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Strategia Fundaţiei Comuni-
tare a devenit foarte clară în urma 
acestor răspunsuri. Investind în 
educație există șansa ca viitoarele 
generații să poată fi active eco-
nomic, încurajând acei tineri cu 
rezultate deosebite și care au 
potențialul de a contribui pe 
termen mediu și lung la dezvoltar-
ea economică a orașului. 
Investițiile în educație vor presu-
pune de asemenea și dezvoltarea 
de abilități pentru viață prin crear-
ea contextelor de învățare 
extra-școlare și deprinderea de 
valori civice, finanțarea de pro-
grame intergeneraționale sau pro-
grame de educație financiară.  Ne 
dorim să stimulăm implicărea 
cetățenilor în promovarea de 
soluții și schimbări de mentalități 
privind modul în care ne raportăm 
la mediul natural și construit. Şi nu 
în ultimul rând, încurajăm şi spri-
jinim comunități, evenimente și 
campanii care încurajează un stil 
de viață sănătos. 

Educație, Sănătate și sport, 
Comunitate sunt cei trei stâlpi ai 
dezvoltării pe care noi, Fundația 
Comunitară Iași ne asigurăm că 
vor avea un impact la creșterea 
generozității, solidarității și filan-
tropiei, a spiritului comunitar și a 
capacității comunității de a se 
agrega în jurul unor proiecte rele-
vante pentru dezvoltarea orașului.

După primii 7 ani de activitate în 
care Fundaţia Comunitară Iaşi a 
creat mecanismul menit să asig-
ure pe termen lung o dezvoltare 
armonioasă a orașului prin impli-
carea locuitorilor săi, am simţit 
nevoia de a înţelege şi mai bine 
problemele cu care se confruntă 
comunitatea. Întrebările care 
cereau răspuns erau: “Care sunt 
cu adevărat problemele?”, “Cum 
stabilim priorități?”, “Ce me-
canisme sunt mai eficiente ca 
altele, în a rezolva probleme?”.
Vital Signs a fost instrumentul 
perfect care să ne ajute să ajun-
gem mai aproape de comuni-
tate, o radiografie a tuturor 
domeniilor importante la nivel 
local, surprinse la un anumit 
moment în timp. 

Datele obţinute în urma acestui 
studiu au arătat că există trei 
tendințe în ceea ce privește 
dezvoltarea Iașului, relevante 
pentru misiunea și instrumen-
tele de dezvoltare specifice 
fundației, asupra cărora este 
necesară imprimarea unei traiec-
torii diferite, pentru a evita dete-
riorarea calității vieții ieșenilor în 
următorii ani. Acestea sunt 
creșterea decalajului între 
bogați și săraci, 
neadecvarea infrastructurii 
orașului la ritmul de creștere 
al acestuia și 
deprecierea nivelului de 
sănătate al locuitorilor săi.  

FCI
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Ciprian-Mihai Păiuș
Director Executiv

„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 

1
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.”
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Elena Manolache
Director marketing & PR, Toyota Iaşi 
– Președinte Consiliu Director

Consiliul Director

BOARD

Ecaterina Pop 
Specialist resurse umane

Alina Avătămăniței
PR & HR Marketer, Continental 
Automotive Iași 
– Vicepreședinte Consiliu Director

Nicoleta Hrițcu
Antreprenor, Cuptorul Moldovencei

Ciprian Ionescu
Antreprenor, September Media

Marius Lupu
VP of Engineering, TiVo
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Membri Fondatori

BOARD

Claudiu Florea
Consultant de marketing

Mihai Ursache
Inginer

Alexandrina Irina Dinga
Ecolog

Alina Avătămăniţei
Specialist relații publice

Iulian Boia
Antreprenor
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Ciprian-Mihai Păiuș
Director Executiv

Doris-Amalia Cojocariu
Grant Manager

Andreea Marosac
Coordonator departament 

programe filantropice
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Claudia Grigoraș
Asistent departament programe 

filantropice

Radu Cristin
Coordonator departament 
comunicare

Alexandra Soroceanu-Toma
Coordonator departament de 
consiliere filantropică
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1Educație

În 2012, Fundația își începea povestea 
educației cu Fondul de Burse. O mână de 
ieșeni își uneau forțele și puneau bazele 
unui program care să poată hrăni pasi-
unea copiilor și tinerilor pentru educație. 
Fundația și-a dorit ca în acest mod bursie-
rii să cunoască, încă de la o vârstă fragedă, 
ce înseamnă filantropia și să învețe, prin 
gratitudine, să dea înapoi comunității care 
i-a susținut. Din 2012 până în 2018, cu 
fiecare ediție, povestea educației a crescut 
frumos, iar Fondul de Burse a adunat din 
ce în ce mai mulți ieșeni care să 
împărtășească aceeași pasiune. Astfel 
încât, în anul 2018, 124 de copii și tineri se 
bucurau de sprijinul comunității exact 
atunci când aveau cea mai mare nevoie.
Fondul de Burse avea să fie doar un capi-
tol din întreaga poveste. Curând, oamenii 
cheie din companii au ales să formeze pro-
priul lor fond, iar felul acesta să-și aducă 
propria contribuție în educație. Astfel au 
apărut fondurile de burse ale companiilor 
Centric, Lear și Conduent.



1
10



FO
N

D
U

L 
D

E 
BU

RS
E

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 relațiilor 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.
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Bursieri
Ababii Elena
Agapi Sofia Ioana 
Alexandru David 
Angheluș Ilinca Ecaterina 
Anton Alina Elena 
Apachițăi Maria Narcisa 
Baciu Claudia Iuliana 
Banu Denis Andrei 
Berigoi Alexandru 
Bișog Cristian
Bivol Adelina
Blăjuță Mihaela Iuliana 
Bobu Ana Maria 
Bordea Bianca
Borș Andreea Maia 
Borș Denisa Gabriela 
Bostan Ștefania Maria 
Brighenti Roxana Maria 
Burcă Robert

Căpriean Mihaela 
Carp Valentin Dumitru 
Chiriță Carmen Dana 
Cibotaru Petronela 
Ciobanu Diana Mihaela 
Ciobanu Laura Vasilica 
Ciofu Mihaela Denisa 
Corbu Gabriela Irina 
Costan Teodora 
Damian Elena Ștefana 
Damian Valentina 
Dănilă Mihai Ioan 
Doban Daria Ionela
Dodi Ana
Dondaș Cezar Marian 
Dorneanu Cosmin 
Drăcșanu Crina Ioana 
Enea Maria Larisa
Filioreanu Marius 

Fînaru Mircea Marian Radu
Frunză Bianca Andreea 
Gîrleanu Marta Iulia 
Guzgă Alexandru Mihai 
Haja Laura 
Haulică Andreea 
Hușleag Ana 
Huțanu Sînziana 
Irimia Nicolae 
Iurașcu Carmen Cătălina 
Iurașcu Vasile 
Ivașcu Andreea 
Jeleanu Adelina
Lăcătuș Cristina Elena 
Lazăr Otilia Maria 
Lența Anca Maria 
Lupașcu Clara Sofia 
Lupu Andreea 
Lupu Cătălina Andreea z

Manole Simona Elena 
Mardar Ioana Denisa 
Mărincean Ioachim Grațian 
Melinte Cristian George
Merlan Paula Andreea 
Mihalache Măriuca
Miron Petronela 
Moisă David Ionuț 
Morărașu Anca Costina 
Morcov Rareș George 
Moșneguțu Narcisa Marilena 
Munteanu Andreea 
Nechita Delia Teodora 
Nițigoi Mirela 
Olariu Irina 
Păduraru Diana Georgiana 
Pârvu Nicoleta Ștefania 
Pennazio Andrei 
Petrovici Maria 

Petrovici Ștefan 
Pintilie Vlad 
Popa Adrian 
Popa Alexandra Ioana 
Popescu Alina Ioana
Popliuc Nicole Beatrice 
Pricop Cristian Radu
Puiu Maria Dariana 
Sânzianu Gabriela 
Simionică Maria Sabina 
Simon Irina 
Șotir Claudia 
Spiridon Mădălina 
Stan Amalia Elena
Stan Cosmin Ioan
Ștefănescu Alexandra Gabriela
Tamaș Antonia Teodora 
Tanasă Alina Petronela 
Tanasă Ștefana Georgiana 

Târzianu Ana Maria 
Tudose Mădălina 
Turca Georgiana Aurelia 
Velenciuc Gabriela 
Verdeș Andreea 
Viciaga Cosmin 
Vornicu Floris Diana 
Zamfir Corneliu Dumitru 
Zmuschi Ananda 
Zmuschi Shanti 
Zubcu Vlad George 
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Fac parte din Fondul de burse de doi ani și în acest timp am reușit să 
ating nenumărate scopuri atât școlare cât și personale. Acest proiect a 
creat pentru elevi oportunitatea de a visa la un viitor prosper, în ciuda 
tuturor dificultăților economice, din cauza cărora suferă majoritatea 
acestora. Fondul de Burse m-a motivat să învăț, să mă implic în activități 
extrașcolare și să autocunosc din punct de vedere artistic.

  Ababii Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”

Nu aş vrea să încep prin a spune cã Fondul de burse m-a ajutat în plan 
economic/financiar,  aş vrea să încep prin a spune că Fondul de burse m-a 
ajutat să cunosc oameni, să interacţionez cu marea majoritate dintre ei şi 
să port discuţii serioase cu persoane pe care le-am cunoscut în cadrul unei 
activităţi spre exemplu pentru prima oară. M-a ajutat să înţeleg că există 
oameni minunaţi care îşi oferă zilele de naştere, oameni care sunt mereu 
alături de bursierii lor,  oameni care (poate) au fost ajutaţi şi ei la rândul lor, 
nu au uitat și acum a venit rândul /şansa lor să o facă. Pentru toate acestea, 
un sincerc "Mulţumesc"! Datorită acestor oameni sunt ferm convinsă că în 

viitor, voi face tot posibilul să ofer sprijin cuiva, aşa cum şi eu am primit . 
 În încheiere pot spune că Fondul de burse mi-a adus suport 
economic/financiar cu ajutorul căruia mi-am putut plăti o mare sumă din 
chiria căminului în care am locuit timp de 4 ani şi am reuşit totodată să-mi 

maresc biblioteca prin acumularea a diverse cărţi.

Irina Simona, clasa a XII-a, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”
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Donatori

7 pentru educație
Adservio
Alexandra Birlădianu
Alexandru Popa, 
Antohi Irena, 
Daniela Tudor, 
Livia Movilescu
Alexandru Romanica
Alina Avătămăniței
Alina Avătămăniței, 
Iulia Tonu și 
Mădălina Lungu
Alina și Andrei Calistru
Ana Munteanu, 
Cozmin Mihaila, 
Ovidiu Luca, Petru Antal 
Anonim
Anonim
Ariadna Pui

Armand Bertea 
(Brandweb)
Asociația Conest
Asociația Voice
Bălteanu Petru
Bogdan Palade, 
Remus Dumitriu, 
Dragos Diugu, 
Mărioara Palade 
Ciprian Gavriliu
Claudiu Romilă
Cobjuc Alexandru
Codrin Dițu
Conduent
Continental
Automotive România
Corina Forăscu
Corneliu Ciobănașu 
Cristian Onofrei

Cristiana Grigoriu
DEDAL TUR
Departamentul 
de Contabilitate, 
Statistică și 
Informatică Economică 
(FEAA)
Departamentul 
Marketing, 
Management și 
Administrarea Afacerilor 
(FEAA)
Diac Andrei Danut
Discret Security
Echipa Educativa
Echipa Optymyze
Figshare
Florena Gaillard
Geskimo SRL

GoDaddy
Intelligent Bee
Ioan Săruleanu
Irina Ciochina
Jassyro
Lipovan Otilia Eleonora
Lorena Stănescu 
Lorenda Morosan și Nicoleta 
Dima
Mai multi
Maria Gaină
Marius Aioanei
Matei Nicoleta Corina
Mihaela și Dan Bosînceanu
Mihai Bîrsan
Mirela Moroșanu
Namogo
Ness România
Octavian Istrate

PCG Vet
Prietenii educației
Raluca Moiseanu
Ro Cereal
"Roxana Pistea, 
Maria Ciobanu, 
Emil Dancianu, 
Bogdan Cadare"
Salavastru Ionut Eduard
Schaefller România
Serval Dom SRL
Simona Bugaciu
SoftVision
Sticea Paul
Suzana Topiță
Șapte pentru carte!
Ștefan Bosianu
Teo`s Cafe
Thinslices

Transgor Logistik
Trofan Irinel George
Tzury și tovarășii
Ungureanu Vlad Costel
Unguru Claudiu George
WINK Network SRL
Xivic
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Am ales să fiu Big Sister pentru că e important să avem acces la educatie, 
să putem beneficia de aceasta pentru a crește adulți încrezători și 
echipați cu tot ce este necesar la nivel intelectual. Asadar, daca pot ajuta 
in acest sens, o fac cu toata încrederea că e pentru un viitor mai bun 
pentru noi toți.
  Alina Cojocaru, Consultant educațional senior, Educativa

Cred cu tărie că antreprenorii trebuie să conducă prin puterea 
exemplului. Nu există prea mult sau îndeajuns atunci când putem susține 

un tânăr să urmeze o școală!
Dan Drăghici, antreprenor, Drăghici Dental

Acolo unde este dorință de învățare, dar nu sunt bani destui ar trebui 
intervenit! Orice copil trebuie să aibă toate condițiile pentru a învăța. Nu 
le doresc decât să li se îndeplinească visele!
Crina Penteleychuk, trainer și fondator Crilia

De ce ajut? Pentru ca vreau sa primeasca si alti copii sansa pe care am 
avut-o eu. Nu as fi ajuns aici daca nu as fi fost sprijinit de cei de langa 

mine. Vreau sa intorc catre comunitate binele pe care l-am primit
Andrei Stănescu, Thinslices
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Cum ajută Fondul de Burse tinerii

- Tinerii capătă o încredere mai mare în 
ei, în cunoștințele lor;
- Bursa le oferă o șansă să evolueze, să-și 
descopere adevărata capacitate;
- 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.
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RE 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. 

Cum devii 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 
construiască 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.

Avantajele unui Fond Numit:

Investești strategic în comunitatea ta

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 DE BURSE

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.

20
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Bursieri
Ionuț Vlad  Angheluș
Bianca Andreea Bordea 
Vlad Cordoneanu
Sorin Iulian Greu
Victor Alessandru Grosu
Gabriel Luciu
Daria Elena Melinte 
Ana-Maria Ocu
Iulian Cosmin Peiu
Alexandra Ioana Popa
Roxana Valentina Rădeanu
Claudia Sotir
Mădălina Spiridon 
Mihai Cristian Tancău 
Dumitru Corneliu Zamfir

Mentori
Alexandru Buzdugan 

Petronela Hriscu
Cristian Parascan

Andi Grădinariu
Alex Mînzățanu

Ștefan Agache
Andreea Haras

Răzvan Rădeanu
Mihaela Ghidersa

Ștefănel Turcu
Andreea Tiron

Sabina Craus
Alina Mîrț

Simona Coroama 
Ciprian Teodorescu și Diana Saveluc

„În 3 ani am reușit să creștem numărul și valoarea burselor, însă cel mai 
important lucru este că am reușit să maturizăm programul. A presupus 
multă dedicare și implicare din partea mentorilor, a bursierilor, a 
organizatorilor și a Fundației Comunitare Iași. Împreună ne bucurăm de 
reușite frumoase: bursieri care au devenit colegii noștri, unul dintre ei 
implicându-se chiar în procesul de organizare a programului; profesori 
care ne-au mărturisit că elevii implicați au mai multă încredere în
propriile forțe. Ne dorim ca programul să continue să se maturizeze și să
contribuie la creșterea și dezvoltarea personală a celor implicați, să 
creeze un impact pozitiv în comunitate și poate într-o zi, bursierii de azi 
vor deveni mentorii de mâine și vor găsi și ei bucurie în a contribui pentru 
cei din jur.”
 
 Carmen Teodorescu,  Manager Finance&Control, Organizator 
program Fondul de burse Centric

Îți mulțumesc că mi-ai ghidat pașii în cadrul proiectului CENTRIC. Ai 
reprezentat pentru mine o sursă de inspirație, un adevărat model de 
urmat de la care am avut foarte multe de învățat. Îți urez mult succes în 
continuare și prosperitate în munca pe care o depui și sper ca într-o zi să 
ajung să mă bucur de un loc de muncă asemănător, în care să profesez.

.
Vlad Cordoneanu, bursier
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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 4-a sesiune, a crescut valoarea 
bursei la 4.000 de lei, oferind sprijin pentru 15 bursieri.
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Cum ajută Fondul de Burse tinerii
- Dezvoltare personală și profesională

- Familiarizarea cu mediul de lucru
- Sprijin financiar

- Creșterea performanței
- Posibilitatea de a deveni angajat Centric

6 bursieri 
bursă în valoare de 

3000 de lei

13 bursieri 
bursă în valoare de 

4000 de lei

14 bursieri 
bursă în valoare de 

4000 de lei

15 bursieri 
bursă în valoare de 

4000 de lei
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Fondul Științescu este o mișcare națională care-i încurajează pe 
cei pasionați să le arate copiilor – prin experiment, activități 
practice și joc – acea latură a disiplinelor științifice care cu greu 
poate fi descrisă în manuale. Științescu, a cărui menire e să-i ajute 
pe copii să descopere sensul ultim al științelor, le oferă 
mentorilor – profesori, elevi, studenți, profesioniști din toate 
domeniile – finanțări, resurse, îndrumare, sprijin.

Prin Fondul Științescu, noi, 
Fundația Comunitară Iași, 
în parteneriat cu Federația 
Fundațiile Comunitare din 
România și 
Romanian-American 
Foundation și cu implicarea 
grupurilor active în 
IT&Outsourcing și în educația 
universitară și 
preuniversitară, ne 
propunem să construim 
„comunitatea oamenilor 
vizionari” care își doresc să 
revitalizeze ADN-ul STEM al 
comunității noastre.

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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Fondul Științescu (ediția 2018-2019) este implementat în Iași de 

în parteneriat cu

și cu susținerea finanțatorilor locali:

Parteneri Gold

Parteneri Silver

Parteneri 

Științescu în România: București, Brașov, Sibiu, Prahova, Odorhei, Cluj-Napoca, Galați, 
Mureș, Făgăraș, Bacău, Oradea.
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2016
2017
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2017
2018

Științescu 2018-2019 este în desfășurare...
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ATELIER DE LUCRU “ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE” - ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI 
CERCETARE ÎN ETICĂ ȘI DREPT – EDUCED - Proiectul preia din nevoia  de educare și 
pregătire pe domenii tehnice ale tinerilor. Mai mult, prin acest proiect s-a dorit 
implicarea tinerilor, a elevilor, inclusiv în procesul de educare, de pregătire a celor mai 
puțin pregătiți, colegi ai lor, prieteni, cunoscuți cu care intră zilnic în contact și cu care 
împărtășesc interese comune.
- 10.000 lei

Atelierul de robotică CyLIIS - CyLIIS, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” 
Iași - Proiectul este necesar pentru a dezvolta abilitățile de lucru în echipă și 
înțelegerea mai bine a noțiunilor de informatică aplicată în ramura roboticii. Echipa 
consideră proiectul o modalitate prietenoasă de a introduce mai mulți elevi într-o 
activitate extracuriculară, care, pe lângă faptul că este o experiență care dezvoltă 
competențele STEM, este și o oportunitate de dezvoltare a abilităților de comunicare, 
sociale, de lucru în echipă și necesare inclusiv la viitorul loc de muncă. 
- 7.000 lei

BRODART SCIENCE - ASOCIAȚIA SPERANȚĂ ȘI TRADIȚII - Echipa consideră că prin 
acest proiect elevii au posibilitatea să își pot dezvolte capacitatea de gândire analitică, 
atenția la detalii și creativitatea, văd cum un proces care necesită multă răbdare și 
minuțiozitate este optimizat printr-o abordare tehnologică nouă. 
- 10.000 lei

PROIECTELE ȘTIINȚESCU
2018 - 2019
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De la idee la un produs finit utilizand un router CNC - Palatul Copiilor Iași
- Scopul nostru este de a atrage câți mai mulți elevi spre proiecte tehnice practice, iar 
utilizarea unui router CNC le permite  familiarizarea cu noua tendință de  fabricare 
asistată de calculator.
- 4.050 lei

Drone X – Adrian Onea - Echipa de proiect își dorește să crească sentimentul de 
imersiune și interactivitate cu tehnologia, într-un mediu primitor și distractiv.
- 4.000 lei

ElectroStep – Asociația Liga Studenților Electroniști din Iași - Feedback-ul elevilor de 
la primele două ediții a determinat echipa de proiect să continue cu cea de a treia.
Au fost încurajați de faptul că acum au la facultate studenți care au participat la 
ElectroStep la edițiile trecute. Studenții consideră că acest proiect este necesar 
deoarece elevii au nevoie de îndrumare în alegerea carierei.
- 10.000 lei

Experimentăm și învățăm cu Doamna de Științe  – Doctor chimist Alina-Mirela 
Ipate Asistent de Cercetare in cadrul Institutului de Chimie Macromoleculara „Petru 
Poni” din Iasi - Doamna de Științe vrea să le arate copiilor că Știinţa este fascinantă, iar 
profesorilor că o atenţie mai mare acordată părţii practice a Educaţiei îi poate ajuta pe 
copii în procesul de învăţare.
- 7.000 lei

ExperimentIS  – Atelier Mesterel. Organizația gazdă: Asociația HACKERSPACE IAȘI - 
Echipa de proiect crede că existența unui „prototip” al unui centru de științe interactic 
crează premisele înființării unui veritabil muzeu/centru de studiu interactiv.
- 12.000 lei

Filă din istoria Pământului sau Cariera din Păun – PALATUL COPIILOR IAŞI - 
Popularizarea perimetrului (cariera din Păun) – un loc în care o filă din istoria 
Pământului aşteaptă să fie descifrată de cât mai mulţi elevi pasionaţi de Geologie, de 
cercetare geologică şi de cercetare ştiinţifică în general.
- 5.000 lei

Internet of Things – alfabetizare digitală – Clubul de informatică și robotică / 
Liceul Teoretic „Ion Neculce” Targu Frumos - Internetul lucrurilor (IoT) presupune 
conectarea diferitelor obiecte între ele, se formează astfel o rețea de obiecte. Apare 
firesc necesitatea de instruire a utilizatorilor de IoT. Acest lucru îl propune echipa prin 
acest proiect – alfabetizare digitală. Dacă nu acum încă din școală atunci când?
- 5.000 lei
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MiBus Sensors Upgrade – ALICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC” PAȘCANI, 
Organizația gazdă: Asociația Părinților „RESPECT ȘCOALA” - Senzorii fac parte din 
viața de zi cu zi, pornind de la simpla telecomandă, mașină și până la obișnuitul 
telefon. Echipa de la Pașcani și-a propus să explice cum funcționează acești senzori, 
care este rolul lor și cum ne pot îmbunătăți calitatea vieții. 
- 5.500 lei

PEGAS 3.0 – ASTRONOMIE SOLARĂ – Grupul care aplică este format din Biblioteca 
Publică Cotnari, Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari, UNAWE Moldova, 
Societatea Română pentru Astronomie Culturală și Observatorul Astronomic ”Victor 
Anestin” Bacău - În cadrul celui de-al treilea proiect, Pegas 3.0, echipa de la Cotnari își 
dorește să inițieze activități pentru aprofundarea cunoașterii în domeniul astronomiei, 
prin realizarea  de  observații astronomice și pe timpul zilei, prin studierea activității 
Soarelui, astfel având o perioadă mult mai mare de timp pe care să o poată dedica 
activităților astroclubului și popularizării astronomiei, atât pe teren cât și prin studii 
teoretice.
- 10.000 lei

Robo STEM by Kids – Grupul de inițiativa „Robo STEM by Kids”. Organizația gazdă: 
Școala Gimnazială Bârnova - Prin acest proiect în robotică, elevii își pot perfecționa 
ingeniozitatea în rezolvarea problemelor, creativitatea și capacitatea de lucru in 
echipa. Kiturile de construcție utilizate în robotica, dau elevilor ocazia să proiecteze și 
să execute modele interactive care utilizează instrumentația de natură tehnică, 
inclusiv angrenaje si senzori. 
- 10.000 lei

STEM Bridge – Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași (LTEVM) - Proiectul 
urmăreşte îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin organizarea atelierelor de inovaţie şi 
creativitate, în cadrul cărora elevii vor fi încurajaţi spre studiul aplicativ, lucrul în echipă 
şi abordarea interdisciplinară a temelor de actualitate mondial.
- 4.990 lei

33



SUN SCIENCE – Grupul de iniţiativă al Complexului Muzeal „Moldova” Iaşi - 
Obiectivul principal îl constituie desfășurarea de către elevi a unor activități educative 
interdisciplinare (fizică, matematică, protecţia mediului, geografie), organizate în 
cadrul atelierelor practice, în scopul de a dezvolta comunicarea și spiritul de inițiativă, 
colaborarea în echipă, implicarea în mod activ la rezolvarea sarcinilor, cultivarea 
curiozității și a imaginației, gândirea practică şi analitică prin înregistrarea și 
evidențierea rezultatelor obținute în cadrul grupurilor de lucru.
- 6000 lei

Științe și gastronomie – Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, jud. 
Iași - Educaţia nutriţională este un proces complex şi influenţează toate aspectele 
fiinţei umane. Acest tip de educație poate fi susținut prin metode STEM de formare a 
competențelor de viață. Abordarea transdisciplinară a proiectului „Stiințe și 
gastronomie” corelează competenţele dobândite la discipline din aria curriculară 
Matematică și științe, respectiv Tehnologii, cu latura practică a promovării vieţii 
sănătoase.
- 4500 lei

TechnoBrick IV – Asociația Alegoria Iași - Activitățile proiectului Technobrick IV sunt 
un exemplu concret că învățarea domeniilor STEM poate să fie interactivă și chiar 
distractivă și mai mult decât atât, conectată la realitățile societății în care trăim. Ediția 
a IV-a vine în întâmpinarea unei teme de actualitate, și anume reciclarea deșeurilor. 
- 4960 lei

TOTAL: 120.000 LEI
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După participarea la prima ediție și coordonarea celei de a doua a proiectului 
TechnoBrick am dorit să aducem o nouă viziune asupra atelierelor adaptând 
planurile de lecție astfel încât acesta să evidențieze diferențele dintre mașinile 
autonome și mașinile conduse manual. I-am ajutat pe elevi să ințeleagă mai 
bine cum funcționează diverși senzori și diverse principii ale mașinilor punând 
în practică conceptele învățate, construind diverse mecanisme din LEGO.  Am 
fost nevoiți să ne adaptăm și să căutăm soluții pentru a capta atenția elevilor și 
pentru a-i face să găseasă soluții și să se simtă autorii propriilor construcții. 
CredEM că experiența noastră în acest proiect ne va ajuta în viitor deorece am 
dobândit mai multe cunoștințe administrative, de vorbit în public, de lucru în 
echipă, lucru cu copii, dar am și cunoscut foarte multe persoane noi. Ne dorim 
să continuăm acest proiect, să implicăm cât mai mulți copii in viitor.

 Florin Anghel și Rareș Crăciun, elevi - coordonatorii 
proiectului TechnoBrick

Acest proiect a insuflat pasiunea pentru științe elevilor de la o liceu 
tehnologic. A demonstrat că se poate face școală cu puțin, atât timp cât 
există dorință de implicare (din partea elevilor, profesorilor).... O condiție 

minimă este… să vrei și de aici se pot întâmpla multe...

prof. Adrian Tomuș - coordonator proiect 
MiBus Sensors

Vă mulțumesc mult pentru acest proiect. Am învățat multe și îmi va fi dor să vin 
sâmbata la facultate ca să realizez diferite circuite împreună cu voi. Mult 
succes!

Diana, elevă, 16 ani – participant la proiectul ElectroStep
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10 proiecte finanțate
10 companii IT

13 proiecte finanțate
 14 companii IT

15 proiecte finanțate
 16 companii

17 proiecte finanțate
 21 companii 2
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2Sănătate și Sport

Povestea Fundației Comunitare continuă 
cu cel de-al doilea stâlp al dezvoltării: 
menținerea vieții sănătoase prin sport și 
mișcare. Încă de la începuturi, Fundația 
și-a dorit să răspundă la o întrebare 
îndrăzneață: cum pot fi încurajați oamenii 
să îmbrățișeze mai ușor inițiativa și 
implicarea? 
Răspunsul avea să reunească sportul, 
mișcarea, inițiativa și, în cele din urmă a 
mai fost adăugat un ingredient special, 
care a completat imaginea finală: 
relaxarea și distracția. În felul acesta, 
răspunsul a căpătat forme reale și a 
devenit cunoscut sub denumirea de 
Swimathon, iar câțiva ani mai târziu Cros 
pentru școli.



2Sănătate și Sport
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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 nonguverna-
mentale creează proiecte 
care pot îmbunătăți viața 
urbană și le înscriu în com-
petiție. 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 imple-
mentarea proiectului. La 

începutul lunii iulie, echipele 
de înotători concurează în 
bazinul de la Ștrandul Munici-
pal, unde înoată pentru cauza 
lor. Oră de oră, cele mai 
rapide echipe și cele care 
reușesc să adune cele mai 
multe fonduri , sunt premi-
ate, alături de cele mai puter-
nice 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 7 ediții Swimathon Iași au 
reunit 1.502 de înotători și 146 de 
cauze. Împreună am reușit să 
mobilizăm 959.691 lei și, astfel, să 
mișcăm lucrurile în Iași.
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Clubul Rotaract Iași Copou încurajează educația în toate formele ei. 
Considerăm că prin aceasta, orice individ poate evolua și își poate aduce la 
rândul său o contribuție semnificativă la dezvoltarea comunității din care face 
parte. Ne bucurăm că am avut oportunitatea ca și în 2018 să participăm la 
Swimathon Iași, eveniment organizat de Fundația Comunitară Iași, prilej cu 
care am reușit să mobilizăm o sumă semnificativă care ne va ajuta la 
îndeplinirea scopului propus. 
Proiectul Bursa Rotaract: O șansă pentru viitor a trecut prin toate etapele de 
până acum, de la înscriere până la premierea echipei de înotători, mereu cu 
zâmbetul pe buze, acest proces fiind unul destul de facil. Am fost încântați ca pe 
parcursul acestui proces să găsim la orice întrebare din partea noastră oricând 
un răspuns prietenos din partea echipei de organizare a Swimathon Iași.

 Alexandru Sumanariu, coordonator proiect Bursa Rotaract

Ce bucurie poate fi mai mare decât cea a unirii pasiunii de a înota și de a fi 
un ajutor în comunitatea din care faci parte? 

Swimathon le-a întregit într-un singur eveniment care a reprezentat pentru 
Little People (și sunt convinsă că și pentru ceilalți participanți) un prilej de a 
zâmbi și de a simți satisfacția pe care o transmite lupta pentru o cauză. Pe 
lângă toate aceste satisfacții, cei care au participat pentru cauza noastră au 
simțit o forță puternic vibrantă și sunt sigură că prin ceea ce au făcut au 
transmis la rândul lor energia și curajul necesar celor pentru care au înotat, 

copiilor din spitale și echipei Leului Curajos.
Nu numai înotătorii, dar și galeria frumoasă de care am avut parte au simțit 
plăcerea unui astfel de eveniment și putem spune cu toată sinceritatea și 
candoarea că abia așteptăm următoarea ediție de Swimathon. Vă 
mulțumim pentru oportunitatea de a putea fi prezenți și să ne revedem cu 

bine la Swimathon 2019.

Manuela Horduna, Asociația Little People Romania
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Swimathon este un eveniment care îmi creează mixed feeling.
Ajung la marginea bazinului și bag piciorul în apă, e rece, e ciudată, vreau 
acasă în pat, dar sunt oameni în jur care aplaudă, aclamă și parcă mă împing 
în apă, cu greu intru ca o bătrână conofăită și în timpul primei ture îmi dau 
seama de ce fac asta de 4 ani.
“Pentru că îmi pasă” e un motiv foarte egoist, altruismul este cea mai mare 
formă de egoism și mă rog din suflet ca orice om de pe planetă să îl aibă.
Înconjurat de apa rece sunt singur și îmi dau seama că prin Swimathon pot 
ajuta oameni, pot da o șansă altora să fie zâmbitori, pot să fac bine și pentru 
că eu conștientizez că pot, o fac.
Nimic mai simplu, ca în reclama de la Nike -> Just do it!„ 

Mircea Serediuc, Antoccino Podcast

La început a fost dorința de a ne implica mai activ în comunitate, dar și de 
a ne autodepăși pe noi înșine, ca înotători. Între timp a devenit un proiect de 
suflet pentru noi, înotătorii, pentru colegii noștri care ne-au susținut 
întotdeauna și nu în ultimul rând, pentru ATEXIS, sub umbrela căruia în 
fiecare an am îmbrățișat câte un proiect și am reușit să adunăm cât mai 
multe resurse pentru el. Am trăit satisfacția de a ne atinge obiectivele, atât 

cele financiare cât și provocările asumate de echipa de înotători.

Daniela Dodoloi, ATEXIS, Economist

42



PROIECTELE SWIMATHON 2018 
Fondul de Burse – Fundația Comunitară Iași: 36.830,03 lei

Zâmbet pentru îngerași - Ciprian Ciobanu: 8.238,58 lei

Căsuța dintre Coline - Asociația Implicat Valea Lupului: 100 lei

Atelierele Copilăriei - Asociația ProLife: 4.050 lei

Casa Share - Ajută ca să fii ajutat! - Casa Share: 3.805 lei

Sala de integrare senzorială: Eu pot - Asociația Adsis: 2.400 lei

Help Cătălina defeat brain cancer - Grup de inițiativă Vast Visibility: 15.611 lei

Prin sport vom fi uniți - A.C.S. Black Arrow Belcești: 640 lei

Bursele iOSiF - Fundația Iosif: 7.110 lei

HALA FiX - Performing Art Space - Asociația Centrul Multimedia Teatru FiX: 4.760 lei

Săptămâna cu zâmbete - Centrul Diecezan Caritas Iași: 4.310 lei

Biblioteca Părinților ParentIS – Empatis: 3.795 lei

HAI-HUI în Inima Muntelui - Centrul Diecezan Caritas Iasi - Centrul de Resurse 

pentru Copii și Tineri „DON BOSCO": 1.950 lei

Viață activă, șanse egale! - Asociația euRespect: 9.848,33 lei

Salvăm o mamă - Amalia Elena Ilășoaia: 16.740 lei

Sportul Albastru - Asociația Bucurie și Speranță: 1.230 lei

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități - Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany: 33.590 lei

START – Program de consiliere, orientare școlară și burse pentru elevi din 

mediul rural - Fundația Serviciilor Sociale Bethany: 13.990 lei

Atelier de Robotică CyLIIS - Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil" Iași: 

11.475 lei

Creștem împreună - Salvați Copiii Iași: 5.555 lei

Nu mi-e frică să înfrunt valurile! - Asociația Little People România: 3.355 lei

Descoperim ce putem deveni - Asociația Speranță și Tradiții: 1.530 lei

Youth Hub - Spațiu pentru activități sportive, culturale și de socializare pentru 

adolescenți și tineri - Asociația 1-2-3 Education și Asociația de Locatari PT1 Oancea: 

706 lei

Plantăm fapte bune în România - Asociația „Tinerii Ecologi Români din Iași” – TERIS: 

2.500 lei

Fondul de Burse Centric - Centric IT Solutions România: 9.838,7 lei

Bursa Rotaract „O șansă pentru viitor” - Rotaract Iași Copou: 6.890 lei

Înotăm pentru Martina - Claudia Poenar: 9.886 lei

Speranță pentru Dominic - Ciprian Ciobanu: 3.581 lei
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TOTAL: 224.314 LEI
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TOTAL: 224.314 LEI
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12 proiecte finanțate
42.359 lei donați
103 de înotători
8 echipe înotătoare, din companii

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

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

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

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

28 proiecte finanțate
14537,7 lei  donați
201 de înotători
39 echipe înotătoare, din companii

28 proiecte finanțate
224.314  lei  donați
245 de înotători
42 echipe înotătoare, din companii
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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, profe-
sor, companie sau organi-
zație 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 cunoscu-
tă în oraș.
În ziua evenimentului, ieșenii 
se adună cu mic cu mare pe 
Stadionul „Emil Alexandres-
cu”, 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. 
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Cros pentru școli - O zi minunată petrecuta lânga oameni pe care îi unește
aceeași dorință și dragoste pentru două lucruri aparent distincte, dar care se
află la congruența Crosului: implicarea activă pentru o cauză nobilă și viața
sănătoasă. De la cursele pentru cei mici până la cursele celor mai curajoși
pentru distanțe mai mari, toți participanții au avut aceeași dedicare și fericire 
de a susține și veni în ajutorul altora, câștigând cu siguranță la rândul lor un 
lucru care nu trebuie dat uitării: mulțumirea și mândria sufletească că au făcut 
parte dintr-un asemenea eveniment. Și pentru acest lucru stă ca mărturie 
zâmbetul și expresia feței lor, nu numai înaintea curselor, dar și în timpul și mai 
ales la sfârșitul ei când nici măcar oboseala nu le diminua fericirea. Și cum să 
fii altfel când ai atâția susținători care sunt alături de tine? Stadionul părea 
mult prea mic și îngust pentru tot zumzetul și încurajarile celor care au venit sa 
își susțină alergatorii. Vorbind și cu voluntarii Little People care au participat la 
eveniment, fie ca alergători, fie ca susținători, am realizat că în inimile tuturor 
exista: "De abia aștept Crosul de anul viitor".

Manuela Horduna, Asociația Little People România

„Putem spune că evenimentul Cros pentru școli a devenit o tradiție
pentru colegiul nostru. Încă din primele zile ale începerii anului școlar,

elevii noștri, care au participat la edițiile anterioare, dar și bobocii care au
concurat pentru alte școli sau alte organizații, se interesează dacă vom
participa și la ediția următoare. Ținând cont de această solicitare și cu
gândul că vom putea continua dotarea unor cabinete pornim la drum

într-o nouă ediție. Elevii au așteptat cu nerăbdare începerea activităților de
fundraising, care și anul acesta au fost extrem de variate: Petrecere de

Valentine's Day, Petrecere de Dragobete, Târg de mărțișoare, Târg de
prăjituri, Trucuri de magie, Atelier de dezvoltare personală. Mulțumim

Fundației Comunitare Iași pentru oportunitatea oferită, pentru că a făcut
să ne simțim mândri că facem parte dintr-o echipă puternică ce își propune 

și realizează lucruri mărețe.”

Mădălina Ungureanu, Colegiul Economic Administrativ Iași
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PROIECTELE CROS PENTRU ȘCOLI 
2018 
Fondul Științescu  – Fundația Comunitară Iași: 34.030 lei 

Vreau să călătoresc în lumea științelor - Colegiul Economic Administrativ Iași: 

3.170 lei 

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

Atelierele Copilăriei  - Asociația ProLife: 6.746 lei 

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

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

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

Ajungem MARI Iași  - Lindenfeld – Programul de voluntariat ”Ajungem MARI”: 

7.544 lei 

Artă pentru o speranţă, ediția a II-a – Tabăra din Valea Ursului  - Asociatia 

Speranţă şi Tradiţii, Valea Ursului: 600 lei 

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

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

Cutia cu Papucei pentru Ei – Colegiul Sfântul Nicolae: 5.631 lei 

Step Up  - Upside Down: 370 lei 

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

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

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

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

Parteneri în educație – Comunitatea Montessori  - Asociatia „One for Hope” – 

Gradinita Montessori School of Iași: 16.405 lei 

Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor  - Liceul Tehnologic 

Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani: 975 lei 

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

GREEN Impact - AIESEC: 835 lei 

Semaforul alimentelor - Asociația „CONVIVIA”: 2.865 lei 

Pas cu pas spre o lume mai bună  - Colegiul Național „Emil Racoviță”: 5.845 lei 

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

Înverzim Iașul - UAIC, Școala Junior: 2.550 lei 

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

Poteci curate spre cabana Giumalău  - Organizaţia Naţională Cercetaşii României: 

2.665 lei 

Un pas în alergare – un pas în dezvoltare - Colegiul Agricol și de Industrie 

Alimentară „Vasile Adamachi” Iași: 138 lei

Adventure Camp  - Centrul Diecezan Caritas Iași: 3.473 lei 

START – Program de consiliere, orientare în carieră și burse - Fundația Serviciilor 

Sociale Bethany: 85 lei 

LUMEA noastră o construim NOI - Școala Gimnazială Varlaam Mitropolitul: 

22.867 lei 

Alergam pentru Andreea  - Asociația ProLife Clinics: 10.088 lei 

Fondul de Burse - Fundația Comunitară Iași: 2.200 lei 
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11 proiecte înscrise
559 de alergători înscriși
63.080 lei donați pentru proiecte

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

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

37 de proiecte
2247 de alergători înscriși
200.282 lei donați pentru proiecte 3
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3Comunitate

Un exercițiu de echilibru care ne face să 
înțelegem mai bine cuvântul comunitate, 
sună cam așa: ca să te simți parte din 
comunitate trebuie să oferi la fel de mult, 
sau poate chiar puțin mai mult decât ceri 
sau decât primești. Așa că, Fundația a 
început încă din anul 2012 căutarea 
oamenilor pasionați care erau la fel de 
nerăbdători să ofere orașului note 
proaspete și vibrante pe cât erau de 
îndreptățiți să primească mulțumirile, 
aprecierile și recunoașterea talentului lor. 
Turnul Nostru, care veghează 
nestingherit peste pasarela de la gară, 
chiar și acum după 6 ani; puțin mai jos, 
chiar la bulevardul cartierului Alexandru, ai 
să vezi mereu pe Street Ball Arena tineri 
care se bucură în orice zi cu soare de 
terenul de basket; în campusulul 
Universității Gheorghe Asachi, 
studenții se bucură de un spațiu de 
relaxare, gândit și amenajat chiar de doi 
dintre studenții facultății. Acestea sunt 
doar câteva exerciții de echilibru și 
moșteniri filantropice de care Fundația își 
aduce aminte cu drag și care punctează la 
fel de îndrăzneț bucuria de a face parte 
din comunitate. 



3Comunitate
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FONDUL SKATE PARK este creat de LIDL și Fundația 
Comunitară Iași pentru ieșenii care își doresc să-și pună 
amprenta în comunitate. 
Fondul a fost dezvoltat în acord cu domeniile de activitate ale 
companiei Lidl: de căutare, cu dedicare și perseverență, a 
soluțiilor prin care să creăm un viitor mai bun pentru 
comunitățile din care facem parte, pentru angajați și pentru 
mediul înconjurător. Aceste valori fiind transferate întregii 
comunității, prin susținerea proiectelor și promovarea 
oamenilor cu aceleași convingeri.

Prin acest fond este 
finanțat un proiect cu suma 
totală de 65.000 Euro. 
Proiectul a fost ales în urma 
unui concurs care s-a des-
fășurat în perioada 
21.02.2018 – 18.03.2018.

Concursul de proiecte s-a 
adresat în special design-
erilor, arhitecților, artiștilor, 
dar și tuturor pasionaților 
care își doresc să trans-
forme Skate Park-ul din 

Parcul Expoziției din Iași.
Cu alte cuvinte, am căutat 
oameni cu idei interesați să 
redeseneze un spațiu public 
din Iași și să-l repună în 
funcțiune la adevărata 
valoare în beneficiul 
comunității ieșene.



Criterii de evaluare a proiectelor 
înscrise în concurs

Criterii de evaluare a proiectelor înscrise în concurs
În selecția proiectelor înscrise în concurs s-au luat în considerare următoarele 
aspecte:

1. RELEVANȚA ÎNCADRĂRII ÎN TEMA DE LUCRU (proiectele propuse 
răspund concret tematicii, nevoii și specificului zonei de implementare: Skate 
Park-ul din Parcul Expoziției din Iași – adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă, Iași).

2. FUNCȚIONALITATE
 specte ergonomice (relația utilizator-obiect în raport cu dimensiunile, 
materialele și construcția/geometria produsului astfel încât rezultatul finit să 
își îndeplinească funcția principală, respectiv aceea de petrecere a timpului 
liber prin practicarea activităților de skateboard și biciclete de tip 
mountainbike);
   protecție antivandalism; 
   adaptare la condițiile meteo; 
   siguranța în utilizare; 
   posibilitatea de poziționare în diverse configurații, în cazul unui produs de 
tip modular;
   sustenabilitate din punct de vedere ecologic;
   posibilitatea de afișare a unei zone cu logo-ul/siglei a partenerilor Fondului.

1.
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3. STRUCTURĂ
Această categorie ține de manufacturierii cu care se colaborează pentru adaptarea 
la capacitățile lor tehnologice. Se urmărește o corelare între tehnologia oferită de 
producător, materialele corespunzătoare și numărul optim de repere.
În acest caz, recomandăm inițierea de discuții/colaborări cu firme competente ce au 
capacitatea generării unui rezultat potrivit în conformitate cu proiectul/conceptul 
propus.

4. ESTETICĂ/SEMANTICĂ
 aspectul contemporan și relevanța față de contextul în care va fi amplasat; 
 diferențiere estetică față de produsele existente; 
 integrarea estetică a elementelor în cadrul urban unde urmează a fi 
implantate și punerea în valoare a acestora;
 capacitatea elementelor de a conferi un grad superior de personalitate 
orașului prin design.

5. PREZENTAREA ȘI ADMINISTRAREA
Proiectul presupune un raport cost–rezultate satisfăcător. Bugetul are o structură 
realistă. Sunt specificate activităţi și obiective clare, bine încadrate în calendarul de 
desfăşurare al proiectului, cu responsabili identificaţi pentru implementarea lor.

6. CAPACITATEA ECHIPEI APLICANTE/INSTITUȚIEI APLICANTE/APLICANTULUI 
DE A IMPLEMENTA SOLUȚIA
Grupul de inițiativă/organizația demonstrează capacitate de implementare a 
activităţilor proiectului prin resursele de care dispune. Experienţa responsabilului 
de proiect şi a celor implicaţi în implementarea proiectului.
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Comitetul de evaluare a proiectelor 
înscrise în concurs 

Membrii comitetului de evaluare a proiectelor înscrise în concurs de proiecte 
al FONDULUI SKATE PARK sunt:

 Radu Botez – viceprimar Primăria Municipiului Iași;
 Cătălina Lucaci – inspector Primăria Municipiului Iași;
 Alexandra Ghioc - designer de produs și asist. univ. dr. Universitatea 
Națională de Arte „G. Enescu”;
 Adriana Gheorghiescu – arhitect (reprezentant al Consiliului Director 
al Fundației Comunitare Iași);
 Horia Țundrea - asist. univ. dr. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din 
Iași;
 Matei Lache - inginer, cu experiență de 15 ani de skate (reprezentant 
al beneficiarilor direcți ai Skate Park-ului);
 George Manău – student Facultatea de Administrarea Afacerilor, 
administrator 7hills Skate Park, cu experiență în lucrul cu diferite comunități 
care tranzitează skate park-ul.

+/- 0.00

+257.44

+ 357.97

+ 90.00

+166.86

+72.16
+122.15

+64.11
+114.10

+26.58

+174.70

+/- 0.00
+16.28

+197.30

-239.81

+112.00
+40.60+51.70

-15 cm dala din beton de ciment C25/30 armat
cu plasa SPPB Ø 8mm/100*100mm, elicopterizata cu cuart
-folie polietilena
-structura existenta din piatra sparta - 20 cm
-umplutura pamant

O4 - PIRAMIDA O1 - QAURTER 1O8 - BOX 2O9 - ELEMENT CU TREPTE

P - variabil 1.03 % - 0.98 %

+/- 0.00+7.24+33.17

+219.27

+45.39+58.90

+248.00

+75.20+95.00

+280.00

+380.00

+105.00

O3 - SPINEO5 - FUNBOXO2 - QAURTER 2
O1 - QAURTER 1

P - variabil 1.03 % - 0.98 %

2 SECTIUNE S2 1:200

1 SECTIUNE S1 1:200
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Fondul IAȘI FORWARD by TRANSGOR LOGISTIK 
este o inițiativă a SC Transgor Logistik SRL și a 
Fundației Comunitare Iași, prin care pasionații de 
arhitectură, design și artă pot să-și pună amprenta în 
Iași. 
Concursul a fost creat pentru persoanele care pot să 
declanșeze schimbări pe termen lung prin exemple 
concrete de piese statement care pot să 
îmbunătățească orașul, dar până acum, n-au găsit 
nici contextul, și nici resursele ca să-și pună ideile în 
aplicare.

Concursul de idei s-a 
adresat în special 
designerilor, arhitecților, 
artiștilor, dar și tuturor 
pasionaților care își 
doresc să transforme 
spațiile publice din 
Iași. 
Această competiție a 
urmărit să aibă efecte 
asupra creatorilor tineri 
sau cu experiență 
pentru a conștientiza 
responsabilitatea aces-
tora asupra materialelor 

utilizate.
Înscrierea ideilor în 
prima etapă de concurs 
s-a realizat prin inter-
mediul unui formular 
de intenție, iar 
înscrierea proiectelor în 
a doua etapă de con-
curs s-a realizat prin 
intermediul unui 
formular de înscriere 
și a unui formular de 
buget. 



Candidați eligibili pentru finanțare:

 Designeri, arhitecți, artiști, specialiști;
 Studenți la specializările de profil: design, arte vizuale, arhitectură, 
peisagistică etc;
 Organizații non-guvernamentale;
 Grupuri de inițiativă;
 Organizații studențești;
 Instituții de învățământ.

Comitetul de evaluare a ideilor și 
proiectelor înscrise în concurs a fost format 

din:

 Mihai Goriuc - Manager TRANSGOR LOGISTIK

 Delia Iosub - Quality & HR Responsible TRANSGOR LOGISTIK

 Raluca Gavriloae - Creative Director PINK MIND

 Maria Urma - arhitect, profesor universitar doctor și decan la Facultatea de 
Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

 Magda Sficlea - profesor universitar doctor, Facultatea de Arte Vizuale și 
Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

 Mihai Verestiuc - lector universitar doctor, Facultatea de Arte Vizuale și 
Design, Universitatea Natională de Arte „George Enescu” din Iași

 Alexandra Ghioc - asistent universitar doctor, Facultatea de Arte Vizuale și 
Design, Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași

 arh. Cristian-Florin Bodnar – vicepreședinte OAR Filiala Iași

 dr. arh. Constanta Carmina Gheorghiță - asistent Facultatea de 
Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

 arh. Alexandru Boariu - coordonator local „De-a-arhitectura”

 Radu Botez – viceprimar Primăria Municipiului Iași

 Cătălina Lucaci – inspector Primăria Municipiului Iași
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Criteriile care au contat în selecția finală au fost:

CREATIVITATE, ORIGINALITATE, INOVATIVITATE, CALITATE ARTISTICĂ 
(40% din evaluarea finală)

FUNCȚIONALITATE (15% din evaluarea finală)

STRUCTURĂ, DURABILITATE ȘI VIABILITATE (20% din evaluarea finală)

PREZENTARE ȘI ADMINISTRARE (10% din evaluarea finală)

CAPACITATEA ECHIPEI APLICANTE/INSTITUȚIEI APLICANTE/APLICANTU-
LUI DE A IMPLEMENTA SOLUȚIA (15% din evaluarea finală)
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Calendarul concursului de soluții, sesiunea 2018

 Înscrierea ideilor de proiecte în prima etapă de concurs: 
8 octombrie – 26 noiembrie 2018.

 
Întâlniri consultative cu potențialii candidați (pentru suport tehnic, 

sfaturi, recomandări etc.): 
8 octombrie – 26 noiembrie 2018.

 Selecția ideilor înscrise în prima etapă de concurs: 
27 – 30 noiembrie 2018.

 Anunțarea ideilor selectate în urma primei etape de concurs: 
3-5 decembrie 2018.

 Perioada de dezvoltare a ideilor selectate și înscrierea în a doua 
etapă de concurs: 

5 decembrie 2018 – 7 ianuarie 2019.

 Evaluarea soluțiilor: 
8 – 18 ianuarie 2019.

 Anunțarea soluțiilor câștigătoare: 
21 ianuarie 2019.

 Contractarea proiectului/proiectelor câștigătoare: 
februarie 2019.

 Implementarea soluțiilor câștigătoare: 
februarie – iunie 2019.
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Lista proiectelor finanțate 2018

Nr. 
Crt

Nume program/fond 
finanțare

Nume organizație finanțată 
/beneficiar al finanțării

Nume proiect
Granturi plătite în 

cursul anului 2018 (lei)

1 Turul Faptelor Bune Vătămănelu Cătălin Turul Faptelor Bune 21682.05

21682.05
2 Swimathon 2015 Fundația Serviciilor Sociale Bethany Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati 1047.51

3 Swimathon 2016 Fundația Solidaritate și Speranță Iași Împreună la masa copilăriei 238.50

4 Swimathon 2016 Fundația Serviciilor Sociale Bethany Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati 1563.75

5 Swimathon 2016 Fundația Serviciilor Sociale Bethany
START - Program de Burse pentru copii din mediul 

rural
960.40

6 Swimathon 2017 Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași 
(T.E.R.IS.)

Plantăm Fapte bune în România 663.12

7 Swimathon 2017 Fundația Serviciilor Sociale Bethany Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati 2639.07

8 Swimathon 2017 Fundația Serviciilor Sociale Bethany
START - Program de consiliere, orientare școlară și 

burse pentru mediul rural
384.39

9 Swimathon 2017 Asociația „Speranță și Tradiții” Artă pentru o speranță - Tabăra din Valea Ursului 165.00

10 Swimathon 2017 Asociația Little People România Înot pentru tinerii supraviețuitori de cancer 171.00

11 Swimathon 2017 AIESEC Green Impact 120.00

12 Swimathon 2017 Asociația Club Rotaract Iași Copou Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor 324.18

13 Swimathon 2018 Asociația „Centrul Multimedia Teatru Fix” HALA FiX - Performing Art Space 3518.10

14 Swimathon 2018 Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași 
(T.E.R.IS.)

Plantăm Fapte bune în România 1980.00

15 Swimathon 2018 Asociația „Speranță și Tradiții” Descoperim ce putem deveni 1210.00

16 Swimathon 2018 Centrul Diecezan Caritas Iași HAI-HUI în Inima Muntelui 1471.50

17 Swimathon 2018 Centrul Diecezan Caritas Iași Săptămâna cu zâmbete 3303.00

18 Swimathon 2018 Asociația Beatrix Buhrer pentru Sprijinirea 
Copiilor Afectați de Cancer

Zâmbet pentru îngerași 6673.25

19 Swimathon 2018 Asociația Club Sportiv Black Arrow Belcești Prin sport vom fi mai uniți 576.00

TOTAL FONDUL TURUL FAPTELOR BUNE

20 Swimathon 2018 ASOCIAȚIA PROLIFE COMMUNITY Atelierele copilăriei 3280.50

21 Swimathon 2018 Asociația „Părinți-Profesori LIIS” Iași Atelier de Robotică CyLIIS 9294.75

22 Swimathon 2018 Asociația Bucurie și Speranță Iași Sportul Albastru 862.00

23 Swimathon 2018 Fundația Iosif Bursele iOSiF 5759.10

24 Swimathon 2018 Asociaţia EU RESPECT VIAȚĂ ACTIVĂ, ȘANSE EGALE 7911.00

25 Swimathon 2018 Elena Potur Sala de integrare senzorială: Eu pot 1944.00

26 Swimathon 2018 Asociația Casa SHARE Ajută ca să fii ajutat! 2620.35

27 Swimathon 2018 Asociația 1-2-3 Education
Youth Hub - Spațiu pentru activități sportive, culturale 

și de socializare pentru adolescenți și tineri
375.40

28 Swimathon 2018 Asociația Salvați Copiii Creștem împreună 4491.45

29 Swimathon 2018 Fundația Serviciilor Sociale Bethany Centru de recuperare pentru copii cu dizabilitati 27207.90

30 Swimathon 2018 Fundația Serviciilor Sociale Bethany
START – Program de consiliere, orientare școlară și 

burse pentru elevi din mediul rural
11052.00

31 Swimathon 2018 Asociația EmpatIS Biblioteca Părinților ParentIS 2971.80

32 Swimathon 2018 Asociația Little People România Nu mi-e frica să înfrunt valurile! 2686.50

33 Swimathon 2018 Asociația Club Rotaract Iași Copou Bursa Rotaract: o șansă pentru viitor 5580.90

113046.42

34 Științescu 2017-2018 Școala Gimnazială Bârnova STEM Kits by Kids 11000.00

35 Științescu 2017-2018 Asociația „Respect Școala” MiBus Sensors Reloaded 3500.00

36 Științescu 2017-2018 Școala Gimnazială Valea Lupului Yabba Dabba Doo 3590.00

37 Științescu 2017-2018 Asociația Alegoria TechnoBrick III 4056.00

38 Științescu 2017-2018 Liceul Tehnologic Economic „Virgil 
Madgearu” Iași

MadgeariȘtii de la APA (Academia pentru 
Aquacercetători)

4966.00

TOTAL FONDUL SWIMATHON
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39 Științescu 2017-2018 Asociația pentru Promovarea Economiei 
Cunoașterii

RoboArm 11000.00

40 Științescu 2017-2018 Asociația “ELPAR” Asociație Părinți-Profesori Hub-ul verde al Copoului 8000.00

41 Științescu 2017-2018 Asociația IRIS Robotics Creative Kids Roboting 12000.00

42 Științescu 2017-2018 Asociația Liga Studenților Electroniști din Iași ElectroStep 12000.00

43 Științescu 2017-2018 Școala Profesională “Ștefan cel Mare” Cotnari Pegas 2.0 10000.00

44 Științescu 2017-2018 Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni Doza de Chimie 6000.00

45 Științescu 2017-2018 Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Flowers Rocks! 6963.00

46 Științescu 2017-2018 Palatul Copiilor Iași De la idee la un produs finit cu Arduino router cnc 4400.00

47 Științescu 2017-2018 Asociația pentru Educație și Cercetare în 
Etică și Drept - EDUCED

Atelier de lucru „Știință și Tehnologie” 10000.00

48 Științescu 2017-2018 Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” 
Voinești

Sera STEM - Laboratorul verde din grădina școlii 12000.00

119475.00

49
Cercul de Donatori 

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

Place)
ULEIOSUL 532.00

50
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 6.0)
Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și 

Participare Publică „CIVICA”
Găsitorii 2500.00

51
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 7.0)
Asociația IRIS Robotics Creative Kids Roboting (IRIS CNR) 6450.00

TOTAL FONDUL ȘTIINȚESCU

52
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 7.0)
Asociația „Speranță și Tradiții” Centrul multifuncțional Valea Ursului 7500.00

53
Cercul de Donatori 

2017 (CDI 7.0)
Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și 

Participare Publică „CIVICA”
Civic Heroes - Civic Awarness and Action in the 

Community
4485.00

21467.00

54
Cros pentru școli 

2016
Asociația Lindenfeld Prin educație Ajungem MARI! 450.55

55
Cros pentru școli 

2016
Liliana Croitoru Teatru pentru tineri 48.36

56
Cros pentru școli 

2017
Asociația Little People România Susține lupta împotriva cancerului la copii 1063.80

57
Cros pentru școli 

2017
Asociaţia În Dialog Creioane colorate 228.54

58
Cros pentru școli 

2017
Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul“ Împreună pentru bucuria cunoașterii (ediția a III-a)” 1070.90

59
Cros pentru școli 

2017
Asociația EC-AS Vreau să călătoresc în lumea științelor 590.08

60
Cros pentru școli 

2017
Asociația EC-AS Passport to the world 590.08

61
Cros pentru școli 

2017
Școala Gimnazială Valea Lupului

Acasă, în comunitate - after school la școala din Valea 
Lupului

546.39

62
Cros pentru școli 

2017
Centrul Diecezan Caritas Iași Va veni vacanța cu trenul din Franța 711.45

63
Cros pentru școli 

2018
Asociația REVERSIBIL STEP UP 333.00

64
Cros pentru școli 

2018
Școala „Gh. I. Brătianu” Aleargă pentru o tablă 964.41

TOTAL FONDUL CERCUL DE DONATORI IAȘI

66



65
Cros pentru școli 

2018
Fundația pentru Educație și Atitudine Socială Limba GERMANĂ - sunet și culoare 10894.50

66
Cros pentru școli 

2018
Școala Gimnazială „Elena Cuza” Fii eroul învingătorilor noștri! 2706.30

67
Cros pentru școli 

2018
Asociația ONE FOR HOPE Parteneri în educație - Comunitatea Montessori 13730.99

68
Cros pentru școli 

2018
Fundația COTE Tabăra de zi Goruni - O vacanță mai frumoasă! 330.20

69
Cros pentru școli 

2018
Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Un pas mic pentru prezent, un salt uriaș pentru viitor! 906.75

70
Cros pentru școli 

2018
Organizaţia Naţională Cercetaşii României, 
Centrul local „Constantin Th. Sapatino” Iaşi

Poteci curate spre cabana Giumalău 2398.50

71
Cros pentru școli 

2018
Asociația Little People România Alerg pentru copiii bolnavi de cancer 13167.73

72
Cros pentru școli 

2018
Asociația Paradisul Copiilor Atelier construcții de minimașini Formula 1 4457.03

73
Cros pentru școli 

2018
Asociația Waldorf Iași Mișcare cu Sens – Ateliere de lucru în Lemn 13760.28

74
Cros pentru școli 

2018
Asociația de Părinți și Profesori ai Școlii 

Gimnaziale „George Călinescu” Iași
Înfrumusețăm școala! 3145.26

75
Cros pentru școli 

2018
Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași Negruzzi Broadcast Channel 3515.40

76
Cros pentru școli 

2018
Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul“ Lumea noastră o construim NOI! 19139.68

77
Cros pentru școli 

2018
Asociația „Speranță și Tradiții” Artă pentru o speranță - Tabăra din Valea Ursului 558.00

78
Cros pentru școli 

2018
Asociația EC-AS Vreau să călătoresc în lumea științelor 2,653.29

79
Cros pentru școli 

2018
Asociația EC-AS Passport to the world 2,665.85

80
Cros pentru școli 

2018
Asociația Lindenfeld Prin educație Ajungem MARI! 6,314.33

81
Cros pentru școli 

2018
AIESEC Green Impact 776.55

82
Cros pentru școli 

2018
Școala Gimnazială Valea Lupului

Acasă, în comunitate 2 - after school la școala din 
Valea Lupului

186.00

83
Cros pentru școli 

2018
Asociația Grupul de Inițiativă a Studenților 

Unici (GISU)
Pas cu pas spre o lume mai bună 707.94

84
Cros pentru școli 

2018
Asociatia ”Convivia” Semaforul alimentelor 2,397.60

85
Cros pentru școli 

2018
Centrul Diecezan Caritas Iași Adventure Camp 2,813.13

86
Cros pentru școli 

2018
ASOCIAȚIA PROLIFE COMMUNITY Atelierele copilăriei 5,646.41

87
Cros pentru școli 

2018
Asociația Părinților Colegiului Național „E. 

Racoviță”
Visuri la start 4,734.45

124,203.73

88 Fondul SKATE PARK Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și 
Participare Publică „CIVICA”

Modernizare SKATE PARK 50,000

89 Fondul SKATE PARK Autorizație construcție Modernizare SKATE PARK 934.00

90 Fondul SKATE PARK Bogdan-Andrei Rotaru Modernizare SKATE PARK 561.00

TOTAL FONDUL CROS PENTRU ȘCOLI
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91 Fondul SKATE PARK Bogdan-Andrei Rotaru Modernizare SKATE PARK 6000.00

92 Fondul SKATE PARK RO ARC LINE Modernizare SKATE PARK 5000.00

62495.00

93 Ionuț Călugăru Ionuț Călugăru Moș Crăciun în Ajun, la Spitalul Sf. Maria 3179.40

3179.40

94
Donație Fond de 

Burse Rotary
Asociația Rotary Club Iași Curtea Domnească Donație Fond de Burse Rotary 100.00

100.00
95 Fondul FORD Scolaro Promo Scolaro Promo 3476.00

3476.00
96 Irina Schipor / Club Sportiv Coreco Tenis pentru performanță 6750.00

6750.00
13505.40

97 Dominic Ionescu 2981.00

98 Martina Poenar 9186.00

99 Claudia Gherasim 15211.00

100 Amalia-Elena Ilășoaia 6340.00

101 Alexandru Agape 4000.00

102 Andreea Rodiana 8171.28

45889.28

521763.88TOTAL  GRANTURI OFERITE ÎN COMUNITATE

TOTAL FONDURI CAZURI DE SĂNĂTATE

Cazuri de sănătate

TOTAL FONDURI DESTINATE

TOTAL

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL FONDUL SKATE PARK

TOTAL 

FONDURI DESTINATE

Tenis pentru performanță
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VENITURI

Donatori individuali
Companii
Donatori publici, inclusiv încasări prin mecanismul de 2%
Fondurile de la Programul Național de sprijin pentru Fundațiile Comunitare
Fundații românești sau străine
Venituri auto-generate 
Total VENITURI

CHELTUIELI

Investiții directe în comunitate
Finanțări
Burse
Cazuri medicale și alte forme de sprijin financiar

Costuri pentru mobilizare și administrare fonduri, dezvoltare, operare
Resurse umane
Costuri administrative
Comunicare
Evenimente, seminarii, conferințe, întâlniri
Echipamente și bunuri de folosință îndelungată
Transport și cheltuieli de deplasare
Servicii
Total CHELTUIELI

FOND DE REZERVĂ

LEI %

437154.69 22.7
1229183.95 63.8
87331.19 4.5
140231.17 7.3
20385 1.1
13796 0.7

1928082

LEI %

771063.88 49.94
472398.6 30.60
249300 16.15
49365.28 3.20

386399.12 25.03
252975 16.39
41726.43 2.70
216.81 0.01
37518.12 2.43
1022.29 0.07
35483.51 2.30
17456.96 1.13

1543862.12

54500

Raport financiar 2018
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Parteneri, Sponsori și Finanțatori:
Conduent, Transgor Logistik, Amazon, Coder Dojo, GFK, Go Daddy, Maxcode, Romsoft, Universitatea 
„Alexandru Ioana Cuza”, Vezuvian, Unirea Hotel&Spa, Centric IT Solutions, Ambra Sign, City ID, Teo`s 
Café, Tymbark, Junior&Family, Vivid, FabLab, 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, 
Ziarul de Iași, Iași Fun, Wink Public Multimedia, Zile și Nopți, Magic FM, Un Deliciu, Gramma, Soft & 
Grace, Oddity, Cosmina Hatmanu – fotograf, .

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


