Fundației Comunitare Iași. Împreună, schițați printr-o 
sesiune de consiliere filantropică, cum puteți ameliora problema cu care te 
confrunți.

Echipa Fundației Comunitare Iași realizează documentarea și te pune în contact 
cu alte companii. Află cum văd alți manageri problema pe care ai identificat-o și le 
propune o intervenție comună, ca să o diminueze.

Este definitivat planul de revitalizare socială și este coagulat un fond comun, prin 
care vor primi finanțare proiectele care răspund nevoii fondatorilor.

Echipa Fundației anunță comunitatea de oportunitatea care le oferă resursele 
necesare pentru rezolvarea unei probleme. Grupurile de inițiativă se mobilizează 
și propun soluții.

Alături de ceilalți finanțatori și de un grup de experți pe domeniul finanțării, alegi 
ce proiecte vor fi implementate.

Începe implementarea proiectelor, iar echipa Fundației monitorizează procesul și 
te ține la curent cu evoluția investiției tale.

În 3 ediții de Științescu Iași, numărul companiilor 
finanțatoare a crescut de la 10 la 16, motivați de 
entuziasmul cu care tânăra generație privește lumea 
științelor, de marea comunitate care s-a construit în 
jurul fondului.

Fondul Științescu

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează 
pasiunea pentru științele exacte a elevilor din clasele VI – XI.
Vrem să continuăm „reforma lentă” pentru ca elevii ieșeni să devină interesați de domeniul 
STEM și să urmărească din pasiune să-și dezvolte o carieră în inovație și tehnologie.
Dorim să oferim elevilor alternative inovatoare pentru a-i ajuta să înțeleagă utilitatea 
noțiunilor învățate în diferite contexte cotidiene cu care se confruntă.
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Științescu 2015 - 2016 Științescu 2016 - 2017 

- 35 de proiecte înscrise în concurs, 
10 finanțate.
- valoarea totală a granturilor oferite 
în comunitate = 85.732,24 lei.
- ore de voluntariat = 3.882.
- contribuții proprii în natură: ore de 
voluntariat, spații și echipamente puse 
la dispoziția proiectului în regim de 
gratuitate = 70.100 lei.

Proiectele finanțate: http://iasi.
stiintescu.ro/proiecte-finantate/

- 59 de proiecte înscrise în concurs, 
13 finanțate.
- valoarea totală a granturilor oferite 
în comunitate = 117.501 lei.
- ore de voluntariat = 8.903.
- contribuții proprii în natură: ore de 
voluntariat, spații și echipamente puse 
la dispoziția proiectului în regim de 
gratuitate = 125.565,65 lei. 

Proiectele finanțate: http://iasi.
stiintescu.ro/noutati/13-numarul-
norocos-al-lui-stiintescu/

Științescu 2017 - 2018 este în desfășurare

Științescu este implementat în Iași de 
Fundația Comunitară Iași, alături de

și finanțatori locali:

Parteneri Gold

Parteneri Silver

Parteneri 
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    În cea de a 3-a ediție, 15 proiecte îl vor       cunoaște pe Științescu de 3x mai curios:

1. STEM Kits by Kids – in motion by Continental  - Școala Gimnazială Bârnova - Acest 
proiect răspunde nevoii de a atrage elevii către STEM și de a-i  ajuta să înțeleagă mai bine 
aceste materii, cu ajutorul unor kituri ingenioase, special concepute cu ajutorul profesorilor 
și realizate cu implicarea directă a elevilor. – 11000 lei

2. MiBus Sensors Reloaded - Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani - Echipa proiectului 
își dorește să înceteze să fie doar simplii utilizatori de tehnologie și să înțeleagă care este 
mecanismul de funcționare al acesteia și cum poate fi dezvoltat și îmbunătățit. Experiența 
unui an de Științescu i-a oferit echipei oportunitatea de a interacționa cu alți oameni care 
vor să schimbe ceva în învățământul românesc și care fac parte din comunitatea creativilor 
din Iași. 
– 3500 lei

3.Yabba Dabba Doo - Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași - Prin acest proiect, echipa își 
propune să îmbunătățească performanțele carturilor construite în primul an de proiect, să 
implice mai mulți copii în activități și să deschidă proiectul către membrii comunității. 
– 3590 lei

4. TechnoBrick III -mentorship by Maxcode - Asociația Outventure Iași - Echipa proiectului 
consideră că în școală ar trebui să existe mai multe ore de practică, în special la materii 
precum fizica, chimia și alte științe exacte. Proiectul Technobrick III este un exemplu că se 
poate ca învățarea domeniilor STEM să fie interactivă și chiar distractivă. – 4.056 lei

5.MadgeariȘtii de la APA (Academia pentru Aquacercetători) - Liceul Tehnologic Economic 
„Virgil Madgearu” Iași - Pornind de la constatarea că adeseori adulții cred că intuiesc 
domeniile de interes ale copiilor, ideea acestui proiect vine dinspre elevi și nu către aceștia, 
prin propunerea profesorului. 
Echipa crede cu convingere că proiectul propus va crește motivația elevilor pentru chimie, 
dar și pentru celelalte domenii ale STEM, învățând să înțeleagă natura, să rezolve probleme 
și să găsească soluții. – 4.966 lei

6. RoboArm - Organizație gazdă: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii. 
Grupul de inițiativă „RoboArm” - Acest proiect își propune să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai 
bine importanța pe care o au știința, tehnologia și ingineria în viața de zi cu zi și oportunitățile 
pe care le pot deschide pentru viitorul lor profesional. În acest mod, elevii vor fi mai conștienți 
de utilitatea urmării unui parcurs educațional în domeniile STEM și vor fi atrași către o carieră 
în inovație și tehnologie, răspunzând astfel unei nevoi stringente a societății moderne. 
– 11.000 lei 

7. Hub-ul verde al Copoului - Organizație gazdă: ASOCIAȚIA “ELPAR” ASOCIAȚIE PĂRINȚI-
PROFESORI; Grup de inițiativă/Școală: Ecologiștii inovatori” / Colegiul Național ”Garabet 
Ibrăileanu” Iași - Experiența didactică a echipei de proiect scoate permanent în evidență 
necesitatea de a corela cunoștințele dobândite în cadrul formal al orelor de curs cu activități 
practice din mediul non-formal, ce pot fi considerate auxiliare ale educației, stimulente pentru 
spirit, pentru imaginație și pentru dexteritățile motorii. Proiectul are în vedere aplicarea regulii 
”Celor trei R” (Reducere, Reciclare, Reutilizare) pentru a trezi conștiința ecologică, privind 
responsabilitatea utilizării resurselor. – 8.000 lei
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8. Creative Kids Roboting - Asociația IRIS Robotics - Echipa proiectului crede cu tărie că 
este necesar ca cineva să recunoască potențialul tinerilor din comunitate și să îi ajute să își 
dezvolte valorile. Nu în ultimul rând, proiectul presupune și un ajutor extraordinar pentru 
echipa IRIS CNR, aceasta având în plan să concureze la nivel mondial (competiții din Rusia, 
Olanda, Cehia, Israel fiind deschise publicului internațional). – 12.000 lei

9. ElectroStep - Asociația Liga Studenților Electroniști din Iași - Proiectul ElectroStep s-a 
născut din dorința de a le satisface elevilor curiozitățile și de a-i introduce mai profund în 
tainele electronicii. Prin acest proiect, echipa vine în ajutorul elevilor care au dubii în privința 
alegerii facultății, dar și a celor care nu au luat niciodată contact cu electronica și care pot 
să-și descopere o nouă pasiune. Totodată, echipa vrea să crească nivelul de pregătire și 
performanță a viitorilor studenți. Dintre participanții de la ediția precedentă, opt elevi au ales 
să aplice la Facultatea de Electronică. – 12.000 lei

10. Pegas 2.0 - Organizație gazdă: Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari - Proiectul 
rezidă în entuziasmul și interesul real manifestat de participanții la activitățile astroclubului 
din Cotnari, care a devenit un nou serviciu de bibliotecă, capabil de a fi extins la orice 
bibliotecă din țară, în special al celor din mediul rural. – 10.000 lei

11. Doza de chimie - Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni (ASCIS) - Proiectul oferă ocazia 
elevilor de a face experimente într-un mediu pe care laboratoarele din licee nu îl pot oferi, 
îmbinând dotările dintr-un laborator de specialitate al Facultății de Chimie cu sesiuni 
interactive de experimente. – 6.000 lei

12. Flowers Rocks! - Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi - Proiectul s-a născut din dorința de a 
cultiva, în rândul elevilor, interesul pentru știință și a gustului pentru frumos, având ca reper 
colecția de flori de mină și minerale de la Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași. 
– 6.963 lei

13. De la idee la un produs finit cu Arduino router cnc - Palatul Copiilor Iasi - Scopul proiectului  
este de a atrage câți mai multi elevi spre proiecte tehnice practice, iar construcția unui 
router cnc le permite familiarizarea cu noua tendință de  fabricare asistată de calculator 
(“computer aided manufacturing” - CAM). – 4.400 lei

14. ATELIER DE LUCRU “ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE” - ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI 
CERCETARE ÎN ETICĂ ȘI DREPT – EDUCED - Propunerea curentă intenționează să ajute 
cât mai mulți tineri să își descopere abilitățile tehnice sau să-i ajute pe cei mai puțin deciși 
într-o carieră în domeniul STEM să stabilească dacă integrarea pe piața muncii în domenii 
precum științele, matematica, electronica, robotica, programarea, tehnologia în general, 
este compatibilă cu viziunea lor despre viitorul lor pe piața muncii. – 10.000 lei

15. Sera STEM - Laboratorul verde din grădina școlii - Școala  Gimnazială ”Ioanid  
Romanescu”,  Voinești - Proiectul propus vine în continuarea celor din anii precedenți prin 
faptul că urmărește să valorifice experiențele și materialele dobândite anterior, dându-
le o utilitate practică imediată. Elevii vor putea folosi în continuare trusele de analiză a 
probelor de apă și sol achiziționate prin proiectul „Știința pe teren”, precum și dezvoltarea 
competențelor deja formate în cadrul acestui proiect. – 12.000 lei
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„A fost un proiect în care fiecare dintre noi a pus foarte mult suflet 
pentru a duce la bun sfârșit prima ediție a acestuia și pentru a 
lăsa o construcție solidă în vederea organizării unor ediții viitoare. 
În final vreau să precizez și să accentuez că formatul proiectului ar 
trebui păstrat, iar ședințele să fie axate pe partea de electronică 
și nu pe programare pentru că s-ar pierde identitatea acestuia.” - 
Gavril Crăciunaș, unul dintre coordonatorii proiectului ElectroStep

„A fost întocmai genul de experiență de care are nevoie un elev 
de liceu, mai ales unul nehotărât în privința alegerii facultății. Să 
nu renunțați la ElectroStep, ba chiar ați putea să creșteți puțin 
nivelul. Concursul a fost interesant, nivelul mediu spre ridicat, ceea 
ce e foarte bine, altfel n-ar mai fi avut farmec. Aș mai fi venit la 
ElectroStep încă două luni dacă se putea. A fost super. Keep it up!” 
- Alexandra P., beneficiar proiect ElectroStep

„Acest proiect mi-a oferit șansa de a învăța elevii să lucrezecu 
limbajul LabView și cu senzori de diverse tipuri, dar adevăratul 
căștig este faptul că elevii au învățat să lucree în echipă, să își 
depășească limitele și să își dorească mai mult. O mare satisfacție 
am simțit-o atunci când, după ce s-au familiarizat cu senzorii, au 
început să vină cu idei din ce în ce mai diverse, munca mea fiind, 
din acel punct, doar de asistență.” 
- prof. Adrian Tomuș, coordonator proiect MiBus Sensors

Fondul Științescu a adus împreună 
specialiști în STEM, companii de profil, 
elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, 
cadre didactice din mediul 
pre-universitar și universitar (profesori, 
directori de școli, asistenți, lectori și 
conferențiari universitari), inspectori 
și consilieri școlari, inventatori, 
manageri și restauratori de muzee, 
reprezentanți ai ONG-urilor locale, 
grupuri de inițiativă și alte persoane 
fără tangență cu mediul școlar, dar 
pasionați de științe, care își doresc 
să subscrie la creșterea generației 
următoare de inovatori.

E o investiție care se întoarce către 
ieșeni: prin intermediul sprijinului 
am finanțat 15 proiecte, valoarea 
fondului fiind de 119.475.
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2015 - 2016

10 proiecte finanțate, 
10 companii IT

2016 - 2017

13 proiecte finanțate, 
14 companii IT

2017 - 2018

15 proiecte finanțate, 
16 companii

Știai că...

• În sesiunea 2016 - 2017 
de finanțare a Fondului 
Științescu, s-a înființat primul 
astroclub din mediul rural 
din Iași, la Biblioteca din 
Cotnari.
• Șapte elevi de clasa a 
IX-a de la Liceul Tehnologic 
„Mihai Busuioc” din 
Pașcani, care s-au implicat 
în proiectul MiBus Sensors, 
s-au numărat printre 
finaliștii competiției„  „Astro 
Pi”, organizată de Agenția 
Spațială Europeană – cea 
de-a treia agenție spațială 
din lume, după NASA și cea 
din Rusia. Îndrumătorul 
proiectului lor este 
profesorul Adrian Tomuș – 
coordonatorul proiectului 
MiBus Sensors.
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Fondul de Burse FCI

Fondul de Burse este un program construit de ieșenii care au ales să pătrundă în destinul tinerilor 
strălucitori din județ exact atunci când sprijinul lor contează cu adevărat, când se încheagă 
caracterul și se formează harta deciziilor de viață.
Credem că tinerii adaugă valoare orașului nostru. Vedem în ei membri ai comunității care pot 
influența în bine, atât în prezent, cât și în viitor, comunitatea din care fac parte. De aceea, dorim 
să sprijinim elevii performanți, care investesc pasiune și determinare în formarea lor, pe cei care 
au standarde ridicate și ne inspiră prin exemplul lor să fim oameni mai buni. Ieșenii devin tot mai 
conștienți de impactul pozitiv pe care îl pot avea în viața tinerilor, angajându-se să contribuie 
financiar și moral la formarea lor.

Oferim două tipuri de burse, pentru educație și pentru excelență, cu o valoare anuală de 2200 de lei. 1.800 
de lei sunt direcționați către bursieri, iar 400 de lei sunt investiți în organizarea sesiunilor de socializare pentru 
bursieri și menținerea realțiilor cu donatorii.
Pe baza profilurilor pe care le creăm în urma interviurilor de cunoaștere cu bursierii și prin consultarea dosarului 
de candidatură, donatorii aleg ei înșiși tinerii cu care rezonează și pe care consideră că-i pot sprijini.

Ci

fre cheie

număr total bursieri - 66

număr bursieri performanță - 15 

număr bursieri merit- 41 

nr. donatori unici - peste 170

valoarea totală a fondului – 144.416 lei 
din care costuri de administrare – 26.216
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„Pierdută undeva prin viață, fără un scop, fără dorințe prea mari, 
fără să știu că pot mai mult. Aș fi probabil înghesuită într-un loc 
în care importante ar fi fost nevoile primare: hrană, adăpost, 
securitate. Probabil că mi-ar fi fost greu să mă gândesc la noțiuni 
precum fericire și dezvoltare și oportunități creative și independență 
și antreprenoriat. Fără educație nu cred că aș fi știut cum să-mi 
caut drumul. Fără educație nu cred că aș fi știut cum să îmi educ 
copii. Educația e mijlocul prin care se deschid noi și noi uși. Sunt uși 
care există, sunt acolo, dar pe care, în lipsă de educație nu le putem 
vedea sau nu le putem deschide. Accesul la educație este esențial 
pentru oamenii în devenire, pentru copiii și tinerii care vor fi adulții 
din jurul nostru. Educația este uluitoare și pentru adulți și văd asta 
în fiecare zi în trainingurile pe care le susțin.”
- Crina Penteleychuk, donator

„Să fiu lipsită de educație, ar fi însemnat pentru mine să nu ajung 
niciodată să cunosc acel sentiment unic, când publicul cântă Imnul 
României la turneele internaționale.”
- Andreea Verdeș, bursier performanță

„Îmi este imposibil să-mi imaginez ce aș fi fără educație când ceea 
ce sunt se datorează acesteia. Fără educație nu aș ști câte cunoștințe 
mai am de adunat, cât mai am de explorat dar și cât am de oferit. 
Fondul de Burse este șansa mea de a sprijini dreptul la educație, 
șansa mea de a pune o cărămidă la temelia comunității iesene.” 
– Raluca Moiseanu, donator

Bursierii celei de a 6-a ediții

Ana Agheoghiesei
Răzvan Aghion

David Alexandru
Mădălina Aprofirei

Denis Banu
Mădălina Bejan

Cosmin Iulian Bejenaru
Cristian Bișog

Mihaela Blăjuță
Roxana Brighenti
Mihaela Căpriean

Diana Ciobanu
Mălina Ciobanu

Mihaela Diana Ciobanu
Iasmina Colac

Gabriela Irina Corbu
Teodora Costan
Gavrilă Deaconu

Cezar Dondas
Irina Drăcșanu
Ștefan Frunza

Alexandru  Mihai Guzgă
Ana Hușleag 

Sînziana Huțanu 
Nicolae Irimia
Teodora Irimia
Andreea Ivașcu
Adelina Jeleanu

Otilia Lazăr
Clara Lupascu
Andreea Lupu
Cosmin Ichim

Ioachim  Mărincean
Cristian  Melinte

Rareș George Morcov
Andreea Munteanu

Mirela  Nitigoi
Andrei  Pennazio
Stefan Petrovici

Vlad Pintilie
Alexandra Popa

Radu Cristian Pricop
Laura  Moșneagu 

Claudia Șotir 
Lacramioara Strungariu

Antonia Tamaș

Georgiana Tudose
Mădălina Tudose 
Andreea Verdes

Cosmin Emilian Viciaga
Andreea Vizitiu
Corneliu Zamfir
Shanti Zmuschi
Bianca Topcian

Ștefania Maria Bostan
Mircea Marian Raul 

Fînaru
Ana Maria Bobu

Petru Costan 
Ana Maria Tarzianu

Simona  Manole
Cristina Epure

Iasmina Casian
Mădălina Spiridon

Anca Lenta
Iarina Dumitras

Diana Popa
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Cum ajută Fondul de Burse tinerii

- Bursa le oferă o șansă să evolueze, să-și descopere adevărata 
capacitate;
- Tinerii capătă o încredere mai mare în ei, în cunoștințele lor;
- Sprijinul donatorului îi oferă încredere în comunitatea în care 
trăiește;
- Impregnat în experiența sa, gestul donației va deveni o 
normalitate pe care o va adopta la rândul său la maturitate;
- Donatorii realizează că au un impact major în viața unui tânăr;
- Donatorii pot oferi o bursă împreună cu prietenii, în felul acesta 
efortul financiar se diminuează, dincolo de toate, poate deveni o 
tradiție de grup.

Știai că...

Andreea Verdeș a câștigat anul acesta 
locul I la Cupa României, la gimnastică 
ritmică. Oficial este cea mai bună 
senioară a României.  

Răzvan Aghion a participat, la doar 11 
ani, la două turnee de tenis din Belgia, 
organizate în Bruxelles: BATD Tennis 
Youth Open și BATD Tennis Youth Cup 
2. 

Ana-Maria Târzianu, bursieră a 
Fondului de Burse, a câștigat împreună 
cu partenerul ei de dans, Răzvan, 
medalia de aur pentru România, în 
cadrul competiției German Open 
Championships la secțiunea latino.
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Fondul 
Antreprenorilor Locali

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

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

Acest parteneriat ne-a oferit cadrul favorabil de întâlnire a ideilor studenților, profesorilor de la 
specializările de profil: arhitectură, peisagistică, construcții etc. și ieșenii care vor să facă o schimbare 
în Iași. Profesorii au oferit asistență tehnică și recomandări avizate potențialilor aplicanți, iar noi, 
echipa de la FCI, am fost responsabili de asistența de project management.
Fondul Antreprenorilor Locali a debutat în anul 2015 prin intermediul Cardului Comunității 
– program de dezvoltare comunitară prin care se sprijină antreprenoriatul local. Antreprenorii 
implicați în acest program au constituit un fond de finanțare nerambursabilă a proiectelor de 
revitalizare urbană.
Proiectul finanțat se numește „ARHITISTIC. Sport, joc și voie bună” - un hibrid între proiectul 
propus de Mihaela Sîrbu și proiectul propus de grupul de inițiativă „Arhitistic”, format din Georgiana 
Butnariu și Ionuț Furdu, cu toții studenți ai Facultății de Arhitectură.

Proiectul propus a urmărit să îmbunătățească unul din spațiile  verzi din campus aflat în incinta 
căminelor T3 și T4, transformându-l într-o zonă plină de viață si voie bună.
Acest proiect este doar un început ce dă startul unei întregi remodelări a tuturor spațiilor din 
campus.
Proiectul a propus o reamenajare a spațiului din fața căminului T3-T4. Spațiul se împarte acum în 
3 zone distincte ce tind să răspundă nevoii actuale a studenților și persoanelor care frecventează 
zona:
1. Zonă destinată sportului în aer liber;
2. Zonă destinată jocurilor de masă practicate în grup (table, șah etc.);
3. Zonă de socializare și relaxare.

Resursele financiare oferite prin Fondul Antreprenorilor Locali pentru proiect sunt de 10.000 lei.
Această sumă a fost învestită în: materiale construcții (bolțari, perie, role abrazive, cupiură, geam 
float, sfoară, perie, bandă).

La aceste resurse se adaugă și investiția de aprox. 20.000 lei a Universității Tehnice „Gh. Asachi” 
din Iași pentru: amenajarea terenului și pavarea aleilor din incinta T3-T4, racordarea la sistemul de 
iluminare al Universității, pentru muncitori și pentru transportul materialelor.
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„Proiectul a fost pentru mine și colegii mei o experiență frumoasă 
dar nu și foarte ușoară în unele momente. Din partea Fondului 
Antreprenorilor Locali totul a fost făcut cu o mare corectitudine și 
seriozitate.  Dificultățile au apărut în cadrul elaborării proiectului 
atunci când nu am știut ca trebuie să luăm în calcul unii factori precum 
transportul materialelor sau cine se ocupă exact de execuția unor 
anumite lucrări. Noi am avut parte de un mediu favorabil și susținere 
din partea universității și s-au putut soluționa problemele apărute, 
în alte cazuri acest suport ar putea fi inexistent. Nu trebuie ignorată 
o importanta posibilitate de a întreba dacă nu vor să se implice și 
alți actori în proiect precum unii producători de materiale, ce pot 
face reduceri la vânzarea materialelor sau le pot dona. Schimbarea 
începe de la tine, nu va fi ușor, dar rezultatele vor fi frumoase.”
-Mihaela Sîrbu, membru echipă proiect

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

Impact

- Antreprenorii își văd amprenta în Iași și sunt încurajați să 
multiplice inițiativele de tipul acesta;
- Studenții din echipa de proiect trec prin experiența de a 
implementa ei înșiși proiectul pe care l-au gândit împreună, 
astfel transpun teoria și învață chestiunile practice;
- Prima colaborare între antreprenori, universitate și Fundația 
Comunitară Iași;
- Studenții văd inițiativa clădindu-se chiar în fața ochilor lor, 
devenind o încurajare și o certitudine că într-adevăr lucrurile se 
pot mișca în direcția în care îți dorești;
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Evenimente
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Swimathon Iași

Swimathon Iași este un eveniment organizat pe platforma unui concurs de înot, care oferă 
tuturor ieșenilor oportunitatea de a se implica în comunitatea din care fac parte, susținând 
într-un mod simplu și inedit, proiectele locale.
Swimathon Iaşi este organizat din dorinţa Fundaţiei Comunitare Iaşi de a încuraja iniţiativa 
şi spiritul comunitar local.

Cum funcționează

Grupurile de inițiativă și organizațiile 
nonguvernamentale creează proiecte care 
pot îmbunătăți viața urbană și le înscriu 
în competiție. Apoi, ieșenii își aleg câte un 
proiect pe care vor să îl vadă implementat 
și se înscriu ca ambasadori sau, împreună 
cu prietenii sau colegii de muncă, formează 
echipe de înotători. Timp de cel puțin o 
lună, fac fundraising ca să adune resurse 
pentru implementarea proiectului. La 
începutul lunii iulie, echipele de înotători 
concurează în bazinul de la Ștrandul 
Municipal, unde înoată pentru cauza lor. 
Oră de oră, cele mai rapide echipe și cele 
care reușesc să adune cele mai multe 
fonduri , sunt premiate, alături de cele mai 
puternice galerii.
Campaniile de fundraising echivalează cu 
un serial de mini-evenimente organizate de 
ambasadori și înotători, care dau Iașului , 
o atmosferă de sărbătoare. Cei mai mulți 
înotători organizează târguri de bunătăți 
gătite în casă sau licitații de obiecte dragi 

și funcționale, pe care le dau în schimbul 
donațiilor. Alții organizează campionate 
sportive, piese de teatru sau seri cu jocuri 
de societate. Intrarea se face pe baza de 
auto-invitație caritabilă, printr-o donație 
pentru proiect.
Cu toții le vorbesc prietenilor și colegilor 
despre misiunea lor, de-a aduna resursele 
de care are nevoie proiectul pe care-l 
susțin.
În timpul campaniilor de fundraising, 
locurile de muncă se transformă în spații 
vii, în care se întăresc prietenii. Rutina se 
întrerupe. Joaca, voia bună, experimentul 
și comunicarea sunt prilejuite de-o cauza 
care îi unește pe toți. După eveniment, 
proiectele pentru care ambasadorii și 
înotătorii au făcut fundraising încep 
să intre-n realitate. Echipa Fundației 
Comunitare Iași monitorizează 
implementarea lor și-i ține la curent pe toți 
cei care au investit încredere, cu evoluția 
poveștii pe care au prilejuit-o în Iași.

Cele 6 ediții Swimathon Iași au reunit 1.257 de 
înotători și 118 de cauze. Împreună am reușit să 
mobilizăm 508.625,86 lei și să mișcăm lucrurile 
în Iași.
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”Dacă anul trecut am adunat trei sferturi din suma pe care ne-am 
propus-o doar din primul Bake Sale organizat, anul acesta am 
reușit să strângem toată suma într-o singură zi. Toată lumea s-a 
implicat. Cine nu știa să gătească, aducea bunătăți preparate de 
mame sau bunici, dar nimeni nu s-a simțit spectator.”
- Diana Brodicicu, Operations Manager, Conduent

„Am înotat pentru Fondul de Burse, este al 5-lea an în care 
susținem acest proiect. Suntem motivați să păstrăm această 
tradiție deoarece avem chiar noi 3 bursieri pe care îi sprijinim. I-am 
cunoscut de când erau în școala primară, am fost lângă ei atunci 
când au ajuns în licee, de aceea ne dorim să le fim în continuare 
un sprijin și să-i ajutăm atât din punct de vedere financiar cât și 
pe partea de mentorat.” 
- Irina Odobescu, înotător în echipa Xivic

 Cine participă

Companii, majoritatea se implică alături de angajații lor, 
care acționează în domenii precum IT, auto, financiar, 
retail, timp liber; 
entități media; 
ONG-uri și grupuri de inițiativă; 
instituții administrative de stat; 
liceeni, studenți și familii.
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   Proiecte înscrise                                                           

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități - Fundatia Serviciilor Sociale Bethany         
- 29.473 lei
Fondul de Burse -  Fundația Comunitară Iași - 24.008 lei
You’ll never walk alone - Asociatia “Salveaza o inima” -  9.020 lei
Give your DREAMS the wings to FLY! - Give your DREAMS the wings to FLY! -  8.204,5 lei
Creștem împreună! - Salvați Copiii Iași - 8.170 lei
Fondul Științescu – Fundația Comunitară Iași - 9.587 lei
ABCivic - App pentru soluții și puteri cetățenești - Asociația CIVICA - 7.681,2 lei
Plantăm fapte bune în România - Asociația ”Tinerii Ecologi Români din Iași” – TERIS 
- 7.368 lei
Atelierele Copilăriei – Centrul de activități - Asociația ProLife - 6.434 lei
Informație pentru educație - Fundația YES - 4.505 lei
START- Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevi din mediul rural - 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany -  4.271 lei
Fondul de Burse Centric - CENTRIC IT SOLUTIONS ROMANIA - 4.000 lei
Bursa Rotaract „O șansă pentru viitor” - Rotaract Iași Copou - 3.602 lei
Căsuța dintre coline! - Asociația Implicat Valea Lupului -  3.260 lei
Zâmbet pentru îngerași - Ciprian Ciobanu - 3.030 lei
Biblioteca pe roți - Centrul Diecezan Caritas Iași - 2.240 lei
Înot pentru tinerii supraviețuitori de cancer - Asociția Little People România - 2.060 lei
Descoperim ce putem devein - Asociația Speranța și Tradiții, Valea Ursului - 2.050 lei
Ajută ca să fii ajutat! - Casa SHARE -  1.760 lei
Simpozionul de arte vizuale HUMAn 2017 - “Cucutenienii” - grup de inițiative - 1.520 lei
Green Impact - AIESEC Iași - 1.500 lei
Corul Angeli - Asociația Muzicală ANGELI - 1.250 lei
GROW Summer CAMP - Asociația Școala de Valori - 1.163 lei
Adolescenții din comunitate fac valuri - Asociația 1-2-3 Education - 620 lei
iMind - Asociația pentru Inițiative Multidisciplinare - 150 lei
Play to perform - Asociația Inițiative Multidisciplinare - 50 lei
 

Total: 146.976,7 lei
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Firm
e înotătoare

Pentalog
Amazon
Levi9 IT Services
Delphi Diesel Systems 
Romania
Basware
Xivic
Gemini CAD Systems
Optymyze
Centric IT Solutions
ATEXIS
SDP
CONTINENTAL 
AUTOMOTIVE ROMANIA 
SRL
ALTEN DELIVERY CENTER 
IAȘI
IntelligentBee
FOCALITY
GoDaddy
Figshare
OXYGEN SPORT IAȘI
TiVo
Ness România
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2012

• 12 proiecte 
finanțate
• 42.359 lei donați
• 103 înotători
• 8 echipe 
înotătoare, din 
companii

2013

• 11 proiecte 
finanțate
• 64.000 lei donați
• 164 înotători
• 14 echipe 
înotătoare, din 
companii

2014

• 16 proiecte 
finanțate
• 120.392,26 lei 
donați
• 178 înotători
• 19 echipe 
înotătoare, din 
companii

2015

• 22 de proiecte 
finanțate
• 175.195,96 lei 
donați
• 277 înotători
• 25 de echipe 
înotătoare, din 
companii

2016

• 29 de proiecte 
finanțate
• 188.053,2 lei 
donați
• 322 înotători
• 23 de echipe 
înotătoare, din 
companii

2017

• 28 de proiecte 
finanțate
• 146,976,7 donați
• 201 înotători
• 39 de echipe 
înotătoare, din 
companii

Impact

• Prin puterea exemplului, inițiativa prinde 
amploare;
• Echipele de proiect găsesc resursele pentru 
ca ideea lor să prindă rădăcini în plan real;
• Înotătorii descoperă că fundraising-ul 
poate fi distractiv și organizează evenimente 
relaxante, în care altruismul este privit altfel; 
să preiei inițiativa nu mai pare atât de greu.
• Companiile au o altă modalitate de a le 
demonstra ieșenilor că își doresc să aducă o 
schimbare majoră în Iași.
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Cros pentru școli

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

Cum funcționează

Un inițiator, fie el elev, profesor, companie sau organizație non-profit 
identifică o problemă cu care se confruntă o școală.
Răspândește ideea și astfel adună în jurul său empatia oamenilor solidari, 
care împreună vor găsi soluția.
Pentru ca solidaritatea să fie răspândită și soluția să devină o realitate, 
înscriu proiectul la Cros pentru școli.
Ieșenii se molipsesc de spiritul altruismului, aleg proiectul cu care rezonează 
și își atribuie rolul de alergător sau susținător. 
Alergătorii inițiază jocul de fundraising. Fac întruniri la serate de film, 
organizează concerte caritabile, vorbesc cu familia, prietenii, colegii de 
muncă, răspândesc vestea cum că aleargă în numele unui proiect. Adună 
sponsorizări și ajută cauza să fie cunoscută în oraș.
În ziua evenimentului, ieșenii se adună cu mic cu mare pe Stadionul „Emil 
Alexandrescu”, se distrează și aleargă pentru proiectul de suflet. Cei mai 
buni sunt premiați.
După eveniment, încep ușor ușor să se transforme într-o realitate palpabilă. 
Ieșenii se molipsesc de entuziasmul, energia și altruismul Crosului și duc 
tradiția mai departe. 

În cele 3 ediții, ieșenii au reușit să strângă, în contextul 
Cros pentru școli, 382,503.37 lei prin fundraising, pentru 
cele 61 de proiecte ce le-au stârnit pasiune și empatia. 
Astfel 3,466 de alergători au participat la îmbunătățirea 
mediului școlar, implicit la un Iași în care inițiativa crește.
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„Dincolo de oportunitatea pe care ne-o oferă, de a aduce 
inițiativa și schimbarea în comunitatea noastră, Cros este un 
prilej potrivit de a ne crea povestea noastră, o poveste plină de 
esență, a moralității.”
- Cristian Nistor, Specialist în Marketing și Comunicare la 
Conduent

„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 desparte. Să-i ajut să 
crească, să se dezvolte, ci nu doar să le asigur o masă pe care 
odată ce-au terminat-o, a dispărut din viața lor.” 
– Diana Dumitriu, regional HR manager HEG

„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.” 
– Corina Busuioc, Decathlon

 Cine participă

Școli, companii, majoritatea alături de angajații lor; 
entități media; 
ONG-uri și grupuri de inițiativă din mediul școlar; 
instituții administrative de stat; 
copii, școlari, liceeni, studenți și familii.
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Fondul Științescu - Fundația Comunitară Iași - 37.119,55 lei
Fii sănătos prin mișcare! Implică-te! - Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații 
Gheorghe Marzescu Iași - 1.830 lei
Cheia viselor - Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași - 30 lei
Pune-ți visul la încercare! - Colegiul Agricol și de Industrie Alimentara Vasile Adamachi Iași 
-  545 lei
Fii salvatorul unui copil care face dializă. Ajută-l să zâmbească! - Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii Gimnaziale George Călinescu Iași - 13.490 lei
Passport to the World - Colegiul Economic Administrativ Iași - 5.040 lei
Împreună Ajungem Mari - Asociația Lindenfeld - 4.100 lei
Educație financiară și juridică în școli - Asociația furnizorilor de formare profesională 
Dimitrie Cantemir - 15 lei
Artă pentru o speranţă – Tabăra din Valea Ursului - Asociatia Speranţă şi Tradiţii, Valea 
Ursului - 4.160 lei
Vreau să călătoresc în lumea științelor - Colegiul Economic Administrativ Iași - 5.040 lei
Familia – tradiții și valori - Asociația Sfânta Iuliana  - 270 lei
Va veni vacanța cu trenul din Franța - Centrul Diecezan Caritas Iași - 765 lei
Șezătoare Iași - Asociația GISU - 1.018 lei
Voci la unison - Colegiul Național Emil Racoviță Iași - 14.061 lei
Tabăra de zi Goruni – O vacanță mai frumoasă! - Fundația COTE - 1.230 lei
Cercedava - Centrul Local Sf. Dumitru, Valea Lupului - Organizația Națională Cercetașii 
României - 1.845 lei
Susține lupta împotriva cancerului la copii - Asociația Little People România - 11.640 lei
Noua Școala A Wonderful World Iași - o școala a iubitii comunitare - Asociația Waldorf Iași 
- 8.462 lei
Copilărie prin sunet și culoare - Asociația Pro Life - 10.394 lei
Acasă, în comunitate – after school la şcoala din Valea Lupului - Şcoala Gimnazială Valea 
Lupului, Iaşi - 5.171 lei
Learn to survive! - Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași - 715 lei
Împreună pentru bucuria cunoașterii, ediția a III-a - Școala Gimnazială Varlaam 
Mitropolitul - 11.515 lei
Cutia cu Papucei pentru Ei - Colegiul Sfântul Nicolae - 7.156 lei
Discover - AIESEC Iași - 1.421 lei
LTMA – Noi gândim cu inima - Ina Paladi - 270 lei
Steluțe pe pământ, ediția a II a - Clubul IMPACT Național Iași, Colegiul Național Iași 
- 3.527 lei
Creioane Colorate  - În Dialog - 2.539,33 lei
Bursa LEAR REACH 4 GREATNESS - Lear Corporation - 6.937 lei
  

Total: 160.305,88

   Proiecte înscrise                                                           
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Firm
e alergătoare

Mașina Ta
Codefy
TiVo
CoderDojo Iași
Lex Hobby Store
Adservio
GFK
Gemini CAD Systems
camLine
QuartzMatrix
SCC 
QMOBILI
Optymyze
RomSoft
Amazon
Conduent
Interact
Delphi
Cuptorul Moldovencei
Centric IT Solutions 
Lear Corporation
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2015

• 11 proiecte 
înscrise
• 559 de 
alergători înscriși
• 63.080 lei 
donați pentru 
proiecte

2016

• 21 de proiecte 
înscrise
• 1107 de alergători 
înscriși
• 159.117,49 lei 
donați pentru 
proiecte

2017

• 29 de proiecte 
înscrise
• 1800 de alergători 
înscriși
• 160.305,88 lei 
donați pentru 
proiecte

Impact

• Ieșenii găsesc contextul favorabil în care 
problemele pe care le întâmpină în mediul 
educațional pot fi soluționate prin implicarea 
comunității.
• Alergătorii descoperă că fundraising-
ul poate fi distractiv și organizează 
evenimente relaxante, în care altruismul 
este privit altfel; să preiei inițiativa nu mai 
pare atât de greu.
• Companiile au o altă modalitate de a le 
demonstra ieșenilor că își doresc să aducă o 
schimbare majoră în Iași.
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Cercul de Donatori Iași

Cercul de Donatori Iași este o rețea de donatori ieșeni care susține proiectele locale 
ce pot coagula comunități în jurul pasiunilor. De două ori pe an, membrii rețelei 
se întâlnesc într-un spațiu cu o poveste autentică și donează pentru trei sau patru 
proiecte comunitare.

Cum funcționează

Un grup de ieșeni care au participat la 
edițiile anterioare își cheamă prietenii 
alături de ei. Împreună discută despre 
ce proiecte și comunități au întâlnit 
în Iași. Încep să facă cercetări și să 
afle mai multe. Cu temele făcute, 
se reîntâlnesc și stabilesc care sunt 
grupurile pe care le vor invita să 
participe la Cerc. După ce au vorbit cu 
grupurile de creativi și au aflat dacă 
vor să participe, încep pregătirile. 
Membrii Cercului se întâlnesc cu 
grupurile invitate și le consiliază pentru 
înscrierea ideilor. Discută despre 
bugete, activități și impact. Membrii 
Cercului încep să caute parteneri 
și sponsori. Unii oferă un spațiu 
de poveste, pentru desfășurarea 
evenimentului, alții asigură gustările 
și licorile. 

De fiecare proiect se îndrăgostește 
un membru al Cercului și devine 
Ambasador de proiect. În seara 
evenimentului, fiecare reprezentat al 
grupurilor pășește în față și vorbește 
despre proiectul său. Ambasadorii de 
proiect pășesc și ei în fața publicului, 
pledează pentru cauza pe care-o 
susțin și fac prima donație, ca să pună 
planul pe roate. În public, oamenii 

încep să doneze. Încep licitațiile. 
Cineva anunță de exemplu, că oferă 
500 de lei, dacă încă cinci persoane 
oferă și ele 100 de lei.
După eveniment, fiecare proiect 
va avea o zestre de implementare, 
iar fiecare donator va primi în mod 
regulat vești despre stadiul la care a 
ajuns proiectul pe care l-a susținut. 

Fundația Comunitară Iași oferă 
sprijin logistic pentru a desfășurarea 
evenimentelor, asumându-și 
să supervizeze implementarea 
proiectelor finanțate.  
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Proiectele din 2017

Lavorator – 4.300 lei, inițiat de Iulia Weingold
In what sense? – 4.450  lei, inițiat de SlowFood Iași
Step up your school – 3.399,72  lei, inițiat de Quasar 
Dance Club, Alexandru Ignat
Readie – 4.500 lei, inițiat de Tudor Munteanu
Street Delivery – 7.065 lei, inițiat de Theodora Arva
Spread the magic – 5.082 lei, inițiat de Andrei 
Gheorghiescu
Siguranța pe bicicletă – 4.150 lei, inițiat de ProBike 
Addiction
Clubul de poveste în cartierul tău – 4.825 lei, inițiat 
de Salvați Copiii, Filiala Iași
Folcloristica – 4.006 lei, inițiat de Asociația Super 
Tineri (ASIRYS)
Donează păr copilașilor – 7.170 lei, inițiat de SSMI și 
TROC
Discover – 3.275 lei, inițiat de AIESEC
Best training weekend – 1.970 lei, inițiat de BEST Iași
Ateliere – 2.200 lei, inițiat de PRIME Iași
Șezătoare Iași - 4.600 lei, în parteneriat cu Asociația 
Grupul de Inițiativă a Studenților Unici (GISU)
Adolescenți în comunitate - 10.800 lei, inițiat de 
Asociația 1-2-3 Education
HUBRICA - spațiu creativ polivalent - 16.300 lei, în 
parteneriat cu Asociația În Dialog

Proiectele edițiilor trecute

Găsitorii - 4.500 lei, inițiat de SC 
DOLPHIN STUDIO SRL
Au unit comunitățile folosind tehnologia 
mobilă, cu scopul de a găsi cât mai rapid 
animalele de companie și persoanele 
dispărute. Cu suma mobilizată au reușit 
să crească aplicația prin îmbunătățirea 
și promovarea ei.

shop.zambetindar.ro - 5.250 lei, inițiat 
de Asociația Salvați Copiii Iași

Scopul proiectului a constat în 
dezvoltarea unei surse permanente de 
finanțare care să acopere începând din 
a doua jumătate a anului 2 de proiect 
cel puțin 25% din cheltuielile celor trei 
centre educaționale Salvați Copiii Iași.

Uleiosul - 5.320 lei, inițiat de Asociaţia 
S.T.U.P

Proiectul a inclus Iaşiul pe harta oraşelor 
care beneficiază de un program de 
colectare şi predare a uleiului alimentar 
uzat de către populaţie, dar şi de către 
agenţii economici, venind în întâmpinarea 
acestora cu soluţii de colectare în 
funcţie de nevoile exprimate. Proiectul 
promovează şi un mijloc alternativ de 
deplasare şi transport prin folosirea 
cargo bicicletelor

Centru multifuncţional Valea Ursului - 
7.500 lei, inițiat  Asociatia Speranţă şi 
Tradiţii
Asociația va transforma spaţiul oferit 

gratuit de parohia Valea Ursului într-
un centru de consiliere pentru părinţi și 
copii. Totodată, își doresc să organizeze 
ateliere pentru copiii comunităţii: cusături 
tradiţionale, pictură, Lego Education, 
sculptură în lemn, reciclare creativă, etc.

Civic Heroes - Civic Awarness and 
Action in the Community – 4.850 lei - 
Civic Heroes
Civic Heroes este o platformă care pune 
în contact profesioniștii care vor să se 
implice în comunitate donând talent, 
abilități și timp, cu întreprinderile sociale 
și organizațiile non-guvernamentale care 
au nevoie de ajutorul lor.  Scopul constă 
în creșterea comunității Civic Heroes 
de profesioniști, ONGuri și întreprinderi 
sociale prin promovarea inițiativei și 
implicării civice în comunitatea ieșeană.

Creative Kids Roboting (IRIS CNR) 
– 6.450 lei – Asociația IRIS Robotics

Scopul principal vizează participarea 
echipei IRIS CNR, grup de elevi 
pasionați ai Colegiului Național Iași 
si a Colegiului Costache Negruzzi, la 
competiții internaționale de robotică. 
Ne propunem mobilizarea fondurilor 
necesare pentru achizționarea pieselor 
în vederea construirii roboților, cât și 
deplasarea către țările unde vor avea loc 
competițiile.
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„Participarea la ediția a șasea a Cercului de Donatori a fost o expe-
riență frumoasă unde am învățat că spiritul comunitar înseamnă să vrei 
să asculți, dar mai ales să le oferi sprijin celor aflaţi la început de drum. 
La ediţia din luna iunie 2017 am solicitat susținerea pentru promovarea 
unui proiect nou în Iași (Uleiosul) și pentru implementarea altor două 
proiecte (o bibliotecă cu cărți despre mediu și o serie de proiecții de 
filme despre mediu și societate). Reuşita strângerii de fonduri ne-a dat 
încredere şi curaj. 
Trăgând linie după jumătate de an bilanțul a fost următorul: prin Ulei-
osul am ajuns în 13 instituții de învățământ, în centrele de cartier ale 
primăriei şi am colectat în jur de 150 de litri de la persoanele fizice şi 130 
de la cele juridice; avem un număr de aproximativ 40 de titluri în biblio-
tecă și am desfășurat trei proiecții de filme în locaţii diferite ale oraşului 
(Hubrica, Cuib, The Grape). Ne place că suntem în Iași și, mai ales, ne 
place pentru că evenimentele din jurul Asociației S.T.U.P. au prins viață 
mai ușor cu ajutorul unei echipe de profesioniști. Din acest motiv, în 
decembrie 2017 am participat la o nouă ediţie a Cercului de Donatori 
Iaşi, de data aceasta pentru a susţine la rândul nostru noi iniţiative ce 
aveau nevoie de sprijinul şi încrederea comunităţii. ” 
– Marian Scafaru, reprezentant proiect „Uleiosul”

„Participând la Cercul de Donatori 7 am realizat, încă o dată, că minunile 
se întâmplă în viața noastră și a comunităților din care facem parte, 
prin intermediul oamenilor.
Mulțumim din suflet oameni dragi, care organizați acest eveniment, 
oameni inimoși care ați donat pentru cauza noastră și tuturor celor 
care au susținut proiectul nostru. Am cunoscut în cadrul evenimentului 
oameni extraordinari, iar sinergia care s-a creat între cele trei proiecte 
mă obligă să spun că, dacă o mână de oameni au determinarea, curajul 
și credința că ceea ce vor să facă este cu adevărat important, reușesc să 
treacă peste ”imposibilul” unor momente și proiecte.” 
- Olivia-Maria Ciubotariu, reprezentant proiect „ Centru multifuncţional 
Valea Ursului”

Impact

- În Iași doza de entuziasm crește prin fiecare proiect în parte 
care își pune amprenta în propria comunitate.
- Ieșenii prind încredere și se familiarizează cu inițiativa.
- Echipele de proiect pot deveni organizatorii următoarei 
ediții de Cerc, în felul acesta implicarea devine molipsitoare, 
iar evenimentul prinde contururi proaspete la fiecare ediție.
- Cercul de Donatori îmbrățișează orice idee convențională 
sau neconvențională care are șanse mari de implementare, 
în felul acesta încurajează toți ieșenii să preia inițiativa și să 
schimbe colțul comunității lui în funcție de nevoi.
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Pprograme

#IașiCommunityAngels

#VitalSigns
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Iași Community Angels

Este prima rețea locală de altruism eficient pentru dezvoltarea comunitară. 
Altruismul eficient este o mișcare globală și un răspuns la întrebarea „care e 
cea mai semnificativă schimbare pe care o pot declanșa cu resurse minime?” 
Altruiștii eficienți folosesc rațiunea ca să dea putere empatiei.

Cum funcționează

Iași Bussiness Angels este o rețea de 
altruiști eficienți care au ales să susțină 
dezvoltarea comunitară, peste care, 
de multe ori se trece cu vederea. De 
comportamentale sociale depinde 
însă frecvența cu care se dezvoltă noi 
afaceri într-un oraș, ca și transparența 
în administrație, calitatea vieții pentru 
grupurile vulnerabile și oportunitățile de 

dezvoltare personală și profesională ale 
întregii comunități. 
Peste 40 de ieșeni fac deja parte din 
această rețea. Ei donează constant, între 
25 și 75 de lei pe lună, pentru dezvoltarea 
programelor și evenimentelor care 
facilitează dezvoltarea comunității locale.

Cum devii Iași Bussiness Angel

• Te hotărăști ca, de acum înainte, să fii un altruist eficient. Vrei să ai impact atunci când te 
implici.
• Intri pe www.fundatiacomunitariasi.ro și apeși pe butonul „Implică-te”.
• Alegi ce înseamnă între 2 și 5% din veniturile tale lunare și alegi cât vrei să te implici în 
comunitate.
• Cu cât comunitatea se dezvoltă mai mult, cu atât investiția ți se întoarce amplificat.

Impact

- O mână de ieșeni cred că schimbarea pornește de jos în sus.
- Aceeași ieșeni, încep să participe constant la dezvoltarea mecanismelor prin care și alții 
să descopere câtă putere au ei înșiși, indiferent de statutul social ori economic.
- Unii dintre ei, devin Bussiness Angels, ca să transforme Iașul într-un oraș al oamenilor cu 
inițiativă, creativitate și autodeterminare. Un oraș care se dezvoltă și prinde contururile pe 
care ni le dorim.
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Vital Signs

Elaborat după un format internaţional, studiul pilot Vital Signs Iaşi îşi propune să traseze 
o imagine de ansamblu cu privire la vitalitatea urbană locală, plecând de la 11 domenii de 
interes care definesc pilonii de dezvoltare ai oricărui spaţiu social. 
Astfel, prin intermediul acestui proiect s-a urmărit culegerea unor informaţii relevante pentru 
fiecare secţiune în parte (Decalajul dintre bogați și săraci, Siguranță, Sănătate, Educație, Artă 
și cultură, Mediu, Muncă, Apartenență, Populație, Mobilitate, Economie locală), cu scopul 
de a evidenţia principalele caracteristici specifice acestora, eventualele disfuncţionalităţi 
sau aspecte de interes pentru comunitatea ieşeană. Cunoaşterea acestor elemente poate 
contribui la conturarea unor strategii de revigorare urbană, de intervenţie comunitară, dar 
şi de conştientizare în rândul populaţiei generale sau a actorilor de dezvoltare în legătură cu 
starea de facto din municipiul Iaşi.

Studiul s-a derulat în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 şi a 
vizat colectarea de date specifice anului 2015 (sau celui mai apropiat 
an), prin intermediul unor cereri-tip de informaţii publice, transmise 
instituţiilor/organizaţiilor (în atenţia conducerii/responsabilului cu 
oferirea de informaţii publice), plecând de la prevederile Legii 544/2001, 
precum şi printr-o analiză a documentelor statistice/sociale existente în 
spaţiul public. Aşadar, prezentul raport a fost realizat în urma culegerii şi 
interpretării datelor obţinute de la instituţii/organizaţii şi din informaţiile 
disponibile online sau din alte surse oficiale.
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„Cu toate că datele statistice pot fi considerate lipsite de atractivitate, 
acestea au un caracter riguros şi – în general, nu pot fi contestate. 
Ele reflectă o realitate brută, precisă şi ne ajută să încadrăm între 
anumiţi parametri spaţiul în care locuim. Fără o fundamentare de 
acest tip, orice iniţiativă pleacă de la un teren instabil. 
Aşadar, Vital Signs oferă o bază de lucru tuturor celor care doresc 
să cunoască Iaşul, să acţioneze şi să înţeleagă realitatea locală. 
Desigur, această prezentare de date statistice nu poate fi corect 
receptată fără a lua în considerare dimensiunea umană şi impactul 
acestor cifre asupra dezvoltării comunităţii, între cele 11 domenii de 
studiu existând o relaţie de interdependenţă. 
Nu în ultimul rând, pentru a ajunge la cunoaşterea unei comunităţi 
este nevoie de implicare şi cooperare din partea actorilor sociali, de 
iniţiativă şi o bună etapizare a activităţilor. Raportul Vital Signs Iaşi 
poate fi considerat un prim pas în acest sens.” 
– Roxana Vasiliu, doctor în sociologie și autor al raportului Vital 
Signs Iași

„Am simțit nevoia de a avea un instrument cu ajutorul căruia să 
putem focaliza investițiile în comunitate și care să ne ajute atât pe 
noi cât și pe donatorii noștri, să facem investiții cu un impact crescut. 
Raportul de față redă semnele vitale ale comunității. Ne oferă o 
perspectivă asupra a 11 domenii pe care le putem influența pentru 
a crește calitatea vieții ieșenilor. Unele dintre ele pot fi influențate 
mai degrabă de mediul administrativ, altele de sectorul de afaceri 
sau de mediul universitar, însă o parte importantă dintre ele sunt în 
aria noastră de influență, a societății civile, a ieșenilor care își pot 
aduce contribuția luând inițiativă și demarând proiecte în care să 
își implice colegii, vecinii sau prietenii și care în timp să schimbe în 
bine orașul.” 
- Ciprian-Mihai Păiuș, Director executiv Fundația Comunitară Iași

„Fără date din comunitate nu putem ști dacă ceea ce facem, facem 
cu folos. De aceea, am ales să susținem cercetarea Vital Signs, un 
efort complicat de colectare de date care dă o imagine obiectivă a 
stării de bine dintr-o comunitate.” 
- Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare UniCredit Bank

Construită pe baza unei metodologii folosită de 
fundațiile comunitare la nivel internațional, cercetarea 
surprinde situația calității vieții și identifică nevoi sau 
oportunități de acțiune în Iași. Cercetarea Vital Signs 
Iași a fost realizată cu susținerea UniCredit Bank și 
poate fi accesată pe www.iasi.vitalsigns.ro.

La nivel național, în anul 2017, Fundația Comunitară 
București a lansat o cercetare similară care poate fi 
accesată pe http://bucuresti.vitalsigns.ro/ 

Știai că...

• În 2015, numărul mediu al salariaților în 
municipiul Iași a fost de 113.978 persoane, în 
creștere față de ultimii 2 ani.
• Numărul ieșenilor care au direcționat 2% 
din impozitul pentru venit în anul 2014 a fost 
de 49.044. 
• Numărul pasagerilor transportați la nivelul 
județului Iași urban, în anul 2014, a fost de 
137.952 de mii persoane, dintre care 60% au 
utilizat autobuze și microbuze.
• Cantitatea de deșeuri în anul 2015, pe raza 
municipiului Iași, a fost de 234.778,9 tone.
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Lista proiectelor finanțate 2017

Nr. 
crt

Nume 
program/fond 

finanțare

Nume organizație 
finanțată /beneficiar 

al finanțării
Nume proiect

Granturi 
plătite în 

cursul anului 
(lei)

Domeniu 
finanțat

1 Swimathon 2014 Vătămănelu Cătălin Căsuța dintre Coline 3000 Educație

2 Swimathon 2015 Asociația Hackerspace Iași Educația viitorului 1038.78 Educație

3 Swimathon 2016
Asociația Club Sportiv 
Black Arrow Belcești

Practicarea tirului cu 
arcul

128.32 Sport

4 Swimathon 2016
Asociația SUPER TINERI 

(ASIRYS)
Simpozionul de Arte 
Vizuale HUMAn 2016

771.3 Cultură-artă

5 Swimathon 2016 Asociația EUROMIS Mă bucur de mișcare! 54 Educație

6 Swimathon 2016 Fundația COTE 
Împreună pentru 

educație!
707.9 Educație

7 Swimathon 2016 Asociația Salvați Copiii Școala Mobilă 4110.19 Educație

8 Swimathon 2016 Asociația Casa SHARE Ajută ca să fii ajutat! 2066.75 Incluziune socială 

9 Swimathon 2016 Asociația ProLife Clinics
Copilărie prin sunet și 

culoare
1127.94 Incluziune socială

TOTAL GRANTURI FONDUL SWIMATHON: 102468.85

10 Swimathon 2016 Asociația EU Respect Arta, dincolo de limite 406.62 Incluziune socială

11 Swimathon 2016 AIESEC Discover 1188 Educație

12 Swimathon 2016
Asociaţia Club Rotaract 

Iaşi Copou
Bursa Rotaract: o șansă 

pentru viitor
152.5 Educație

13 Swimathon 2016
Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Burtică plină și minte 

agilă
2826 Educație

14 Swimathon 2017
Fundația Youth Education 

Support
Informație pentru 

educație
4054.5 Educație

15 Swimathon 2017 Ionela-Sandrina Mihuleac
Simpozionul de Arte 
Vizuale HUMAn 2017

1166 Cultură-artă

16 Swimathon 2017
Asociația Tinerii Ecologi 

Români din Iași (T.E.R.IS.)
Plantăm Fapte bune în 

România
5968.08 Mediu

17 Swimathon 2017

Asociația pentru 
Dezvoltare, Transparență 

și Participare Publică 
„CIVICA”

ABCivic – App cu soluții și 
puteri cetățenești

6181.27
Democratie si 

participare civica

18 Swimathon 2017
Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

Centru de recuperare 
pentru copii cu 

dizabilitati
23751.63 Sănătate

19 Swimathon 2017
Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

START - Program de 
consiliere, orientare 

școlară și burse pentru 
mediul rural

3459.51 Educație

10 Swimathon 2016 Asociația EU Respect Arta, dincolo de limite 406.62 Incluziune socială

11 Swimathon 2016 AIESEC Discover 1188 Educație

12 Swimathon 2016
Asociaţia Club Rotaract 

Iaşi Copou
Bursa Rotaract: o șansă 

pentru viitor
152.5 Educație

13 Swimathon 2016
Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Burtică plină și minte 

agilă
2826 Educație

14 Swimathon 2017
Fundația Youth Education 

Support
Informație pentru 

educație
4054.5 Educație

15 Swimathon 2017 Ionela-Sandrina Mihuleac
Simpozionul de Arte 
Vizuale HUMAn 2017

1166 Cultură-artă

16 Swimathon 2017
Asociația Tinerii Ecologi 

Români din Iași (T.E.R.IS.)
Plantăm Fapte bune în 

România
5968.08 Mediu

17 Swimathon 2017

Asociația pentru 
Dezvoltare, Transparență 

și Participare Publică 
„CIVICA”

ABCivic – App cu soluții și 
puteri cetățenești

6181.27
Democratie si 

participare civica

18 Swimathon 2017
Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

Centru de recuperare 
pentru copii cu 

dizabilitati
23751.63 Sănătate

19 Swimathon 2017
Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

START - Program de 
consiliere, orientare 

școlară și burse pentru 
mediul rural

3459.51 Educație

20 Swimathon 2017
Asociația „Speranță și 

Tradiții”
Artă pentru o speranță - 
Tabăra din Valea Ursului

1485 Cultură-artă

21 Swimathon 2017
Centrul Diecezan Caritas 

Iași
Biblioteca pe roți 1766 Educație

22 Swimathon 2017 Asociația Școala de Valori GROW Summer Camp 776.7 Educație

23 Swimathon 2017 Asociația ProLife Clinics
Atelierele copilăriei - 
Centrul de activități

5211.54 Incluziune socială

24 Swimathon 2017 Asociația Salvează o inimă You'll never walk alone 7219.8 Sănătate

25 Swimathon 2017 Fundația Iosif
Give your DREAMS the 

wings to FLY
6487.25 Educație

26 Swimathon 2017
Asociația Little People 

România
Înot pentru tinerii 

supraviețuitori de cancer
1539 Sănătate

27 Swimathon 2017
Asociația Beatrix Buhrer 

pentru Sprijinirea Copiilor 
Afectați de Cancer

Zâmbet pentru îngerași 2727 Sănătate

28 Swimathon 2017 AIESEC Green Impact 1080 Educație

29 Swimathon 2017 Asociația 1-2-3 Education
Adolescenți în 

comunitate
288 Educație

30 Swimathon 2017 Asociația Casa SHARE Ajută ca să fii ajutat! 1219.5 Incluziune socială 

31 Swimathon 2017 Asociația Salvați Copiii Creștem împreună 6555.15 Educație

32 Swimathon 2017
Asociația Club Rotaract 

Iași Copou
Bursa Rotaract: o șansă 

pentru viitor
2917.62 Educație

33 Swimathon 2017 Asociația Muzicală Angeli Corul ANGELI 857 Cultură-artă

34 Swimathon 2017 Maxim Pretula Play to perform 180 Educație

35 Științescu 2016 Asociația Outventure TechnoBrick II 11010 Educație

36 Științescu 2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Yabba Dabba Doo! 2320 Educație

37 Științescu 2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Roboticon Challenge 4598 Educație

38 Științescu 2016
Asociația Studenților 

Chimiști Ieșeni
Doza de Chimie 12000 Educație

39 Științescu 2016
Școala Gimnazială „Ioanid 

Romanescu” Voinești
Știința pe teren 10136.66 Educație

40 Științescu 2016
Complexul Muzeal 

Național „Moldova” Iași
MICRO WORLD 8990.99 Educație

41 Științescu 2016
Asociația Liga Studenților 

Electroniști din Iași
ElectroStep 11000 Educație

42 Științescu 2016
Asociația „Împreună 

schimbăm Hodora - CLD”
Pegas 10868.42 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL ȘTIINȚESCU IAȘI: 112774.97TOTAL GRANTURI FONDUL ȘTIINȚESCU IAȘI: 112774.97 

TOTAL GRANTURI FONDUL SWIMATHON: 102468.85
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31 Swimathon 2017 Asociația Salvați Copiii Creștem împreună 6555.15 Educație

32 Swimathon 2017
Asociația Club Rotaract 

Iași Copou
Bursa Rotaract: o șansă 

pentru viitor
2917.62 Educație

33 Swimathon 2017 Asociația Muzicală Angeli Corul ANGELI 857 Cultură-artă

34 Swimathon 2017 Maxim Pretula Play to perform 180 Educație

35 Științescu 2016 Asociația Outventure TechnoBrick II 11010 Educație

36 Științescu 2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Yabba Dabba Doo! 2320 Educație

37 Științescu 2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Roboticon Challenge 4598 Educație

38 Științescu 2016
Asociația Studenților 

Chimiști Ieșeni
Doza de Chimie 12000 Educație

39 Științescu 2016
Școala Gimnazială „Ioanid 

Romanescu” Voinești
Știința pe teren 10136.66 Educație

40 Științescu 2016
Complexul Muzeal 

Național „Moldova” Iași
MICRO WORLD 8990.99 Educație

41 Științescu 2016
Asociația Liga Studenților 

Electroniști din Iași
ElectroStep 11000 Educație

42 Științescu 2016
Asociația „Împreună 

schimbăm Hodora - CLD”
Pegas 10868.42 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL ȘTIINȚESCU IAȘI: 112774.97

43 Științescu 2016
Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași 
- CCTT Polytech

SIMpaticii ingineri 10622.42 Educație

44 Științescu 2016
Liceul Tehnologic 

Economic de Turism
Soarele, sursă și resursă 4397 Educație

45 Științescu 2016
Asociația „RESPECT 

ȘCOALA”
MiBus Sensors 5000 Educație

46 Științescu 2016 Asociația Hackerspace Iași Micro Gear Deluxe 10804.87 Educație

47 Științescu 2016
Asociația Părinților 

Energoparent
Charge Yourself! 11026.61 Educație

48
Cercul de Donatori 

2016 (CDI 5.0)
Asociația 1-2-3 Education

Adolescenți în 
comunitate

2700 Educație

49
Cercul de Donatori 

2016 (CDI 5.0)

Asociația Grupul de 
Inițiativă a Studenților 

Unici (GISU)
Șezătoare Iași 1360 Cultură-artă

50
Cercul de Donatori 

2016 (CDI 5.0)
Asociaţia În Dialog

HUBRICA - spațiu creativ 
polivalent

11300 Cultură-artă

51
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 6.0)
Asociația Salvați Copiii Iași shop.zambetindar.ro 4725

Antreprenoriat 
social

52
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 6.0)
Asociația S.T.U.P. (Social 

Trading Urban Place)
ULEIOSUL 4788

Antreprenoriat 
social / Mediu

TOTAL GRANTURI FONDUL CERCUL DE DONATORI IAȘI: 26873

53
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 6.0)

Asociația pentru 
Dezvoltare, Transparență 

și Participare Publică 
„CIVICA”

Găsitorii 2000
Antreprenoriat 
social / Mediu

54
Cros pentru școli 

2016

Grupul de inițiativă C.L. Sf 
Dumitru Valea Lupului, 
Organizația Națională 

Cercetașii României

ScoutIS 7 126.02 Educație

55
Cros pentru școli 

2016

Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 
Călinescu” Iași

Colorează-ți viața 243.46 Educație

56
Cros pentru școli 

2016

Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 
Călinescu” Iași

Cântec, joc și voie bună - 
istorie, obiceiuri și tradiții

385.35 Educație

57
Cros pentru școli 

2016
Asociația Grădinița 

„Surorile Providenței” Iași
Simt și mă port 

românește
117.64 Cultură

58
Cros pentru școli 

2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Copilărie, joacă și 

bucurie
442.3 Educație

59
Cros pentru școli 

2016

Asociația Părinților Școala 
și Familia „Mihail Sturdza” 

Iași 

Construim, reabilităm și 
ne bucurăm

126.94 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL CROS PENTRU ȘCOLI: 101924.40

53
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 6.0)

Asociația pentru 
Dezvoltare, Transparență 

și Participare Publică 
„CIVICA”

Găsitorii 2000
Antreprenoriat 
social / Mediu

54
Cros pentru școli 

2016

Grupul de inițiativă C.L. Sf 
Dumitru Valea Lupului, 
Organizația Națională 

Cercetașii României

ScoutIS 7 126.02 Educație

55
Cros pentru școli 

2016

Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 
Călinescu” Iași

Colorează-ți viața 243.46 Educație

56
Cros pentru școli 

2016

Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 
Călinescu” Iași

Cântec, joc și voie bună - 
istorie, obiceiuri și tradiții

385.35 Educație

57
Cros pentru școli 

2016
Asociația Grădinița 

„Surorile Providenței” Iași
Simt și mă port 

românește
117.64 Cultură

58
Cros pentru școli 

2016
Școala Gimnazială Valea 

Lupului
Copilărie, joacă și 

bucurie
442.3 Educație

59
Cros pentru școli 

2016

Asociația Părinților Școala 
și Familia „Mihail Sturdza” 

Iași 

Construim, reabilităm și 
ne bucurăm

126.94 Educație

TOTAL GRANTURI FONDUL CROS PENTRU ȘCOLI: 101924.40

60
Cros pentru școli 

2016

Asociația Părinților Școala 
și Familia „Mihail Sturdza” 

Iași 

Vreau să devin un bun 
sudor!

279 Educație

61
Cros pentru școli 

2016
Societatea Studenților 

Mediciniști Iași
Teddy Bear Hospital 12.09 Educație

62
Cros pentru școli 

2016

Colegiul Agricol și de 
Industrie Alimentară 

„Vasile Adamachi” Iași
Pune-ți visul la încercare! 225.9 Educație

63
Cros pentru școli 

2016
Societatea Studenților 

Mediciniști Iași
HPV și cancerul de col 

uterin
130.2 Educație

64
Cros pentru școli 

2017
Asociația ProLife Clinics

Copilărie prin sunet și 
culoare

9354.6 Incluziune socială

65
Cros pentru școli 

2017

Asociația de Părinți și 
Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George 
Călinescu” Iași

Fii salvatorul unui copil 
care face dializă. Ajută-l 

să zâmbească!
12545.7 Sănătate

66
Cros pentru școli 

2017
AIESEC Discover 1278.9 Educație

67
Cros pentru școli 

2017
Asociația Little People 

România
Susține lupta împotriva 

cancerului la copii
9412.2 Sănătate

68
Cros pentru școli 

2017

Colegiul Tehnic de 
Electronică şi 

Telecomunicaţii “Gheorghe 
Mârzescu” Iaşi

Fii sănătos prin mișcare! 
Implică-te

1701.9 Sport

69
Cros pentru școli 

2017
Asociația Oamenilor de 

Afaceri Iași 2003

Noua Școală A 
WONDERFUL WORLD 
IAȘI – o școală a iubirii 

comunitare

6854.22 Educație

70
Cros pentru școli 

2017
Asociaţia În Dialog Creioane colorate 2056.86 Educație

71
Cros pentru școli 

2017
Asociația Părinților 

Colegiului Național Iași
Steluțe pe pământ 

(ediția a II-a)
2856.87 Incluziune socială

72
Cros pentru școli 

2017
Asociația „Speranță și 

Tradiții”
Artă pentru o speranță - 
Tabăra din Valea Ursului

3868.8 Cultură

73
Cros pentru școli 

2017

Organizația Națională  
Cercetașii României - 

Centrul Local Sf. Dumitru 
Valea Lupului

Cercedava 1660.5 Educație

74
Cros pentru școli 

2017

Colegiul Agricol și de 
Industrie Alimentară 

„Vasile Adamachi” Iași

Pune-ți visul la încercare! 
(ediția a II-a)

456.17 Educație

75
Cros pentru școli 

2017
Fundația COTE 

Tabăra de zi Goruni – O 
vacanță mai frumoasă!

1143.9 Educație

76
Cros pentru școli 

2017
Școala Gimnazială 

„Varlaam Mitropolitul“

Împreună pentru bucuria 
cunoașterii (ediția a III-

a)” 
9638.1 Educație

77
Cros pentru școli 

2017
Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir”
Learn to survive! 643.5 Sport

TOTAL GRANTURI FONDUL CERCUL DE DONATORI: 112774.97 

TOTAL GRANTURI FONDUL CROS PENTRU ȘCOLI: 101924.40
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69
Cros pentru școli 

2017
Asociația Oamenilor de 

Afaceri Iași 2003

Noua Școală A 
WONDERFUL WORLD 
IAȘI – o școală a iubirii 

comunitare

6854.22 Educație

70
Cros pentru școli 

2017
Asociaţia În Dialog Creioane colorate 2056.86 Educație

71
Cros pentru școli 

2017
Asociația Părinților 

Colegiului Național Iași
Steluțe pe pământ 

(ediția a II-a)
2856.87 Incluziune socială

72
Cros pentru școli 

2017
Asociația „Speranță și 

Tradiții”
Artă pentru o speranță - 
Tabăra din Valea Ursului

3868.8 Cultură

73
Cros pentru școli 

2017

Organizația Națională  
Cercetașii României - 

Centrul Local Sf. Dumitru 
Valea Lupului

Cercedava 1660.5 Educație

74
Cros pentru școli 

2017

Colegiul Agricol și de 
Industrie Alimentară 

„Vasile Adamachi” Iași

Pune-ți visul la încercare! 
(ediția a II-a)

456.17 Educație

75
Cros pentru școli 

2017
Fundația COTE 

Tabăra de zi Goruni – O 
vacanță mai frumoasă!

1143.9 Educație

76
Cros pentru școli 

2017
Școala Gimnazială 

„Varlaam Mitropolitul“

Împreună pentru bucuria 
cunoașterii (ediția a III-

a)” 
9638.1 Educație

77
Cros pentru școli 

2017
Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir”
Learn to survive! 643.5 Sport

78
Cros pentru școli 

2017
Asociația EC-AS

Vreau să călătoresc în 
lumea științelor

4097.12 Educație

79
Cros pentru școli 

2017
Asociația EC-AS Passport to the world 4097.12 Educație

80
Cros pentru școli 

2017

Asociația Grupul de 
Inițiativă a Studenților 

Unici (GISU)
Șezătoare Iași 946.74 Educație

81
Cros pentru școli 

2017
Asociația Lindenfeld

Prin educație Ajungem 
MARI!

3431.7 Educație

82
Cros pentru școli 

2017
Școala Gimnazială Valea 

Lupului

Acasă, în comunitate - 
after school la școala din 

Valea Lupului
4917.51 Educație

83
Cros pentru școli 

2017
Asociația Mira

Cutia cu papucei pentru 
ei

5796.36 Educație

84
Cros pentru școli 

2017
Colegiul Național „Emil 

Racoviță” Iași
Voci la unison 13076.73 Educație

85
Fondul 

Antreprenorilor 
Locali

Asociația Studenților 
Arhitecți Iași

ARHITISTIC. Sport, joc și 
voie bună!

10000
Spații 

publice/comunita
re

TOTAL GRANTURI FONDUL ANTREPRENORILOR LOCALI: 10000.00

TOTAL GRANTURI FONDUL TRANSGOR LOGISTIK PENTRU DESING DE MOBILIER 
URBAN: 35000.00

86
Transgor Logistik 
pentru design de 
mobilier urban

Asociația Studenților 
Arhitecți Iași

ARHISHOCK 35000
Spații 

publice/comunita
re

87 Ionuț Călugăru Ionuț Călugăru
Moș Crăciun în Ajun, la 

Spitalul Sf. Maria
2904 Sănătate

88 Performanță în tenis
Irina Schipor / Club Sportiv 

Coreco
Performanță în tenis 7101.7 Sport

89 Green Park Iași
Asociația de proprietari 

Green Park Iași
Parc de joacă pentru 

copii
1710

Spații 
publice/comunita

re

90 Green Park Iași
Asociația de proprietari 

Green Park Iași
Parc de joacă pentru 

copii (ediția a II-a)
8550

Spații 
publice/comunita

re

TOTAL: 409306.92

FONDURI DESTINATE: 20265.70

Raport financiar 2017

Surse de venit                            Sume lei %
Donatori individuali                                       398340                                                                   40
    Din România                                       389112 
    Din diaspora                                       9228 
Companii                                                   351855                                                                   36
Programul național de fundații 
comunitare (Romanian Americal 
Foundation, Asociația pentru Relații 
Comunitare, Federația Fundațiile 
Comunitare din România                           153562                                                                   16
Donatori publici din România 
(Primăria Municipiului Iași, Campania 
2% prin Administrațiile Fiscale)               45587                                                                                 5
Instituții private (alte ONG-uri)                            27246                                                                     3
Venituri auto-generate                             7947                                                                                 1

                 
                                                                          Total venituri 984538  
  
  
Cheltuieli
  
Investiții în comunitate             Sume lei                                                                  %
Finanțări acordate                                       409306.42                                                                  39
Burse                                                                 188030                                                                  18
Proiecte comunitare și cazuri medicale   62766.55                                                                    6
Total investiții în comunitate                           660102.97                                                                   62 
  
Costuri pentru mobilizare și administrare fonduri, dezvoltare, operare  

Cosuri de personal                                       237290.48                                                                   22
Evenimente, seminarii, conferinte              59247.31                                                                     6
Costuri birou                                                    39864.9                                                                     4
Transport și cheltuieli de deplasare              35792.75                                                                     3
Servicii                                                                17346.17                                                                     2
Comunicații                                                    7603.31                                                                     1
Echipamente și licențe                                       4630.11                                                                     0
Total costuri pentru mobilizare și 
administrare fnduri, dezvoltare, operare  401775.03                                                                   38
  
  
Total cheltuieli 2017                                       1061878 
  
  
Sold pentru 2018  
Pentru granturi și burse 332765 
Pentru operare                          1270 
Pentru rezervă                          40000 

TOTAL GRANTURI FONDUL ANTREPRENORI LOCALI: 10000.00

TOTAL GRANTURI FONDUL TRANSGOR LOGISTIK PENTRU DESIGN DE 
MOBILIER URBAN: 35000.00

FONDURI DESTINATE: 20265.70

TOTAL: 409306.92
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Echipă

Consiliul Director

Cezar Gumeni
Antreprenor, Cake Expert 

Elena Manolache
Brand Manager, Ford ATI 
Motors Holding

Alina Avatamaniței
PR & HR Marketer, Conti-
nental Automotive Iași

Adriana Gheorghiescu
Fondator Miolk, Birou de 
Arhitectură

Severin Sânzianu
Director, Premian

Ciprian Ionescu
Antreprenor, September 
Media

Membri fondatori

Claudiu Florea, consultant de marketing
Alexandrina Irina Dinga, advocacy specialist/ community organizer
Iulian Boia, antreprenor
Mihai Ursache, inginer
Alina Avatamaniței, marketer

Angajați

Andreea Marosac
Coordonator de 

Programe: Fondul de 
Burse, Swimathon

Doris-Amalia Cojocariu
Grant Manager

Alexandra Bosînceanu
Fundraiser

Adelina Bortă
Specialist comunicare

Marian Lăcătușu
Fundraiser

Alexandra Toma
Coordonator Cros 

pentru școli și 
fundraiser

Ciprian-Mihai Păiuș
Director Executiv



Parteneri, Sponsori și Finanțatori:

Conduent, Transgor Logistik, Amazon, Coder Dojo, GFK, Go Daddy, Maxcode, Romsoft, 
Universitatea „Alexandru Ioana Cuza”, Vezuvian, Regina Maria, Unirea Hotel&Spa, 
QMOBILI, Mașina Ta, Centric IT Solutions, Ambra Sign, City ID, Miss Cherie, Veneto, 
Teo`s Café, Tymbark, Junior&Family, International Summer Schools Education, Vivid, 
FabLab, Showberry, Școala Moldovenească de Cafea, Lear Corporation, UniCredit Bank, 
Continental Automotive România, Endava, FigShare, Focality, Gemini CAD Systems, Ness 
România, Optymyze, Quartz Matrix, MiOS, Junior Chamber International, SCC Services, 
Thinslices, Xivic, Tiki Village, Tricorp, Casa de Cultură a Studenților, Complexul Muzeal 
Național Moldova Iași, Ford ATI Motors Holding, Avon, Lex Hobby Store, Royal Print, 
Decathlon, Cafeneaua Piața Unirii, Cuptorul Moldovencei, Algida, Dopo Poco, Cotnari, 
Gravez.ro, Sălița de cățărat, Ziarul de Iași, Iași Fun, Wink Public Multimedia, Adservio, 
360uaic.ro, Zile și Nopți, Viva FM, Magic FM, Un Deliciu, Gramma, Soft & Grace, Oddity, 
Ecaterina Leonte – fotograf, Cosmina Hatmanu – fotograf, Emilian Petcu – videograf, 
Bogdan Ciobanu – videograf.

Cum ne găsești:
www.fundatiacomunitaraiasi.ro
Str. Petru Poni nr.1 Bis, Iași
office@fundatiacomunitaraiasi.ro
0720 540 521


