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#ÎMPREUNĂ
NEFACEMBINE

TOP 3 CAMPANIE
I DONATE MY BDAY

NEVOI MEDICALE, SOCIALE ȘI DE PREVENȚIE
ACOPERITE PRIN FONDUL DE URGENȚĂ PENTRU
COMUNITATE, O INIȚIATIVĂ CARE A LUPTAT ÎMPOTRIVA
VIRUSULUI COVID-19

DE PESTE 3 ANI DE ZILE,
SE SCRIU POVEŞTI DE
SUCCES

REVISTA FCI

CUVÂNTUL ANULUI

2020

RECUNOȘTINȚĂ

CONSTRUIM FUNDAȚIA COMUNITARĂ
IAȘI 2.0

CE LĂSAM
ÎN URMĂ



Ne-am dorit ca anul 2020 al

Fundației Comunitare Iași să fie

unul caleidoscopic și vă spunem

adevărul: chiar a fost! Doar că

imaginile sunt puțin diferite față de

cele proiectate de așteptările

noastre.

După două fonduri de burse
începute în forță și cu aripi

deschise, planul ar fi fost să creăm

universuri de bine la Cros pentru
școli, Cercul de Donatori Iași,
campanii noi, vechi și multe

întâlniri de orientare și dezvoltare

pentru bursierii noștri. 

Viitorul și-a schimbat brusc direcția

și am ajuns să punem un Fond de
urgență pentru comunitate la

treabă, ajutând spitale, instituții,

organizații și alte asociații. Am creat

împreună un alt univers, diferit față

de ce știam noi până acum, cel al

unei comunități de bine. Privind în

urmă, acest fond deja este înscris în

istoria Fundaţiei Comunitare Iaşi ca

fiind un program cu o acţiune

imediată şi purtând asupra lui

responsabilitatea cu care am fost

investiţi ca fundaţie a comunităţii

din Iaşi. Împreună cu Fundatia

Serviciilor Sociale Bethany, CIVICA,

FONSS, dar şi mulţi alţi

reprezentanți ai comunităţii ieşene

am construit o bază mai puternică

şi am adăugat cărămizi la

#împreunănefacembine.

Această experiență s-a încheiat în

iunie, lăsând loc pentru Fondul
pentru un viitor mai bun în
comunități, SkatePark, Fă Iașul
mai bun - Dopo Poco și alte

programe din fundație.

A fost greu? Răspunsul este Da! A

fost! dar satisfacția și motivația care

ne fac să continuăm se regăsesc în

scrisoarea primită de la conducerea

școlii din Popești.

Suntem bine!

ANUL 2020
Un an caleidoscopic

https://www.facebook.com/FundatiaBethany/?__cft__[0]=AZVQLkW6gx33bMs_ZQyqPIoF3j32oWqXBHDeo7GNz-ipclKBf-sLAMRIhzHQDSj_LFBC2BRf75jPVo_yfpKPayo2vPquAqU5Nn2s5bqRiPGTr4EYQXdofwx5gahimD_C5mFe_sW7G5LK4yrKfag55LJJzENqcl6IGZiKD3w2pYTOppe8SveMTG6owPuTl_SSvPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asociatiacivica.ro/?__cft__[0]=AZVQLkW6gx33bMs_ZQyqPIoF3j32oWqXBHDeo7GNz-ipclKBf-sLAMRIhzHQDSj_LFBC2BRf75jPVo_yfpKPayo2vPquAqU5Nn2s5bqRiPGTr4EYQXdofwx5gahimD_C5mFe_sW7G5LK4yrKfag55LJJzENqcl6IGZiKD3w2pYTOppe8SveMTG6owPuTl_SSvPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/?__cft__[0]=AZVQLkW6gx33bMs_ZQyqPIoF3j32oWqXBHDeo7GNz-ipclKBf-sLAMRIhzHQDSj_LFBC2BRf75jPVo_yfpKPayo2vPquAqU5Nn2s5bqRiPGTr4EYQXdofwx5gahimD_C5mFe_sW7G5LK4yrKfag55LJJzENqcl6IGZiKD3w2pYTOppe8SveMTG6owPuTl_SSvPU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%AEmpreun%C4%83nefacembine?__eep__=6&__cft__[0]=AZVQLkW6gx33bMs_ZQyqPIoF3j32oWqXBHDeo7GNz-ipclKBf-sLAMRIhzHQDSj_LFBC2BRf75jPVo_yfpKPayo2vPquAqU5Nn2s5bqRiPGTr4EYQXdofwx5gahimD_C5mFe_sW7G5LK4yrKfag55LJJzENqcl6IGZiKD3w2pYTOppe8SveMTG6owPuTl_SSvPU&__tn__=*NK-R
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Echipa

Elena Manolache – Brand Manager, Ford Ati

Motors Holding Iaşi – Președinte Consiliu

Director

Alina Avătămăniței – Marketing Project

Coordinator, Edurom – Vicepreședinte

Consiliu Director

Ciprian Ionescu – Antreprenor, September

Media – Trezorier

Ecaterina Pop – Specialist resurse umane,

Farmaciile Fortis

Nicoleta Hrițcu – Antreprenor, Cuptorul

Moldovencei

Marius Lupu – Chief Technology Officer,

Hindawi

Consiliul Director

Fundația comunitară Iași

 “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. 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. În raportul anual se regăsesc 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.”

Cuvânt Ciprian-Mihai Păiuș

Claudiu Florea, consultant de marketing

Alexandrina Irina Dinga, ecolog

Iulian Boia, antreprenor

Mihai Ursache, inginer

Alina Avătămăniţei, specialist relații publice

Membri fondatori

Echipa executivă
Ciprian-Mihai Păiuș – Director Executiv

Doris-Amalia Cojocariu – Grant Manager

Corina Farcaș – Specialist Comunicare și Relații

Publice

Din echipa anului 2020 au mai făcut parte:
Claudia Grigoraș

Alexandra Ignat

Roxana-Laura Struluciuc
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Fondul de burse FCI

Fondul de burse Centric IT Solutions

Fondul pentru un viitor mai bun în

comunități

Fondul "Carul cu științe" by Amazon

Fondul de burse "Dragoș Filipescu"



#tucuidaiaripi
 

F O N D U L  D E  B U R S E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

116
BURSIERI

93 
DONATORI

INDIVIDUALI ȘI
COMPANII

221.800
RON



ÎN 9 EDIȚII ,  AU FOST
ACORDATE PESTE 500 DE
BURSE ELEVILOR IEȘENI

Fondul de Burse își dorește să dea încredere
tinerilor, că se află pe drumul cel bun, că au

potențial să crească prin educație și
responsabilitate. Programul susține o rețea de

donatori și mentori, care aleg să se implice în mod
direct în dezvoltarea durabilă a orașului, investind
în oamenii care vor da forma Iașului de mâine.

Donatorii și mentorii adolescenților promițători îi
ajută să-și descopere resursele și să nu se piardă
din pricina problemelor financiare și sociale cu

care se confruntă.

 

În 2012, primii ieșeni și-au pus resursele împreună
și-au oferit burse de sprijin pentru 5 copii, care au

privit cu mirare către un Iași care nu voia să îi
piardă. În 2019, 116 de tineri și-au depus dosarele
de candidatură, cu încredere în oameni care
practică generozitatea, filantropia şi binele.

BURSIERII EDIȚIEI

Ababii Elena
Abunei Diana Mihaela 

Agapi Sofia
Alexandru David
Alexii Alice
Angheluș Ilinca - Ecaterina
Apachițăi Yadera Paula
Andra
Aparaschivei Iustina
Archir Maria Mirabela
Ariton Elena-Ștefana
Aștefănoiaiei Alexandra-

Emilia
Basarab Petronela
Bărbulescu Robert -
Cristian
Bejenaru Cosmin-Iulian
Bejenaru Andrei Răzvan
Bivol Adelina
Borș Denisa-Gabriela
Borș Andreea-Maia
Brezuleanu Petru-Giuliano
Brezuleanu Ștefan
Carp Ciprian 

Cazacu Ion
Câdu Iustin Simeon
Câdu Casian
Ciobanu Constantin
Ciobanu Georgiana
Mădălina
Ciobanu Radu
Ciobănică Sebastian
Ciobăniță Ștefan
Ciofu Mihaela Denisa
Costan Teodora
Cozma Ioan
Cozma Ilie-Sebastian
Damian Elena-Ștefana
Dămătar Eusebiu Anton
Dănilă Mihai-Ion
Dănilă Daniel Iustin
Dodi Ana
Dragoș Gabriel Cătălin 

Gîrleanu Marta-Iulia
Gongeanu Bianca
Gotcu Adina
Grădinariu Andreea
Grecu Mariana
Grierosu Andreea-Mihaela
Guțu Monica
Guțu Vasile Augustin
Guzgă Roxana Iuliana
Guzgă Alexandru-Mihai
Hodorogea Mihai
Alexandru
Horleanu Maria Diana
Hușleag Ana
Huțanu Sînziana
Iacob Carmen Elena
Iacob Geanina Ana-Maria
Iacob Alexandra-Teodora
Ionescu Alexandra

Iurașcu Andrei
Iurașcu Vasile
Lazăr Otilia
Lăcătuș Cristina Elena
Mardar Gabriela 

Mardar Ioana-Denisa
Marincean Ioachim
Mateieș Gabriela
Mătrescu Maria
Maxim Petronel
Măzăruși Alina-Sabina
Merlan Paula Andreea
Micu Elena-Mihaela
Mihalache Ionuț-Cristian
Mihăila Ana-Maria
Minescu Leon
Miron Petronela
Mocanu Alexandra
Andreea
Mocanu Daria Elena
Morariu Lara Valentina
Moraru Beniamin-Manase
Morarasu Anca Costina
Moșneguțu Narcisa
Marilena
Murgu Cristian
Năpîrlică Ana-Maria
Nechita Alexandru
Onose Laura
Panțiruc Paula Andreea
Păduraru Emilia-Veronica
Paraaschiv Delia Georgiana
Pennazio Andrei
Petrovici Luca
Petrovici Maria
Petrovici Ioana
Popa Ștefana
Puiu Andreea-Maria
Puiu Maria Doriana
Radu Delia Georgiana
Romaniuc Daniela-

Nicoleta
Rotaru Cristina Elena
Rusu Iuliana
Sandu Smărăndița Raluca
Sânzianu Gabriela
Sima Cătălin-Ilie
Simina Maria
Simina Melissa
Simionică Maria Sabina
Stan Cosmin Ioan
Stan Amalia Elena
Stratulă Andreea
Tănasă Alina Petronela
Tancău Roxana Diana
Târzianu Ana Maria
Teleman Nicoleta Raluca
Turbatu Georgiana-Andra
Ușurelu Inga
Viciaga Emilian Cosmin
Zmuschi Laksmi
Zolfaghari Ariana

https://medium.com/funda%C8%9Bia-comunitar%C4%83-din-ia%C8%99i/lobby-pentru-autenticitate-eb28750997d7#.479zctwzj


O EDIȚIE CU SUFLET

Din primele momente ale vieții, un om

învață să ceară. La început, cere

mâncare și apropiere. Mai apoi, își

dorește jucării și să i se răspundă la

întrebări. Un adolescent vrea prieteni și

să fie plăcut. Sub toate acestea, ceea ce

cere un om, de fapt, este să știe că este

iubit și că se poate baza pe propriile

aripi pentru a zbura prin viață.

Bursierii noștri sunt tineri cu sclipire în

ochi și încredere în viitor, dar care au

nevoie de o pereche de aripi.

În ediția a 9-a a Fondului de burse, 116

de elevi au primit câte o pereche de

aripi în sumă de 1.800 lei, de la 93 de

donatori individuali și companii. 

Contribuția donatorilor în Fondul de

burse a fost atât financiară, cât și prin

mentorarea unui tânăr şi împărtăşirea

poveștilor de viaţă, de la cine au primit

ei aripi şi cum poate învăţa un bursier

să şi le folosească pe ale sale.

DONATORI
ȘI
BURSIERI
CU ARIPI
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U
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TRANSGOR LOGISTIK
Pe lângă a face investiții în bănci în Parcul Expoziţiei şi în Campus Tudor Vladimirescu, de 4 ani

încoace, în fiecare toamnă,  compania Transgor Logistik îşi alege bursierii pentru noul an.

Cinci perechi de aripi au dăruit în ediţia a 9-a de Fond de burse. Cinci bursieri au fost mentoraţi,

susţinuţi financiar şi ajutaţi să capete încredere în ei şi în viitorul lor.

Mulţumim pentru încredere, Transgor Logistik!

https://www.facebook.com/transgor/?__cft__[0]=AZVYoM9-FaieVp1hQXdOXfKnexlfBcFO6IBrlGIR3cyp6Dn8G0PZzmy58wUqgcZCbnYKUDd7lX3O7FRvIPe7R7J84xMhGAJv02wfNVs2syDe_Z6fpgfKUmHTCOrc7BJhnmPsEVwEKKtDpuw6Tx7HFxmIPkn3rzoKMsuotjKVmxKKLNHDFHfBQQvSz-il-37Y0Ps&__tn__=kK-R


Ce amintiri au crescut aripi donatorilor? Cine a fost acolo și cum? Ce au
primit în viața asta, care să-i facă să dea mai departe?
Fondul de Burse a cules povești despre aripi de fluturi, buburuze,
libelule și cărăbuși. Am fost curioși să aflăm de la donatorii noștri
despre mame și îmbrățișări, bunici și plăcinte, colegi de școală, șapte
pietre și elasticul.

Nikolaos este un donator cu aripi

călătoare. Născut în Iași, la numai

doi ani a plecat într-un orășel din

Grecia. În Didymoteicho și-a

petrecut toată copilăria alături de

familia sa. A revenit în Iași ca să

urmeze Facultatea de Medicină, iar

acum își urmează cariera de medic

în Dublin, Irlanda.

De 4 ani este donator în Fondul

nostru de Burse și are o singură

motivație: să dea înapoi tot ce a

primit. S-a înconjurat de oameni ca

el, care aleg să pay it forward. Nu se

mai întreabă de ce donează, ci doar

privește cu recunoștință în trecutul

său și se bucură de fiecare moment

și fiecare experiență de viață.

Nikolaos Makris

O pereche de aripi mature își

cunoaște resursele și știe că sunt

nelimitate. Are încredere că este

creatorul propriului drum, e

conștientă de instrumentele sale

interioare și își asumă și rolul de

ajutor al aproapelui.

Sunt companii la început de drum și

sunt companii trecute prin viață și

ajunse la maturitate.

Moldova Center este companie

născută adult și cu aripile larg

deschise. În formatul actual, după

reconversia clădirii, compania și-a

adus deja contribuția în comunitate

și nu pare că se oprește.

Pe lângă campania lor anuală, „Shoe

Box”, au găsit resurse pentru a dona

pentru 10 dintre tinerii noștri din

Fondul de burse și noi le mulțumim!

Moldova Center

" O A M E N I I  C U
A R I P I L E

D E S C H I S E  S E
G Ă S E S C  Ș I
F O R M E A Z Ă

Î M P R E U N Ă  U N
C U I B  D E

B U N Ă T A T E ”

POVEȘTI CU ARIPI

Are doar 20 de ani şi pe data de 24

septembrie 2019 a virat în contul

Fundaţiei Comunitare suma de

2.200 lei, echivalentul pe un an

întreg a unei burse. Bursa i-a

revenit Alexandrei şi, pe parcursul

ediției, i-a fost mentor.

Teodora este fostă bursieră din

programul Fondul de burse şi are

aripi! Nu sunt la vedere, dar prin

felul cum vorbeşte şi cum priveşte

lumea, ştii că le are. Şi noi ne

mândrim că o cunoaştem şi că am

avut norocul să-i fi scris o părticică

din poveste.

Teodora Irimia

De fapt, totul se reduce la: Ai sau nu

ai?! Ai aripile deschise sau nu le ai?!

Ai primit la rândul tău resurse?! Le

știi care sunt?! Vrei să dăruiești din

aripile tale? Ești dispus să investești

din resursele tale pentru viitorul

unui tânăr?!

Am avut emoții să punem aceste

întrebări în fața echipei de la

Thinslices. Am văzut ochi curioși,

încântați, dar și întrebători. Am

reușit să obținem zâmbete și

nostalgii, iar pentru noi este

suficient.

În Thinslices sunt oameni cu aripi!

Unii singuri, alții în echipă reușesc

să strângă sume și să doneze de 4

ani pentru Fondul nostru de burse.

Thinslices

REVISTAFCI

https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/MoldovaCenter/?__cft__[0]=AZXtgpLlsnaW1bb1zL7JSLaSVT05bUEu_Hi6r-yCyJIATq5NvCqn_fwclT6OintvaDkENeJxkrTkXf_0u6u0jh8Hw8Y_g4x0sfId-bYcqbmNzlB1c6YG1Lul0ANhdnuOt2mpF3N5zr7wdrxAoCBkOzNaO34j4h01VvqUoW77oz3aBuN4bDgsvIoXiYvbKaTmC4o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/Thinslices/?__cft__[0]=AZVcAPz0b0gNS4qXSlPSWyzTnNQ_fD_inOpFNu4DlrzOtymbBBdxt2mhvweRKpoXhScnE7fEdkcw987-K_cGgnyKw-7YLCCfl-jFISV4AFHse93OsUl_5h_iWLJk5yjc-0D0Lnu7Gv1Af7wlGOoT3hjaYNThAuMH41dmpJOlCFmqyFWbvu_0h5ziRyv6dQdS2ak&__tn__=kK-R


5 ani de fond
50 de mentori
38 de bursieri



ANUL 5 
O EDIȚIE NEAȘTEPTATĂ
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.

În cea de a 5-a ediție, compania a oferit

15 burse în valoare de 4.000 de lei

fiecare pentru adolescenții cu rezultate

bune la informatică și matematică.

Membrii echipei Centric se implică

direct, ca mentori, în dezvoltarea

personală și profesională a fiecăruia

dintre ei.

Centric IT Solutions Romania este parte

a grupului internațional Centric B.V.,

care oferă servicii IT, financiare, precum

și soluții în domeniul ingineriei și al

consultanței. Sediul central al

companiei se află în Olanda, dar

compania are deschise sucursale in

Belgia, Franța, Luxemburg, Lituania,

Germania, Elveția, Suedia și Norvegia,

totalizând 4.300 de angajati. 

În România, Centric este prezent din

decembrie 2010 în Iași, iar echipa –

aflată în creștere constantă – furnizează

soluții IT pentru sectorul public, retail,

housing&healthcare, resurse umane și

payroll.

REVISTAFCI



 
 

 CALEAVALEA VASILE-ANDREI
 

  CIOBANU ANA
 

  CORDONEANU VLAD-PETRU
 

  GĂLBEAZĂ DANIEL
 

  GREU SORIN IULIAN
 

  GROSU VICTOR ALESSANDRU
 

  LĂPUȘNEANU ANDREI EUGEN
 

  LUCIU GABRIEL
 

  MELINTE DARIA-ELENA
 

  MIHĂILĂ ILIE-BOGDAN
 

  PICHIU CRISTINA-CĂTĂLINA
 

  RĂDEANU ROXANA-VALENTINA
 

  ROMANESCU ADIA-IOANA
 

  TANCĂU MIHAI CRISTIAN
 

  ZAMFIR DUMITRU-CORNELIU

  
 
  BROASCA IULIAN
 
  COROAMA SIMONA

  PARASCAN CRISTIAN
 
  MATEI CRISTINA
 
  GRĂDINARIU ANDI
 
  AVEL STEFAN

  GATLAN IOANA
 
  AGACHE STEFAN

  LUCA RALUCA
 
  TURCU STEFANEL
 
  GRIGORIU CRISTIANA
 
  MAGHERCA ALEXANDRA
 
  GHEORGHE ALINA
 
  SPITELNICU ANDREI
 
  MÎNZĂȚANU ALEXANDRU

BURSIERII ȘI MENTORII
EDIȚIEI



"Dezvoltarea presupune
participare,  comunicare și

suport .  Fondul de burse
Centric mi-a oferit  toate

aceste lucruri . "  
Ana

Sesiunea Fondului de Burse Centric din anul acesta a fost ca

și o călătorie inițiatică, în cadrul căreia cea mai importantă

resursă a fost capacitatea celor implicați de a se adapta la

condițiile în schimbare. Până la urmă, flexibilitatea și

capacitatea de adaptare sunt cheia pentru o viață trăită

conștient și asumat, iar mentorii și bursierii din cadrul acestui

proiect au fost minunate repere, luând măsurile adaptate

contextului.

A fost o onoare pentru mine să lucrez atât cu mentorii, cât și

cu bursierii. Le mulțumesc mult pentru invitația de a le fi

alături!

Andreea Chirilă, psihoterapeut

"Fondul de burse Centric a
contribuit la dezvoltarea mea, atât
pe plan profesional ,  cât și  pe cel

personal .  Relația de mentorat m-a
ajutat să înțeleg mai multe lucruri

despre mine și  despre ceilalț i ,
formând o conexiune cu un om

frumos la suflet .”
D a r i a

Am avut ocazia să aflu mai multe despre

domeniul IT, despre cum se lucrează și care este

mediul de lucru, ce abilități și ce cunoștințe

trebuie să dețină o persoană ce dorește să

activeze pe această ramură. 

Mi-am făcut noi cunoștințe, prieteni, cu care pot

să-mi petrec timpul într-un mod util și plăcut. În

calitate de bursier al Fondul de burse Centric am

învățat să-mi împartășesc părerile, să cer ajutor și

am conștientizat cât de important este spiritul

de echipă. De asemenea datorită suportului

financiar m-am bucurat de libertatea de a-mi

procura toate cele necesare, atât pentru

activitățile școlare, cât și extrașcolare. 

Mulțumesc Centric și Fundația Comunitară Iași

pentru experiența acestui an. Chiar dacă nu am

reușit să ne întâlnim față-în-față în timpul

pandemiei, atât întâlnirile dinainte de izolare, cât

și cele din mediul online au fost minunate. Sper

să susțineți în continuare elevi, care au poate

nevoie de suport material, dar mai ales de

susținere morală, dezvoltare personală și

orientare profesională. 

Ana Ciobanu

Ediția de anul acesta a fost, din perspectiva mea,

una destul de atipică. Pandemia de coronavirus a

schimbat radical modul în care mă așteptam să

decurgă lucrurile. Mă bucură totuși faptul că

activitățile nu s-au oprit cu totul, ci au continuat

în mediul online.

Pot spune că impactul pe care Fondul de Burse

Centric îl are asupra mea este semnificativ. Mi-

am îmbogățit cu mult cunoștințele, printre cele

mai importante aflându-se cele tehnice și cele de

comunicare. Sunt mai mult ca sigur că acestea

îmi vor fi de folos atât pe plan personal, cât și

profesional.

Doresc să-i mulțumesc mentorului meu, Andi,

pentru sprijinul său în tot ceea ce mi-am propus

și pentru multele sfaturi utile. M-a ajutat enorm

să înțeleg ce înseamnă să lucrezi în domeniul IT,

folosind cele mai noi și interesante tehnologii.

Vom păstra cu siguranță legătura. 

Sorin Greu

https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F


Care a fost impactul experienţei Fondului de burse
Centric în viaţa ta personală şi profesională?

Încă din primul an ca și bursier, am simţit o schimbare
majoră în viața mea: în primul rând, datorită faptului că am
fost acceptat într-un program cu tineri de seama mea şi cu
aceleaşi pasiuni, apoi am avut un mentor, care m-a ajutat să
fac cele mai corecte alegeri, dar şi suportului financiar
generos, care mi-a asigurat îndeplinirea unor nevoi.
Mă consider norocos, deoarece am avut ocazia să mai
particip la încă două ediţii de Fond de burse Centric, iar
mentorul meu mi-a fost alături până la terminarea liceului.

Cum te-a ajutat să îţi clarifici direcţia profesională?

Ca orice elev, nu am fost extrem de sigur pe mine și pe ceea
ce vreau să fac în viitor. Cu ajutorul mentorului meu, care a
trecut printr-o situatie similară atunci când a fost elev, am
luat decizia cea mai bună privind facultatea pe care să o
urmez, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. 

Care sunt principalele valori/ abilităţi pe care ţi le-a
dezvoltat acest program?

În urma programului de mentorat, am reușit să scap de emoții
atunci când sunt într-un colectiv, dar și să comunic mai mult şi
să îmi exprim opiniile fără nicio reținere.

 

Cum ai descrie relaţia ta cu mentorul?

Relația mea cu mentorul a fost și este una deschisă,

comunicăm liber și când am nevoie de ajutor am un suport
maxim din partea acestuia.

Ţi-ar plăcea să fii şi tu mentor?

Eu, personal, aș prefera să acumulez experiență în domeniu
măcar pentru o perioadă. Mai apoi, da, cu cea mai mare
plăcere aș vrea să fiu mentor.
 

Este compania Centric un loc unde ţi-ar plăcea să
lucrezi? 

Da, compania Centric este un loc unde mi-ar plăcea să lucrez.

Am observat că sunt foarte uniţi ca echipă, personalul este
foarte comunicativ şi colaborează pentru a finaliza proiectele.

Cum s-a schimbat bursierul Vlad în cei 3 ani?

Bursierul Vlad de acum 3 ani era puțin mai indecis și mai
nesigur pe sine, dar cu trecerea timpului a căpătat mai multă
încredere în el, a reușit să înveţe din greșeli și să facă alegerile
cele mai bune pentru el.

3 ani bursier
un vis îndeplinit
Interviu cu Vlad Cordoneanu 
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VLAD, DUPĂ PRIMUL AN DE FOND
DE BURSE CENTRIC

Cu părere de rău și maximă

sinceritate, regret că se

termină acest program de

mentorat, având în vedere

faptul că v-ați rupt mai

mereu câte puțin din timpul

dumneavoastră personal și l-

ați împărtășit cu mine. De-a

lungul timpului petrecut

împreună, m-ați ajutat să

devin mai responsabil, mai

atent, și mi-am descoperit

pasiunile cu adevărat.

De asemenea, sunt mult mai

hotărât în ceea ce voi face pe

viitor.

  

"VĂ MULȚUMESC
PENTRU 

ABSOLUT TOT, 
SUNT ȘI 

VOI FI
RECUNOSCĂTOR

MEREU."
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VLAD, DUPĂ CEL DE-AL DOILEA
AN DE FOND DE BURSE CENTRIC

Despre relația mea cu

mentorul, pot spune cu

ușurință faptul că nu au

existat emoții, bariere în

comunicare atât la mine cât

și la dansul. Am colaborat în

mod plăcut, m-a ajutat la

diverse proiecte în ale

electronicii. A fost o

experiență plăcută și un

avantaj enorm pentru mine

că am participat într-un

astfel de program. Cel mai

important lucru învățat de

mine este seriozitatea, în

acest domeniu trebuie să dai

dovadă de maximă

seriozitate.



VASLUI 
 

O COMUNITATE
 ÎN TRANSFORMARE



Prima ediție a programului Fondul pentru un viitor mai
bun în comunități a reprezentat o mobilizare

impresionantă a comunității vasluiene pentru a răspunde

provocărilor locale din domeniul educației: 9 inițiative

comunitare au concretizat în mai puțin de 7 luni, zeci de

acțiuni de voluntariat de care au beneficiat în peste de

1600 de vasluieni.

Direcția strategică de educație a fost abordată în mod

creativ și variat în peste 60 de acțiuni pentru comunitate,

care au însumat peste 300 de ore de voluntariat. În

căutarea unor „răspunsuri locale la provocări de educație”,

15 iniţiatori dedicaţi comunităţii au contribuit pentru un

viitor mai bun la Vaslui, prin dezvoltarea pasiunii pentru

ştiinţe, a incluziunii şi dezvoltării armonioase a copiilor cu

dizabilităţi sau creşterea spiritului civic printre liceeni

ZECI DE ACTIVITĂȚI ȘI
PESTE 1.600 DE

BENEFICIARI IMPLICAȚI 

„Credem că puterea unei comunități  este dată
de forţa legături lor sociale specif ice

grupuri lor mici ,  dar implicate în viața
<<cetăți i>>.  Încrederea socială se construiește

prin acţiuni directe,  care produc efecte
observabile,  iar aceste iniţ iative care sunt
generate de comunitate pentru comunitate
pot,  în t imp, consolida încrederea de care

comunități le au nevoie pentru a se dezvolta" 
Ciprian Păiuș,  Președinte Executiv ,  

Federația Fundați i le Comunitare din România

Federația Fundațiile Comunitare din România și Lidl
România au lansat, în 2020, programul „Fondul pentru
un viitor mai bun în comunități”, un program de

finanțare pentru inițiative comunitare de mediu și

educație. Micro-granturile nerambursabile, în sumă de

300.000 de euro, au fost oferite pentru inițiative locale

organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor de

învățământ și grupurilor de inițiativă din șase orașe

(Brașov, Cluj, Buftea, Vaslui, Brăila și Oradea). 

 Demersul a fost coordonat de Federația Fundațiilor

Comunitare din România, finanțat de Lidl și implementat

prin 6 fundații comunitare din orașele de reședință,

respectiv: Fundația Comunitară București, Fundația

Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Cluj, Fundația

Comunitară Iași, Fundația Comunitară Galați și Fundația

Comunitară Oradea. 

Primele panouri fotovoltaice instalate pe

acoperișul unei instituții de învățământ din

municipiul Vaslui. Sistemul fotovoltaic acoperă

consumul de energie de la etajul întâi al Şcolii

Gimnaziale „Mihai Eminescu” și poate fi folosit

ca material didactic care vorbește de la sine

despre conceptul de energie verde.

 

Amenajarea unui parc muzical incluziv în

curtea „Centrului pentru copii cu dizabilități

Vaslui”, În cadrul activităților din parcul nou

amenajat au participat peste 200 de copii la

activități de meloterapie necesare dezvoltării

potențialului psiho-emoțional.

Dezvoltarea unor comunități de pasionați ai

domeniului STEAM precum: „Fizica ludică” -

comunitate prin intermediul căreia se

comunică despre fizică într-un limbaj atractiv,

și „Doamna de științe” - un canal Youtube

unde s-au publicat clipuri video cu

experimente științifice demonstrative.

Desfășurarea unui maraton civic online

(„CivicSpot”) cu webinarii organizate exclusiv

de către liceeni și crearea unui „hub verde”

amenajat din materiale reciclabile, care a

găzduit ateliere de meșteșuguri și competiții de

artă plastică de care au beneficiat peste 900 de

elevi ai Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”.

Prin proiectele finanțate la Vaslui, s-au realizat:

REVISTAFCI

https://medium.com/funda%C8%9Bia-comunitar%C4%83-din-ia%C8%99i/lobby-pentru-autenticitate-eb28750997d7#.479zctwzj
https://medium.com/funda%C8%9Bia-comunitar%C4%83-din-ia%C8%99i/lobby-pentru-autenticitate-eb28750997d7#.479zctwzj
https://www.facebook.com/fizica.ludica/
https://www.youtube.com/channel/UCmAgJf4lMMAgbryGG_3zUrg


Spațiul – ultima frontieră

●Beneficiari direcți: 685 de elevi și 10 profesori.

●Contribuții proprii financiare de peste 12.000 lei.

●Sumă finanțare: 45.000 lei.

Parc muzical incluziv -
educație nonformală 
prin joacă și
creativitate

●180 de copii – beneficiari direcți.

●Peste 180 de ore voluntariat.

●Sumă finanțare: 41.500 lei.

Experimentăm și învățăm

●81 de beneficiari direcți.

●Peste 60 de ore de voluntariat.

●Sumă finanțare: 15.000 lei.

CINE → PENTRU CINE
Asociația Hyperion (organizație gazdă), pentru
elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”
Vaslui.

CINE → PENTRU CINE
Grupul de inițiativă „Parc muzical incluziv”
– coordonat de Cristina Penișoară, prin
Asociația Serviciilor Sociale Pro Calitate
(organizație gazdă), pentru beneficiarii
Centrului pentru copii cu dizabilități Vaslui. 

CINE → PENTRU CINE
Grupul de iniţiativă „Educăm Altfel” –
coordonat de dr. chimist Alina-Mirela Ipate,
pentru elevii Liceului Teoretic „Mihail
Kogălniceanu” Vaslui și ai Şcolii Gimnaziale
„Constantin Motaş” Vaslui.



ALDEBARAN

●Beneficiari direcți: 16 elevi.

●Beneficiari indirecți: 10 profesori.

●25 de ore voluntariat.

●Sumă finanțare: 15.000 lei.

CivicSpot

●Aproximativ 200 de beneficiari direcți. 

●135 de ore de voluntariat.

●Sumă finanțare: 11.680 lei.

Fizica Ludică

●Beneficiari direcți: 130 de elevi.

●150 de ore de voluntariat.

●Suma finanțare: 38.120 lei.

CINE → PENTRU CINE
Asociația Profizica, pentru elevii din mun. Vaslui.

CINE → PENTRU CINE
Asociația Tineretul ONU din România – Club
Vaslui, pentru tinerii de liceu, și nu numai, a
căror perspective sunt informare în ceea ce
privește educația civică. 

CINE → PENTRU CINE
Grupul de inițiativă „Făuritorii” – coordonat
de Ilinca Pavel, organizație gazdă: Asociația
Comunitatea Vie, pentru elevi de clasa a VI-
a din Vaslui.

Grădina și sănătatea

●Beneficiari direcți: 70 de elevi.

●50 de ore de voluntariat.

●Sumă finanțare: 11.200 lei.

Excelență prin tehnologie

●Beneficiari direcți: 14 elevi.

●Beneficiari indirecți: 14 familii.

●Sumă finanțare: 15.000 lei.

Hub verde pentru Liceul
Teoretic „Emil Racoviță”,
Vaslui

●Beneficiari direcți: 225 de elevi.

●420 de ore de voluntariat.

●Sumă finanțare: 45.000 lei.

CINE → PENTRU CINE
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza,
pentru elevii de la două școli: „Mihai Eminescu”
Laza și „Constantin Motaș” Vaslui.

CINE → PENTRU CINE
Asociația Excelența Vasluiană pentru elevii
din mun. Vaslui. 

CINE → PENTRU CINE
Asociația Culturală ArtEst Vaslui, pentru
elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță”,
Vaslui.



Cum s-a simțit acest câștig pentru echipa LER?

Aşa după cum chiar reprezentanţii liceului au declarat,
Proiectul HUB VERDE PENTRU LER a însemnat, pentru elevii
şi profesorii voluntari la aceste acţiuni, o minunată
oportunitate de a-şi (re)descoperi creativitatea şi de a
experimenta folosindu-şi imaginaţia. Derularea proiectului
nu a însemnat doar un cumul de activităţi şi acţiuni
concrete, ci a fost mai degrabă un traseu aplicativ pentru
testarea aptitudinilor şi talentului fiecăruia dintre
participanţi, plecând de la ideea de grădină. Finanţarea a
fost obţinută pentru amenajarea unui spaţiu verde, dar pe
măsura trecerii timpului şi cooptării a tot mai multor elevi
voluntari, a tot mai multor parteneri la diversele activităţi, s-a
ajuns la final ca HUB VERDE PENTRU LER să însemne, de
fapt, O STARE DE SPIRIT, o efuziune de bucurie şi o
combinaţie fericită între Frumos, Util, Creativ şi Artistic.

Care au fost cele mai mari provocări întâmpinate
în desfășurarea activităților proiectului?

Dificultăţile apărute pe parcurs (stare de pamdemie la nivel
naţional, acomodarea cu familia LER, schimbarea conducerii
liceului, interacţiunea cu autorităţile locale) au fost
transformate în oportunităţi şi nu s-a renunţat la nici o
activitate propusă, ci toate au fost dezvoltate şi multiplicate
cu mult peste aşteptări, pentru că încă de la început au fost
cooptaţi în echipa de implementare oameni pasionaţi de
ceea ce fac şi profesinişti în domeniile lor.

Ce impact ați observat în comunitatea LER pe
parcursul desfășurării proiectului? 

În doar şase luni a fost creat cel mai de preţ avut pentru
liceenii vasluieni: O STARE DE SPIRIT care să îi reprezinte întru
totul şi pe care toţi o recunosc acum drept HUB VERDE.

În doar şase luni, a fost creată o grădină exact după cum elevii
au desenat-o, au povestit-o, au transpus-o în versuri, liceenii
aceştia minunaţi implicându-se cu de la sine putere pentru
împlinirea visului lor. Au participat cu toţii la competiţii, s-au
bucurat de recitaluri, au muncit în grădină, s-au descoperit pe
ei înşişi într-o perioadă în care doar orele on-line le-ar fi animat
vieţile, ori asta ar fi fost mult prea puţin pentru ce aşteptări au
ei la vârsta trăirilor intense.

După finalizarea perioadei de implementare, echipa implicată
a avut surpriza să constate că familia LER solicită continuarea
în parteneriat a ideii acestui proiect, ca pe un foarte bun
exemplu de practică la nivel comunitar.

3 cuvinte care descriu comunitatea Hub Verde
pentru LER: Euforie,  Creativitate, Utilitate

Ce transformări pe termen lung credeți că va avea
proiectul Hub Verde pentru LER în comunitatea vasluiană?

Proiectul HUB VERDE PENTRU LER a venit pentru
comunitatea vasluiană ca o lecţie.

Depunând eforturi pentru a-l implementa într-o perioadă în
care cei mai mulţi au ales să renunţe la orice fel de
manifestare, toţi cei implicaţi au învăţat, căutând soluţii, că
schimbarea într-o societate, oricât de mică sau mare ar fi ea,

pornește de la lucrurile mărunte și din energia fiecăruia de a
face întreg angrenajul să se miște. Când toți din comunitate se
unesc ca să sprijine o cauză comună, schimbarea pe care și-o
propun ajunge să producă de multe ori efecte mult mai mari,
mult mai ample decât își imaginează. Cea mai important
dintre schimbările pe termen lung produse de către acest
proiect în comunitate vizează schimbarea de mentalităţi.
Acest proiect este dovada certa a faptului că soluţiile pentru
problemele locale sunt la fiecare dintre noi, iarprin unitate
orice imposibil devine posibil. 

Cum transformi un
HUB VERDE într-o
STARE DE SPIRIT
Interviu cu ArtEST
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„Proiectul HUB VERDE PENTRU LER
a venit pentru comunitatea

noastră ca o lecţie, ajungând la
finalul său o stare de spirit pentru
vasluieni. Când toți din comunitate

se unesc ca să sprijine o cauză
comună, schimbarea pe care și-o

propun ajunge să producă de multe
ori efecte mult mai mari, mult mai

ample decât își imaginează.
Soluţiile pentru problemele

noastre sunt la noi, iar prin unitate
orice imposibil devine posibil”

Cătălin Costel Luncanu 
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JRS. LUNCANU CĂTĂLIN COSTEL –
MANAGER PROIECT

Ca iubitor de frumos și de minți în

armonie cu lumea din jur, Cătălin

Luncanu și-a văzut visul prinzând

contur în curtea Liceului Teoretic ”Emil

Racoviță”. El este dovada vie a faptului

că minunile se produc atunci când

ideile bune se înrădăcinează în

oamenii potriviți. 

Cine este ArtEST? 

PROF. FILIP ALINA GABRIELA – 
ASISTENT MANAGER

Dintotdeauna munca sa nu a fost

altceva decât o răsfrângere a sufletului

său. Indiferent că a predat elevilor, a

lucrat în domeniul bancar sau a

gestionat o parte a treburilor publice

ale urbei ori, Alina și-a exersat, în mod

fericit, talentul său nativ de a

transforma obișnuitul în artă. 

EC. AILIOAIEI RAMONA – 
CONSULTANT ORGANIZARE ACTIVITĂŢI

A duce lucrurile peste așteptări, a veni

cu soluții inedite, a anticipa situații și a

răspunde ferm la provocări constituie

pentru ea o misiune în sine. Ramona

este omul care pune ideile în mișcare,

este cea care aduce energie motrică şi

nu se poticneşte nicicând. Pentru ea

totul trebuie să aibă rezultate peste

așteptări.  

ING. BAHRIM CEZAR – CONSULTANT
PEISAGISTICĂ, AMENAJARE SPAŢII VERZI

Dragostea și pasiunea pentru plante și

natură este o moștenire sacră de care

nu s-a dezis niciodată și prezența lui în

acest proiect a fost o manifestare a

credinței sale că prin munca sa poate

vindeca o comunitate. Hub-ul verde s-

a bucurat de atenţia lui Cezar Bahrim,

care a venit cu cele mai frumoase idei,

dedicându-se total proiectului.



CARUL CU ȘTIINȚE

„CARUL CU ȘTIINȚE by AMAZON”
este un program educațional

care vine în sprijinul comunității
școlare ieșene și ia forma unui

laborator mobil. 
 

FONDUL DE BURSE "DRAGOȘ
FILIPESCU"

 Fondul de burse „Dragoș
Filipescu” susține tinerii  care
studiază în cadrul Colegiului

Național „Costache Negruzzi”, în
clasele a IX-a și a X-a.

 



Construirea și operarea unui
laborator mobil de chimie-fizică
pentru elevii de gimnaziu din
județul Iași; 
Proiectarea în plan intern și extern a
viziunii companiei AMAZON de a
sprijini comunitatea locală,

investind în educație.

 Repere generale ale programului:

„Carul cu științe” înseamnă și
presupune 3 mari arii de interes,
dezvoltare și implementare:

      LABORATOR

      PROGRAM

      COMUNICARE

UN FOND "IN MEMORIAM"

"Fondul de Burse este constituit
prin contribuțiile celor ce i-am fost

prieteni lui Dragoș Filipescu,

începând cu anii de gimnaziu și de
liceu."

Fondul de burse „Dragoș Filipescu” a
fost creat la inițiativa absolvenților
promoției 1989 a Colegiului Național
„Costache Negruzzi”. Poartă numele
colegului lor care i-a părăsit cu mult
înainte de vreme. 
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EDUCAȚIE STEM 
DISTRACTIVĂ

 Laboratorul este instalat în incinta
unei semiremorci care va fi modificată
și echipată pentru a răspunde
cerințelor unui laborator modern
multidisciplinar interactiv (de chimie-

fizică pentru gimnaziu).

Bursierii ediției 2020 - 2021:

     Fechet Alex-Ciprian 

     Șoroagă Andra-Ștefania

Media generală pe anul școlar
anterior să fie min. 8.50; 

Mediile la limba și literatura română,

matematică și informatică să fie
min. 8.50;

Aplicantul să fie implicat în activități
școlare și extrașcolare; 

Venitul pe membru de familie în
ultimele 3 luni să nu fie mai mare de
1.600 lei. 

 Condiții de obținere a unei burse:
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Cros pentru școli

Fondul de urgență pentru comunitate



Continuarea pe pagina următoare

De 5 ani, caleidoscopul din Cros pentru şcoli
creează noi realităţi. Comunităţi, şcoli, grădiniţe,

ONG-uri, companii, instituţii, alergători, proiecte,

susţinători, galerii voluntari, arbitri, antrenori,
ambasadori, donatori se adună împreună şi
creează un univers comun. Fiecare dintre ei
sunt, prin rotaţie, participanţi, donatori,
fundraiseri şi beneficiari ai lumii nou create de
către mecanismul Crosului.

După un start fulminant al ediţiei cu numărul 6,

în martie 2020, cu două luni înainte de
eveniment, a fost nevoie să punem pe "hold" și
să luăm o decizie dacă putem continua.

Emoţiile care s-au perindat în cadrul echipei au
fost diverse, de la tristeţe, la „hai că putem”, dar
luând în calcul vremurile actuale şi specificul
evenimentului nostru a fost decis să fie anulată
ediţia din anul 2020.

După nici câteva zile de la anunț, ne-am aliniat
vremurilor și am lansat un program ce avea să
schimbe complet activitatea zilnică din cadrul
Fundației Comunitare Iași, dar și fața
comunității ieșene.

La 
CROS PENTRU

ŞCOLI 
se şterge un 0 şi 
se adaugă un 3. 

Pe 2023!
 

O aventură caleidoscopică
amânată!

http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/
http://crospentruscoli.ro/2020/2020/09/15/la-cros-pentru-scoli-se-sterge-un-0-si-se-adauga-un-2-pe-2022/


#ÎmpreunăNeFacemBine
 

F O N D U L  D E  U R G E N Ț Ă  P E N T R U  C O M U N I T A T E



"Epidemia de Covid19 ne-a luat pe toți  prin
surprindere si  ne-a dat planuri le peste cap - au
fost câteva săptămâni grele,  cu gri j i  și  teama

pentru cei dragi ,  o avalanșă de informații
medicale și  multă confuzie.  Cu toți i  am fost

forțați  să ne amânăm proiectele și  activități le
curente și  am intrat peste noapte într-un

teritoriu complet nou.  Marele câștig este că am
traversat această perioadă împreună și  am făcut
un nou exercițiu de solidaritate care ne-a întărit

legături le cu comunitatea și  cu voluntari i .  Am
văzut de aproape cum Fondul de Urgență pentru

Comunitate a fost de mare ajutor,  mai ales în
perioada de început,  când instituți i le statului  n-

au putut reacționa la fel  de rapid.  Așadar,  am
vrea să fel icităm întreaga echipă a Fundației
pentru modul exemplar în care s-a implicat în
această perioadă! Poate sunt cuvinte mari ,  dar

munca voastră și  generozitatea donatori lor
Fundației  a contribuit la salvarea unor vieți ! "

Iul ian Boia,  Civica
 

În data de 19 martie 2020 s-a dat startul campaniei Fondul de

urgenţă pentru comunitate, o inițiativă care a dat o mână de

ajutor sistemului în lupta împotriva covid-19. La baza creării

acestui fond a stat asocierea a patru organizaţii

neguvernamentale - Fundația Comunitară Iași, Fundația

Serviciilor Sociale Bethany, Asociația CIVICA și FONSS –

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii

Sociale, organizații membre a Comisiei ONG, pentru a acoperi

nevoile medicale și sociale în creștere, la acel moment.

Adiacent cu acest fond, Centrul de Urgențe Sociale a preluat

solicitările care veneau dinspre comunitate și le-a distribuit

către organizații neguvernamentale care le puteau acoperi

(masă, consiliere, informare, sprijin).

Privind în urmă, acest fond se va înscrie în istoria Fundaţiei

Comunitare Iaşi ca fiind un program cu o acţiune imediată şi

purtând asupra lui responsabilitatea cu care am fost investiţi

ca fundaţie a comunităţii din Iaşi.

Împreună cu Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, CIVICA,

FONSS, dar şi mulţi alţi reprezentanți ai comunităţii ieşene am

construit o bază mai puternică şi am adăugat cărămizi la

#împreunănefacembine.

"COMUNITATEA ARE NEVOIE DE AJUTORUL NOSTRU!"

https://www.facebook.com/FundatiaBethany/?__cft__[0]=AZX0StqsTjNkgptJwSV8mt_LiMqnABkj7-HRrdIwU-SMenuzykcLEfNqm65DZzskqWlMqIKJbXaSf_-PmMzdhW2QN3xYCzgzMHe04clASjmOZ8XYlfCiOVISyZhY9Zpd6XB9bff_nSTL8O18-eicx33xcr0nL6nkycLJ-Nse4_ygSqe6iHq35JsqRH6VZ5uOgfQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asociatiacivica.ro/?__cft__[0]=AZX0StqsTjNkgptJwSV8mt_LiMqnABkj7-HRrdIwU-SMenuzykcLEfNqm65DZzskqWlMqIKJbXaSf_-PmMzdhW2QN3xYCzgzMHe04clASjmOZ8XYlfCiOVISyZhY9Zpd6XB9bff_nSTL8O18-eicx33xcr0nL6nkycLJ-Nse4_ygSqe6iHq35JsqRH6VZ5uOgfQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/?__cft__[0]=AZX0StqsTjNkgptJwSV8mt_LiMqnABkj7-HRrdIwU-SMenuzykcLEfNqm65DZzskqWlMqIKJbXaSf_-PmMzdhW2QN3xYCzgzMHe04clASjmOZ8XYlfCiOVISyZhY9Zpd6XB9bff_nSTL8O18-eicx33xcr0nL6nkycLJ-Nse4_ygSqe6iHq35JsqRH6VZ5uOgfQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%AEmpreun%C4%83nefacembine?__eep__=6&__cft__[0]=AZX0StqsTjNkgptJwSV8mt_LiMqnABkj7-HRrdIwU-SMenuzykcLEfNqm65DZzskqWlMqIKJbXaSf_-PmMzdhW2QN3xYCzgzMHe04clASjmOZ8XYlfCiOVISyZhY9Zpd6XB9bff_nSTL8O18-eicx33xcr0nL6nkycLJ-Nse4_ygSqe6iHq35JsqRH6VZ5uOgfQ&__tn__=*NK-R


Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu”

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.

Spiridon”

Institutul Regional de Oncologie

Spitalul Clinic „C.I. Parhon”

Spitalul Clinic pentru copii „Sf. Maria”

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Spitalul Clinic C.F. Iași

Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie

„Elena Doamna”

Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie Cuza

Vodă

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.

Parascheva”

Spitalul Militar Iaşi

Aeroportul Iaşi

I.S.U.J. Iaşi – Inspectoratul pentru Situaţii de

Urgenţă al jud. Iaşi

Spitalele şi instituţiile din Iaşi, care au beneficiat
de ajutor, prin aparatură medicală, măşti, mănuşi,
combinezoane, dezinfectant şi igienizant, viziere,

reparaţie ventilatoare, alte dotări (tunel şi staţii
decontaminare, aparat dezinfectare,

amenajare/izolare etaj, uscătoare rufe, saltele,

stative, echipamente purificare aer):

"Asociația Iubire și Încredere a implementat cu succes proiectul Sprijin pentru bătrânii
noștri!  Prin intermediul proiectului, timp de o lună, beneficiarii au primit săptămânal câte 30
de pachete  cu alimente de bază și 30 de pachete cu produse de igienă ce au fost distribuite

o dată la două săptămâni.
30 de persoane cu probleme sociale grave au putut fi ajutate să depășească această perioadă

dificilă și să treacă mai ușor peste problemele cu care se confruntă zi de zi. 
Multumim."

"Nevoile sociale sunt aduse în prim-plan!"

În data de 13 aprilie 2020, Fundația
Comunitară București, împreună cu ING
Romania și în parteneriat cu rețeaua de
Fundatii Comunitare a inițiat Fondul de
urgență pentru persoanele și comunitățile
vulnerabile afectate de criza COVID-19.

Organizații și grupuri de inițiativă au fost
invitate să aplice la acest Fond, prin Fundaţia
Comunitară Iaşi.

MEDICAL

Statusul la data de 19 Iunie 2020 ne-a arătat că
misiunea Fondului de urgenţă pentru
comunitate a fost îndeplinită. Apelurile
fundației s-au propagat în rândul Iaşului cu o
viteză uimitoare. În doar trei luni, au fost
mobilizate fondurile necesare pentru ca
spitalele, dar şi organizaţiile să primescă
ajutorul solicitat.

produse de igienă și sanitare,

alimente de bază,

medicamente pentru bolile cronice,

îngrijirea corespunzătoare în adăposturile

permanente și temporare,

stingerea oricăror altor tipuri de urgențe în

lipsa cărora aceste persoane sau

comunități sunt în pericol sau pot pune în

pericol alte categorii vulnerabile. 

Fondul a fost deschis până la data de 18 mai
2020, finanțările acoperind nevoi precum: 

SOCIAL

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany 

Colegiul Sfântul Nicolae 

Asociatia Iubire si Incredere Iași 

Rădăuțiul civic

Kids Help Point

  FONSS

Organizaţii şi asociaţii, care s-au înscris pentru
Fondul ING și au primit finanțare:

https://www.facebook.com/FundatiaBethany/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDs_1256KV5RhOfdjK7lyATmDqA0IBjHXpMWkgSznsNVohaGqvREdqd4LIi4Gn0oqVQiN7SMEpk2-Ea&fref=mentions
https://www.facebook.com/FundatiaBethany/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDs_1256KV5RhOfdjK7lyATmDqA0IBjHXpMWkgSznsNVohaGqvREdqd4LIi4Gn0oqVQiN7SMEpk2-Ea&fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiulsfnicolae/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARCQq4MiU_6ZJ-3WE9bzqBVN6wvwzmk5z7_k1BnS9knWpfZVahZpwBuZ5axawFWwiVwzobQ8-mD7B22H&fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiulsfnicolae/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARCQq4MiU_6ZJ-3WE9bzqBVN6wvwzmk5z7_k1BnS9knWpfZVahZpwBuZ5axawFWwiVwzobQ8-mD7B22H&fref=mentions
https://www.facebook.com/iubiresiincredere/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARB5qYbysfDbs9DlqAAYN62YzE3ThzDdZh4V0263RrybLFf1Ieg_ooErgWtblCmlULZzjjkzMAE1b-f6&fref=mentions
https://www.facebook.com/iubiresiincredere/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARB5qYbysfDbs9DlqAAYN62YzE3ThzDdZh4V0263RrybLFf1Ieg_ooErgWtblCmlULZzjjkzMAE1b-f6&fref=mentions
https://www.facebook.com/radautiulcivic/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARBZ1XpA4rfQIzJNwvbJw5F6pXbOqiQFwvyzlsG-_TQj7JmL_S7Bz-1hGd1hUM06ifH51rSsJ1VuX6HA&fref=mentions
https://www.facebook.com/radautiulcivic/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARBZ1XpA4rfQIzJNwvbJw5F6pXbOqiQFwvyzlsG-_TQj7JmL_S7Bz-1hGd1hUM06ifH51rSsJ1VuX6HA&fref=mentions
https://www.facebook.com/kidshelppoint/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARC-NArSaSkTHWLNtotdp3IdbU5hKJXiD7lH5O1Tg1iFok2Rvm7iLO4wrj5nLP7A7KezR61XVsiFjcea&fref=mentions
https://www.facebook.com/kidshelppoint/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARC-NArSaSkTHWLNtotdp3IdbU5hKJXiD7lH5O1Tg1iFok2Rvm7iLO4wrj5nLP7A7KezR61XVsiFjcea&fref=mentions
https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARCG5YlprSKhOnHTK8VnZMUuMuXLoKxZOVBaj7yPVwcBBl09EIFoZ99BpHHkKuNRY-nBZw6RmD8S3MXh&fref=mentions


3.325 ron ANCAAR - Asociația Națională

pentru Copii si Adulți cu Autism din

România – Filiala Iași 

9.600 ron Asociația Congregația Fiicelor

Sfintei Maria a Divinei Providențe 

4.800 ron Asociația Ștergem o lacrimă

2.000 ron Asociația Kids Help Point 

4.740 ron Asociația Salvați Copiii

5.290 ron Asociația Congregația Slujitorii

Carității - Opera Don Guanella 

8.037,6 ron Fundația World Vision

România 

4.440 ron Asociația Mira - Colegiul Sfântul

Nicolae

4.765 ron Fundația Solidaritate și

Speranță 

4.800 ron Casa de bătrâni și bolnavi

„Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea”

Finanțările acordate au fost în sumă de
51.757,6 ron, către următorii beneficiari:

Finanțarea a acoperit nevoile personalului
ONG-urilor, nevoi legate de:

     echipamente de protecție împotriva
contaminării cu noul virus.
     minimă aparatură medicală pentru
verificarea temperaturii beneficiarilor cu care
personalul organizației intră în contact.
     dezinfectanți

 Apelul de finanțare pentru organizațiile
care lucrează cu grupuri vulnerabile, din
județul Iași a fost constituit ca un răspuns la
nevoile de a proteja angajații și voluntarii
ONG-urilor care lucrează cu persoane
vulnerabile, în momentul întoarcerii la lucru și
a interacțiunii fizice cu beneficiarii: copii în
situații de risc, persoane cu nevoi speciale,

familii vulnerabile, persoane în vârstă,

persoane fără adăpost cu sau fără boli cronice
asociate, persoane imobilizate sau cu
afecțiuni psihice, persoane sau familii foarte
sărace care trăiesc în zone insalubre, diferite
alte categorii vulnerabile aflate în evidența
unor ONG-uri.
Apelul de finanțare a fost deschis începând
cu data de 13 mai 2020 și s-a desfășurat pe o
perioadă de 10 săptămâni, până pe 24 iulie
2020.
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Cum s-a schimbat activitatea organizației în contextul
pandemiei noului coronavirus? Care sunt provocările cu
care vă confruntați sau cu care estimați că vă veți
confrunta?

Din păcate, activitatea fundației s-a schimbat mai mult decât
ne-am fi așteptat la debutul pandemiei și probabil s-a
schimbat ireversibil în cele mai multe privințe. A trebuit să
amânăm cel mai mare eveniment de strângere de fonduri
pentru comunitate pe care îl organizăm anual, Cros pentru
școli, și foarte probabil amânarea nu va fi suficientă. Acest
moment este clar, unul în care vom reașeza activitatea
fundației și o vom adapta la contextul pandemic și post-
pandemic, astfel încât să răspundă nevoilor unei comunități în
transformare. Clar va fi un an provocator și cu multe schimbări
însă e de datoria noastră să găsim soluții în această perioadă la
problemele curente cu care se confruntă comunitatea. 

Care e impactul tuturor acestor provocări și situații la
adresa beneficiarilor voștri?

O parte din beneficiarii noștri (organizații neguvernamentale și
grupuri de inițiativă) au activitatea curentă suspendată, o altă
parte au intensificat-o chiar pentru a răspunde la nevoile
sociale și medicale în creștere. Cu toții însă sunt afectați
financiar și au semne de întrebare privind continuarea
proiectelor și sustenabilitatea organizațională.

Ați demarat inițiative noi în acest context, ne poți spune în ce
constau și dacă au rezultatele scontate?

În paralel cu adaptarea programelor curente, desfășurăm o
campanie pentru a sprijini sistemul medical în eforturile de
combatere a răspândirii și de tratare a pacienților infectați și
ne bucurăm să vedem o comunitate solidară atunci când
contează cel mai mult. Doar prin mecanismele fundației și a
partenerilor din campanie am colectat deja în jur de 170.000
EUR și estimăm că din eforturile societății civile și a sectorului
de afaceri din Iași s-au direcționat spre spitale donații în bani și
bunuri de peste 500.000 EUR în această perioadă.

 

Cum consideri că ne putem sprijini reciproc, ca ONG-

uri, în următoarea perioadă?

Cred că în această perioadă este cu atât mai important să
colaborăm, să împărtășim unii altora din provocări și din
soluțiile pe care le luăm în considerare. De asemenea, e
important să putem genera împreună contexte de învățare în
ceea ce privește managementul crizei sau modele de
sustenabilitate financiară. Și nu în ultimul rând cred că acesta
e momentul în care trebuie să fim uniți pentru a solicita
autorităților implementarea de măsuri care să contribuie la
întărirea capacității organizațiilor neguvernamentale, într-o
perioadă în care este cea mai mare nevoie de ele.

Ce mesaj ai avea de transmis publicului Știri.ong?

Întotdeauna ajută să vedem partea plină a paharului. Dăcă în
această perioadă alegem să vedem soluțiile mai degrabă
decât problemele, o să fim cu toții bine, sau cum spunem noi
la Iași în această perioadă #ÎmpreunăNeFacemBine.

ONG prezent
Un instantaneu despre provocările
cu care Fundația Comunitară Iași
se confrunta în perioada pandemiei

REVISTAFCI

Interviu apărut pe https://www.stiri.ong/ în
data de 11 Mai 2020 și acordat de 
Ciprian Păiuș - Director executiv Fundația
Comunitară Iași



DONATORI, COMPANII ŞI PARTENERI, CARE S-AU ALĂTURAT FONDULUI DE
URGENȚĂ PENTRU COMUNITATE:

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany/ CIVICA/ FONSS/

Colegiul Sfântul Nicolae/ Centrul de Urgente Sociale/

Ford Iasi – ATI Motors Holding/ Inside Amazon/ Centric

IT Solutions Romania/ ING Tech Romania/ Edurom/

Optymyze/ Casa Lebada/ MAMBU/ Conduent Romania/

beenear/ Farmaciile Fortis/ ACMIM/ Sermecom/ Ciprian

Albu/ Elitconstruct/ Iasi Zona Zero/ Asociatia pentru

Relatii Comunitare

PARTENERI MEDIA ŞI IDENTITATE GRAFICĂ : 

TVR Iasi/ Magic FM Romania/ Viva FM Iași/ WINK Public

Multimedia/ September Media

https://www.facebook.com/FundatiaBethany/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDs_1256KV5RhOfdjK7lyATmDqA0IBjHXpMWkgSznsNVohaGqvREdqd4LIi4Gn0oqVQiN7SMEpk2-Ea&fref=mentions
https://www.facebook.com/asociatiacivica.ro/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARBab8ObtO3pxqMcTKQky-4S148ZBYo2r1QLZXCsTJ37UVxjBGp0CgP-J_mmltcyZj68VnmoKijyMpT1&fref=mentions
https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARBvRgjqZ8RbH9SFHEcpiO2kDHxBnwnhHZx0REcvu93pwY5P4iFYPD-KByFgzq93WYmOtHv0NqzKe17J&fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiulsfnicolae/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARCQq4MiU_6ZJ-3WE9bzqBVN6wvwzmk5z7_k1BnS9knWpfZVahZpwBuZ5axawFWwiVwzobQ8-mD7B22H&fref=mentions
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https://www.facebook.com/iasi.zonazero/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARAcIZU5_DLl62TCEaUgv6A5RpDsgNfbf4r--evCTCBsbNbeeGzpFEJYTA5JF62jEfECaTwCwwkMaQMY&fref=mentions
https://www.facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARD03KBSqbNDmP0_WF9g1L9GtyuJggdBvT69exLjtVHiTsFff38DVHxkkcuiX4i3YVxyn7mYInLc7IEO&fref=mentions
https://www.facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARD03KBSqbNDmP0_WF9g1L9GtyuJggdBvT69exLjtVHiTsFff38DVHxkkcuiX4i3YVxyn7mYInLc7IEO&fref=mentions
https://www.facebook.com/tvriasi/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDpAum_iMkKbPw08zZWF5hLzco751KHVRVl2RGxIclmg28tFKpOOpJjDy_nRdhFOYYLEOkG6lwvp2E8&fref=mentions
https://www.facebook.com/radiomagicfm/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDLrYlW7IYHy4CH-PIYD05WOlXCp06_nmTqCWpJSZlXlnRsEzrwV9_G2D_kDxt817rr3aCqbC6_oAOe&fref=mentions
https://www.facebook.com/vivafmiasi/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARDq4lyX9IWJwLe4LYsvozyVo_kcIfYUR-mgSY7Nt1g22zJx0vHI248VDrMlOJl7VoSeUe235NxOmow_&fref=mentions
https://www.facebook.com/winknetwork/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARAiYRjFaxb60tGPKbrWPVKD9o71P6y9M2kjQgxU6sOriEyUTAo115W9PWLPtgXEIgQ8KPDIlihFZKWY&fref=mentions
https://www.facebook.com/septembermedia/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcqiezSmyyRlE-BINhi6btfQz68bMC2lD3ZTAReLKODYG3oCmPk-WmopZgwuPdCkXhWnm24D7VkSvQ14Q4MPWKMlRYPoWzo8DBafgW3HkWbMlxqxrqx62keGmGbJb0dLbRfgt5JqSbdkdC8EBTDe4O7guDcX4QaNG9URUb5xJLF0yDyQIpi1TPVe5CO4lmyfkdgisYcRPqoARQVAvQDxFMS7hBb3KTOKHDKqGhw-PTv7iqchF_RQuoaXpTke6ggWdqePHq56d1G5FXh0faEH2a8uJVt_D-eMm7ufFqSFg3LAe_dR6kVAUyeWUKih-GM9wgxIbmOVtuPTjbzTgIyuUSQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAB-uqhQlgPRaxg_rFf3zzF72bkKFPyAN6elScD_o3LaANSx8wbKG9-Bi67ZG2E_3Vx1XT2OmfOpqbS9vzlvAb7shUyQoVagsZXZ8XgVhDU57O04eB0dFZy3hPEWWKSpc2tMPVpLPzHMUJXWmW1iezFXUY9tsLeDF95kOvUrJiDxwqo-dKK2hsdf9XvyZ7sC_4pzHOeYk3GaFNX1BBQ3ta-KxVBGncdPdsWaf7gOpK1po_6gZw5pug4HAgQdu-oWf_HBqZjw8L53lccaLKYvy22ohxE0YVgQEj9TFbjL-JvnIe8-4cnJKUc5LdHt7nf1cq4RVVnCIeIb6aRyB6Q1BONZw&__tn__=K-R&eid=ARAxlkJIU5HK2qccwrT-S4SQSTjZWI0EevDtF6hn1UC0pGD6UBXTQsli9nhkiv9yRJuMWEch1n6F2qMe&fref=mentions


ATI MOTORS HOLDING - DEALER FORD ȘI VOLVO IASI
În perioada de lock-down, peste tot se găseau oameni care ajutau cu ce puteau. În primul rând, eram fiecare dintre noi care

alegeam să stăm acasă, apoi, erau medicii, asistentele, infirmierii din linia I şi nu numai cei din linia I, donatori individuali, companii

sau voluntari. Descopeream zi de zi că o cafea donată, o plasă cu alimente lăsată la uşă sau o livrare de combinezoane către

Spitalul Sf. Maria aveau puterea să ne umple inima de speranţă.

Toate transporturile din Fondul de urgență pentru comunitate nu ar fi fost posibile fără partenerul nostru de încredere - Ford Iasi -

ATI Motors Holding!

Mulţumim pentru că ne sunteţi alături!

https://www.facebook.com/FordIasi/?__cft__[0]=AZUS_Mmlx6M0xsobzK_exWQgHWxUiGju3rbQvTVFSHusoLtocD4IpeH2f6ym8A0iPm8MVaWHmWrrlEDShr1w80lt3OWdAoTsAD_PIBWGYCd08IG7YVo1KsMok3X4UkpnB50FLAGtVevUh7yE1PWw0HVYhbDEA8b7CrgugpUdZ5ZMOQ3QaIeXhdNjnw_Ghu0bTPs&__tn__=kK-R
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"Eu cred că ne-am descurcat
foarte frumos la nivel de

comunitate.  Mereu am spus că
m-aș bucura să realizăm cât de

înzestrați  suntem cu tot ce
avem nevoie și  binecuvântați  cu

o mulțime de resurse,  astfel
încât să nu așteptăm ajutor din

exterior .  Trebuie doar să ne dăm
mâna și  să ne uităm unii  în

ochii  celui lalt  (ce bine că am
putut face asta în continuare!) ,
față către față,  în comunitate."  

Elena Manolache este soție, mamă de doi copii, brand
manager a două reprezentanțe auto din Iași și parte
din echipa Fundației Comunitare Iași.
Președinte în Consiliul Director, alergător la Cros
pentru școli, donator în Cercul de Donatori Iași, ajutor
în perioadă de criză și pandemie, cel mai mare fan și
membru de onoare în galeria Swimathon Iași, Elena
este implicată activ în viața orașului Iașului. 

Anul 2020 a impactat toate industriile și fiecare a avut
propriile lecții de învățat. "În mediul de business toți
am avut îngrijorările noastre." ne spune Elena.
"Lucrurile nu au fost clare de la început în privința
modului de desfășurare al activității și noi, în domeniul
auto, nu am fost într-un domeniu închis forțat. La
început lucrurile erau „puțin în ceață”, însă am preferat
să nu închidem nicio zi pentru a rămâne alături de
clienții care aveau nevoie de noi."

Încă de la startul programului Fondul de urgență
pentru comunitate, Elena a spus "all IN". "Țin minte
momentul în care, după ce terminam treaba la birou,
plecăm cu un pick-up de la Ford să încarc și să duc
dezinfectanți în spitale, obținuți prin donație de la
furnizori locali care au înțeles câtă nevoie de ajutor era
în comunitate. Țin minte că un domn doctor, care este
și în conducerea unuia din spitalele ieșene a rămas
surpins când a realizat că eu vin cu transportul la
spital. Nu se aștepta... iar în momentele acelea reacția
comunității a fost peste așteptări."

Ca abilități dezvoltate în comunitate și nu numai,
Elena consideră că am făcut pași mari către
digitalizare și sunt lucruri care au fost grăbite cu
câțiva ani buni. Speranța și credința este ca toate
să fie în sensul bun. 

Mai mult decât "mindful", Elena speră că mai
degrabă noi, comunitatea ieșeană, am învățat
sensul cuvântului „recunoștință” în acest an și vom
ști să-l aducem cât mai des în activitatea noastră.

Ca un salt în viitor, atât noi ca Fundație, cât și Elena,  

sperăm ca Iasul să fie din ce în ce mai bine de la an
la an. "În 5 ani binele acesta ar trebui să fie la
puterea a 5-a și sper să ne iasă, cu sau fără
pandemie. Istoria ne va demonstra dacă am știut să
luăm ce a fost mai bun din această perioadă grea și
să învățăm lecțiile. Eu sper și am încredere în
comunitatea Iașului!" 

RECUNOȘTINȚĂ
Cuvântul anului 2020 

"Benefici i le ,  pentru mine,  sunt
mereu de cel puțin 10 ori  mai

mari decât implicarea.
Recomand tuturor voluntariatul

pentru a realiza câtă energie
poți  să îț i  iei  din activități le în
care alegi să te implici .  Fondul

de urgență a demonstrat că
putem fi  o comunitate în cel

mai frumos sens.  "  

https://www.facebook.com/crospentruscoli/?__cft__[0]=AZU-yHcVNH1ePwsfj33NxAL3z5BeXikCoQWtaeaI6eT9qngTmzu_kYNWEZCH0Ewp4HrDPglL_lAgQFIoylgz9NuVzrZ-krI4PTcMGMIG7kzBEE6O4-oVLzDon_vg7Q5cxdp1yzFdy8b1TrhXvWi0o6xZrzE_x2j3NiS3nnJeybS4glFA5t3Hsf_o8uDa1LjmSck&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cerculdedonatoriiasi/?__cft__[0]=AZU-yHcVNH1ePwsfj33NxAL3z5BeXikCoQWtaeaI6eT9qngTmzu_kYNWEZCH0Ewp4HrDPglL_lAgQFIoylgz9NuVzrZ-krI4PTcMGMIG7kzBEE6O4-oVLzDon_vg7Q5cxdp1yzFdy8b1TrhXvWi0o6xZrzE_x2j3NiS3nnJeybS4glFA5t3Hsf_o8uDa1LjmSck&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/swimathon.iasi/?__cft__[0]=AZU-yHcVNH1ePwsfj33NxAL3z5BeXikCoQWtaeaI6eT9qngTmzu_kYNWEZCH0Ewp4HrDPglL_lAgQFIoylgz9NuVzrZ-krI4PTcMGMIG7kzBEE6O4-oVLzDon_vg7Q5cxdp1yzFdy8b1TrhXvWi0o6xZrzE_x2j3NiS3nnJeybS4glFA5t3Hsf_o8uDa1LjmSck&__tn__=kK-R
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I donate my birthday

Fondul Skate Park

Campania Dopo Popo

Popești, Dumești, Mădârjac

Fondul Fortis

Fondul Endowment



TOP CAMPANIE 
I DONATE MY
BIRTHDAY

DE PESTE 3 ANI DE ZILE, SE
SCRIU POVEŞTI DE SUCCES!

Corina Forăscu

2020 – anul schimbărilor.
Inclusiv de prefixe
frumoase. Jumătate de
veac, din care mai bine de
jumătate în educație. Așa
aș caracteriza acest an
pentru mine.

Îmi donez ziua pentru EDUCAȚIE, căci fără
educație nu putem schimba lumea.
Educația nu se rezumă doar la ceea ce se
transmite de la catedră și anul acesta a
arătat și mai mult importanța educației – nu
numai a celei formale ci, foarte dragă mie,
importanța deprinderii de a fi OM.

Cristi Nistor

Vreau să-mi donez ziua de
naștere pentru 2 fetițe
minunate care au nevoie
de ajutor din partea
noastră. Sunt super
talentate și dornice să
meargă la școală.

Aproape 40 de aniversaţi,
Peste 10 cauze alese,
Sumă donată aproximativ 40.000 ron.

Acestea sunt cifrele cheie care stau la baza campaniei
noastre de strângere de fonduri, prin donarea zilei de
naştere. Ieşenii s-au alăturat apelului nostru şi unii dintre ei
aleg să-şi doneze ziua de naştere an de an, alegând cauze
diferite. 

 Este foarte simplu să-ţi donezi ziua de naştere:

    te gândești la cauza pe care vrei să o susții,

    scrii câteva rânduri despre ea,

    ne trimiți o poză de-a ta,

    iar noi îți creem un profil pe site-ul fundației.

Încurajezi mai apoi prietenii ca în loc de a îți cumpăra un
cadou să facă o donație pe site pentru proiectul pe care îl
susții.
 
Dacă vrei să cunoști persoane care au renunțat pentru un
an la cadourile aniversare, te invit să accesezi acest link: 
https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/donate-your-
birthday

Cu sprijinul Primăriei din Valea Lupului s-a
reuşit obţinerea tuturor actelor, dar greul abia
de acum începe. Banii necesari pentru
turnarea fundaţiei au început să fie adunaţi,
dar avem nevoie de sprijinul comunităţii
pentru a construi un cămin. 

Lidia Alexa

Am hotărât să îmi donez
ziua pentru o cauză
foarte aproape inimii
mele, un loc care ne-a
fost a doua casa, mie și
fiului meu.

Spitalului pentru Copii Sf. Maria din Iași. Cu
sprijinul vostru, dorim să achiziționăm 3
paturi speciale pentru compartimentul de
îngrijiri paliative, în valoare totală de 6600
de lei. 
Vă mulțumesc și vă doresc ca darul vostru
să se întoarcă înzecit în sănătate, iubire și
bucurie!

REVISTAFCI
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6.231 ron

6.305 ron

6.979 ron

https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/donate-your-birthday/


În septembrie 2019, se inaugura

SkatePark, un concept unic în Iaşi,

finanțat de Lidl România și

implementat cu ajutorul Primăriei

Municipiului Iași.

La acel moment parcul avea

nuanțe de un gri curat, iar rampele

abia așteptau să aibă urme de role

pe ele.

La un an de la lansare, în august

2020, pe lângă uzura plăcută a

rampelor și găștile de skateri care

se dau încă de la prima oră a

dimineții, SkatePark-ul a adunat

una dintre cele mai frumoase și

colorate energii. O simți de cum

pășești în parc, iar acum o și vezi.

Cu ajutorul artistului ILUC, "parcul

de skateri" s-a îmbrăcat în straie

noi, geometrice și absolut

contemporane.

Minunatul proiect de cosmetizare

a parcului îi aparține lui Cosmin-

Ionuț Iluc, care a făcut nu doar o

treabă extraordinară, ci ne-a pus

pe tapet întreaga muncă din

ultimii doi ani.

STRAIE NOI
PENTRU
SKATE PARK

https://www.facebook.com/ILUC.art/?__cft__[0]=AZW0D9U2C-DotKvp-zQA-tEJYs0IMkovyxDDyY-ZLNNS89Ps8-IWumJvG9NgIzftrb6zlWLdzwvU-1uzHYRaxcZP1pKXjgBLDGrSKWba7ppO-QKIQL7Md1STGn9QODdi8Yk_gJ0cVXYBfMcNoVIWGx0jw7gxXXlUEj6dkM5E_x7nXyj5BoHGEjMCychTBVFyQbw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cosminionutiluc?__cft__[0]=AZW0D9U2C-DotKvp-zQA-tEJYs0IMkovyxDDyY-ZLNNS89Ps8-IWumJvG9NgIzftrb6zlWLdzwvU-1uzHYRaxcZP1pKXjgBLDGrSKWba7ppO-QKIQL7Md1STGn9QODdi8Yk_gJ0cVXYBfMcNoVIWGx0jw7gxXXlUEj6dkM5E_x7nXyj5BoHGEjMCychTBVFyQbw&__tn__=-]K-R


CIMITIRUL ETERNITATEA – PATRIMONIUL TĂCUT AL IAȘULUI

iClass - învățarea interactivă cu mijloace moderne

„Grădina minunată a Copoului” 

Maria Robot 

CivilIași

Gradina ”Tributul naturii”

La începutul lui noiembrie 2019, a fost lansată campania #IașulMaiBun, care a presupus un concurs de idei, premiul

cel mare constând într-o finanțare de 3000 de euro și o... statuie. Inițiat de Dopo Poco, în colaborare cu Fundația
Comunitară Iași, ieșenii puteau să aducă o schimbare în oraș, iar domeniile vizate au fost: activarea unui spațiu

comunitar prin activități de învățare și joacă; reabilitarea unei săli de clasă sau a unui laborator de științe;

înfrumusețarea spațiului verde din fața școlii; dezvoltarea unei aplicații inteligente, interactive pentru transportul

public; transformarea spațiilor neutilizate în locuri cu impact estetic sau cu utilitate comunitară și tot așa.

La 24 noiembrie și după 101 de idei înscrise, platforma pusă la dispoziție de către Dopo Poco a oprit înscrierile. În

urma analizei aplicațiilor, departajării lor și după interviurile de cunoaștere, echipa de jurizare formată din Fundația

Comunitară Iași și Dopo Poco, a  ales  6 idei, cele mai interesante și fezabile, care puteau fi puse în aplicare cu 3.000

de Euro: 

Timp de 10 zile, comunitatea ieseană a avut ocazia să-și voteze ideea preferată și care să primească finanțarea

promisă. 

Cu un număr de 3493 de voturi, CIMITIRUL ETERNITATEA – PATRIMONIUL TĂCUT AL IAȘULUI a fost ideea fruntașă a

elevilor de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iași, încasând cecul și aducând un plus

valoarea culturii comunității ieșene.

O campanie de succes!

" C i m i t i r u l  E t e r n i t a t e a  d i n  I a ș i  a r e  u n
p o t e n ț i a l  t u r i s t i c  f o a r t e  i m p o r t a n t ,

d a r  c a r e  n u  e s t e  v a l o r i f i c a t .  A c e s t  l o c
g ă z d u i e ș t e  m o r m i n t e l e  u n o r  m a r i

p e r s o n a l i t ă ț i  c u l t u r a l e  ș i  i s t o r i c e  a l e
ț ă r i i , d a r  ș i  m o r m i n t e l e  s o l d a ț i l o r

g e r m a n i  ș i  f r a n c e z i  c ă z u ț i  p e
c â m p u r i l e  d e  l u p t ă  d i n  a c e s t  c o l ț  a l

ț ă r i i  î n  t i m p u l  r ă z b o a i e l o r  m o n d i a l e . ”

Fă Iașul 
mai bun 
și 
îți ridicăm 
statuie



UN SFÂRȘIT DE AN CU SENS

REVISTAFCI

AMPRENTA FCI ASUPRA
COMUNITĂȚILOR DIN JURUL IAȘULUI

În perioada iulie - septembrie 2020 am pornit
la drum să cunoaștem trei comunități rurale,

din jurul Iașului: Dumești, Mădârjac și Popești.
Le-am identificat nevoile și cu ajutorul unui
sponsor le-am oferit resursele de care aveau
nevoie.

Scopul proiectului a fost eliminarea materialelor

inflamabile de pe holurile școlii și din sălile de clasă,

conform recomandărilor ISU.  Alte lucrări efectuate:

eliminarea lambriului de pe holurile școlii și din sălile de

clasă; desfășurarea lucrărilor de reabilitare interioară a

pereților; gletuirea și văruirea pereților.

ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMEȘTI

Scopul proiectului a fost echiparea școlii noi cu 38 de piese

de mobilier școlar. Sincronizarea achiziției mobilierului și

livrarea s-a potrivit foarte bine cu începutul noului an

școlar. Astfel că, începând cu 14 septembrie, elevii au mers

la „școala nouă” din clădirea nou renovată

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂDÂRJAC

Scopul proiectului a fost dezvoltarea pe parcursul anului

școlar 2020-2021 a unei biblioteci virtuale care are drept

scop stimularea interesului elevilor pentru lectură, dar şi

îmbogăţirea fondului de carte în format electronic din

biblioteca şcolii.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA”
POPEȘTI 

La sfârșit de an 2020, am creat împreună cu lanțul
de Famacii Fortis un program de sprijin care să
susțină două inițiative locale. Le-am fost alături cu
suport tehnic și know how pentru buna
desfășurare a activităților, pentru contractare,

raportare, comunicare către sponsor a rezultatelor
și impact proiecte.

COLEGIUL SFÂNTUL NICOLAE

Colegiul Sfântul Nicolae dezvoltă activități de
voluntariat și se bazează pe experiențele formative
necesare vocației fiecărui student teolog.

Prin campania #OJucărieDeCrăciun, echipa de la
Colegiul Sfântul Nicolae a adunat 150 de cadouri,
constând într-o jucărie și ceva dulce pentru
copii cu vârste între 3 și 12 ani, care locuiesc în
zone unde Moșul ajunge mai rar sau deloc.

ASOCIAȚIA ȘTERGEM O LACRIMĂ

Asociația „Ștergem o lacrimă” sprijină persoanele
din grupuri vulnerabile: copii abandonați sau cu
risc de abandon, familii sărace, bătrâni în
dificultate etc.

În proiectul lor „Masa caldă”, echipa Asociației
pregătește porții de hrană caldă pentru
persoanele fără adăpost și bătrânii cu dizabilității.
Cea mai nouă campanie „Un bătrân uitat și
părăsit” mobilizează resurse pentru pregătirea
unui pachet cu alimente de bază pentru
persoanele vârstnice aflate în dificultate.

https://www.facebook.com/mmpompos?__tn__=-]K*F
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Primul efort, între 2010 și 2012 a fost pentru a înființa o organizație care să servească comunității.
Cel mai important atu al acestei organizații au fost oamenii și pasiunea lor pentru a transforma orașul într-
unul în care să fim mândri că locuim. După 10 ani suntem în punctul în care vrem să durabilizăm ce am
construit și să transformăm fundația într-o instituție care să poată juca un rol în dezvoltarea orașului, pe
termen lung.

Pe lângă oamenii care animă fundația, vrem să construim infrastructura financiară care să susțină acest
proiect pe termen lung prin construția de resurse proprii ale Fundației Comunitare Iași.

CE LĂSĂM ÎN URMĂ
Construim Fundația Comunitară Iași 2.0

Duce fundația în următoarea ligă - cea de major donor fundraising și într-o altă etapă de dezvoltare. 

Pe termen mediu și lung oferă fundației un statut de actor important în dezvoltarea orașului, pe lângă

administrația publică, universități, sectorul de afaceri, devenind cel mai important investitor în

creșterea societății civile.

Va permite fundației să-și formeze o echipă operațională puternică, care să investească activ în

dezvoltarea strategică a fundației. 

Va oferi independență programatică fundației, având propriile resurse pe care să le investim, față de

modelul actual în care direcțiile de investiții sunt stabilite împreună cu donatorii și sponsorii. 

Pe lângă oamenii care animă fundația, vrem să construim infrastructura financiară care să susțină

acest proiect pe termen lung prin construcția de resurse proprii ale FCI. 

CE PERSPECTIVE NOI DESCHIDE ACEASTĂ NOUĂ FORMĂ DE FINANȚARE?



LISTA 
PROIECTELOR
FINANȚATE
ȘI 
A BURSELOR
OFERITE
ÎN 2020
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Nr. 

crt

Nume program/fond 

finanțare

Nume organizație finanțată 

/beneficiar al finanțării
Nume proiect

Sume plătite în 

cursul anului (lei)

1 Swimathon 2019
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR 

CONTABILI DIN IAȘI (ASCont)

Contabilizăm din suflet 

pentru suflete
500

2 Swimathon 2019 Oană Tamara Pentru Daria 4000

3 Swimathon 2019 AIESEC Iași Shape 1750.5

4 Swimathon 2019
Asociația „Părinți-Profesori 

LIIS” Iași
PianoBikes @ LIIS 8731.35

6 Cros pentru școli 2018 Colegiul Sf. Nicolae Cutia cu papucei pentru ei 5236.83

7
Fondul AMAZON - 

2019
Dumitru-Cătălin Olariu Pentru Cătălin 3005

8
Fondul AMAZON - 

2019
Țîbîrnă Claudiu Pentru Ștefania 3005

9
Fondul AMAZON - 

2019
Asociația Casa SHARE Casa SHARE 3000.5

10
Fondul „I donate my 

birthday”

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

Centru de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii, Iași

755

11
Fondul „I donate my 

birthday”

FONSS - Federația 

Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru 

Servicii Sociale

Centrul de Urgențe Sociale 1600

12
Fondul de urgență 

pentru comunitate

Asociația MOLDOVA vrea 

AUTOSTRADĂ

Ne implicăm pentru 

comunitate
10400

13
Fondul de urgență 

pentru comunitate
Colegiul Sf. Nicolae Dăruiește un zâmbet 4000

14

Fondul de urgență 

pentru comunități 

vulnerabile ING

Fundația Serviciilor Sociale 

Bethany

Sprijin de Urgență pentru 

Familii Vulnerabile
12103.5

15

Fondul de urgență 

pentru comunități 

vulnerabile ING

FONSS - Federația 

Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru 

Servicii Sociale

Ajutor de urgenta pentru 

familiile vulnerabile prin 

Centrul de Urgente Sociale

12103.5

16

Fondul de urgență 

pentru comunități 

vulnerabile ING

Asociația Kids Help Point
Ajutor comunități 

vulnerabile
24210.5

17

Fondul de urgență 

pentru comunități 

vulnerabile ING

Asociația Iubire și Încredere
Sprijin pentru bătrânii 

noștrii!
10894.73

18

Fondul de urgență 

pentru comunități 

vulnerabile ING

Asociația Rădăuțiul Civic

Sprijin pentru familii 

vulnerabile din Municipiul 

Rădăuți și localități 

apropiate în contextul 

pandemiei COVID-19

18000.45

Finanțări



19

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Kids Help Point
Echipamente de protecție 

pentru voluntari
2000

20

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

ANCAAR - Asociația Națională 

pentru Copii si Adulți cu Autism 

din România – Filiala Iași

Echipamente de protecție 

pentru echipa de proiect și 

voluntari

3325

21

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Ștergem o lacrimă
Echipamente de protecție 

pentru voluntari
4800

22

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Congregația Fiicelor 

Sfintei Maria a Divinei 

Providențe 

Echipamente de protecție 4800

23

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Salvați Copiii

Echipamente de protecție 

pentru echipa organizației 

și voluntari

4740

24

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Congregația Slujitorii 

Carității - Opera Don Guanella

Echipamente de protecție 

pentru voluntari
1910

25

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Fundația World Vision România

Echipamente de protecție 

pentru echipa organizației 

și voluntari

4800

26

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Fundația Solidaritate și 

Speranță

Echipamente de protecție 

pentru organizație
4765



27

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Mira
Echipamente de protecție 

pentru organizație
3080

28

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Surorile Misionare ale 

Patimilor lui Isus

Echipamente de protecție 

pentru organizație
4800

29

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Fundația World Vision România

Echipamente de protecție 

pentru echipa organizației 

și voluntari - II

3237.6

30

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Congregația Slujitorii 

Carității - Opera Don Guanella

Echipamente de protecție 

pentru voluntari
3380

31

Fondul de urgență 

pentru comunitate: 

Apelul de finanțare 

pentru organizațiile 

care lucrează cu 

grupuri vulnerabile

Asociația Congregația Fiicelor 

Sfintei Maria a Divinei 

Providențe 

Echipamente de protecție 4800

32 FONDUL INGKA Școala Gimnazială Mădârjac

Echiparea infrastrucurii 

educaționale a Școlii 

Gimnaziale Mădârjac, jud. 

Iași, cu mobilier școlar

15600

33 FONDUL INGKA Școala Profesională Dumești Siguranța înainte de toate! 14040

34 FONDUL INGKA Asociația Infojus
Școala Popești - în 

pandemie
29283.48

35
FONDUL TRANSGOR 

LOGISTIK
Asociația MAGICAMP MagicHOME Iași 10000

36

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Hyperion Spațiul - ultima frontieră 40500

37

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Serviciilor Sociale Pro 

Calitate

Parc muzical incluziv – 

educație nonformală prin 

joacă și creativitate

37350

38

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Alina-Mirela Ipate Experimentăm și învățăm 13500



39

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Profizica ALDEBARAN 13500

40

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Tineretul ONU din 

România
CivicSpot 10512

41

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Comunitatea Vie Fizica ludică 34308

42

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Laza
Grădina și sănătatea 10080

43

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

ASOCIAȚIA EXCELENȚA 

VASLUIANĂ

EXCELENȚĂ PRIN 

TEHNOLOGIE
13500

44

Fondul pentru un viitor 

mai bun în comunități 

@Vaslui

Asociația Culturală ArtEst 

Vaslui

Hub verde pentru Liceul 

Teoretic „Emil Racoviță”, 

Vaslui

40500

45
Sprijin pentru familia 

Ionescu
Maria Ionescu

Sprijin pentru familia 

Ionescu
1000

46 Fondul Fortis Colegiul Sfântul Nicolae
Ecrane mici pentru Visuri 

Mari
4500

47 Fondul Fortis Asociația Ștergem o lacrimă Un bătrân uitat și părăsit 4500

48 Fondul SKATE PARK 2.0 Cosmin-Ionuț Iluc
Designing & coloring Skate 

Park Iași Project
8094.02

474501.96TOTAL 



Nr. 

crt

Nume program/fond 

finanțare
Nume proiect Nume beneficiar

Sume plătite în cursul 

anului (lei)

1 Fondul FORD
Donație echipamente 

sportive 

Asociația Club 

Sportiv Trisport Iași
1592.5

2 Fondul de burse FCI Donație laptop Bejenaru Cosmin 2590

3 Fondul de burse FCI Donație laptop Stan Cosmin Ioan 2366

4 Fondul de burse FCI Donație laptop Alexii Alice 2590

5 Fondul de burse FCI Donație laptop Zolfghari Ariana 2590

6 Fondul de burse FCI Donație laptop Netcă Darius-Teodor 1915

7 Fondul Daria Moiseanu Donație laptop Daria Moiseanu 3499.99

8
Fondul OSRAM Continental 

Romania

Donație echipamente 

tehnice

Asociația Părinților 

Energoparent
9495.68

9
Fondul OSRAM Continental 

Romania

Donație echipamente 

tehnice

Asociația Primaris 

Vasile Conta
1983.19

10
Fondul OSRAM Continental 

Romania

Donație echipamente 

tehnice

Asociația Părinților 

din Școala „Otilia 

Cazimir”

1808.2

11
Fondul OSRAM Continental 

Romania

Donație echipamente 

tehnice

Asociația Părinților 

din Școala Primară 

„Gh. Asachi”

1740.97

12
Fondul OSRAM Continental 

Romania

Donație echipamente 

tehnice

Asociația Părinților 

Pro Hașdeu Iași
1989.68

13
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Gastroenterologie și 

Centrul de Urgențe 

Sociale

1080

14
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie 
37463.9

15
Fondul de urgență pentru 

comunitate
Donații dezinfectanți

Inspectoratul pentru 

Situați de Urgență 

„Mihail Grigore 

Sturdza” al județului 

Iași, Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie, 

UPU Spiridon, 

Spitalul Clinic de 

Urgență „Prof. Dr. N. 

Oblu”, Centrul de 

Urgențe Sociale

31244.64

Donații



16
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean Urgență 

„Sf. Spiridon”, 

Spitalul de 

Pneumoftiziologie - 

secția ATI , Institutul 

Regional de 

Oncologie , Spitalul 

Clinic „C.I. Parhon”, 

Spitalul Clinic pentru 

copii „Sf. Maria”

955.66

17
Fondul de urgență pentru 

comunitate
Donație dezinfectanți

Inspectoratul pentru 

Situați de Urgență 

„Mihail Grigore 

Sturdza” al județului 

Iași

3141.6

18
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

FONSS - Federația 

Organizațiilor 

Neguvernamentale 

pentru Servicii 

Sociale

1933.75

19
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic de 

Urgență „Prof. Dr. N. 

Oblu” 

9329.6

20
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Aeroportul 

Internațional Iași
8000

21
Fondul de urgență pentru 

comunitate
Donație dezinfectanți Spitalul Militar 8375.7

22
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic de 

Urgență „Prof. Dr. N. 

Oblu” 

30940

23
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic pentru 

copii „Sf. Maria”, 

Spitalul de 

Pneumoftiziologie, 

Spitalul Clinic de 

Obstetrică-

Ginecologie „Elena 

Doamna”

20563.2

24
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic pentru 

copii „Sf. Maria” 
3850

25
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic de 

Obstetrică-

Ginecologie „Elena 

Doamna” 

5000



26
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Pneumoftiziologie - 

secția ATI, Institutul 

Regional de 

Oncologie, Spitalul 

Clinic de Obstretică-

Ginecologie „Elena 

Doamna”, Spitalul 

Clinic „C.I. Parhon”, 

Spitalul Clinic pentru 

copii „Sf Maria”

39584.16

27
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic „C.I. 

Parhon”
45707.9

28
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon, Spitalul 

Clinic 

Pneumoftiziologie 

(secția ATI)

1997.99

29
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon” (Clinica 

a III-a Chirurgie)

5831

30
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Centrul de Urgențe 

Sociale (FONSS - 

Federația 

Organizațiilor 

Neguvernamentale 

pentru Servicii 

Sociale)

905

31
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon”, 

Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie 

Iași,  Spitalul Clinic 

C.F. Iași, Spitalul 

Clinic de Boli 

Infecțioase „Sf. 

Parascheva”

30940



32
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic pentru 

copii „Sf. Maria”, 

Institutul Regional de 

Oncologie,  Spitalul 

Clinic „C.I. Parhon”, 

Spitalul Clinic de 

Urgență „Prof. Dr. N. 

Oblu”, Spitalul Clinic 

de Obstetrică-

Ginecologie Cuza 

Vodă 

30940

33
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon”

3888.92

34
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic de 

Obstetrică-

Ginecologie „Elena 

Doamna”

30280

35
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

ISU - Inspectoratul 

pentru Situații de 

Urgență „Mihail 

Grigore Sturdza” al

26127.05

36
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Spitalul Clinic 

Județean de Urgență 

„Sf. Spiridon” (două 

secții: Clinica a III-a 

Chirurgie și Medicină 

Internă)

7800

37
Fondul de urgență pentru 

comunitate

Donații echipamente 

medicale

Fundația Serviciilor 

Sociale Bethany
2367.66

422408.94TOTAL 



Nr. crt Nume program/fond finanțare Sume plătite în cursul anului (lei)

1 CARUL CU ȘTIINȚE BY AMAZON 20702.4

2 FONDUL SKATE PARK 2.0 15645.78

36348.18

Nr. crt Nume beneficiar Sume plătite în cursul anului

1 Claudia Poenar 300

2 Asociația DESTIN IRI 3000.5

3 Asociația Ștergem o lacrimă 1425

4725.5

Investiții în comunitate

TOTAL 

Cazuri medicale

TOTAL 



Nr. crt Nume program/fond finanțare Nume beneficiar al finanțării
Burse plătite în 

timpul anului (lei)

1
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Caleavalea Vasile-Andrei 2400

2
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Ciobanu Ana 2400

3
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Cordoneanu Vlad-Petru 2400

4
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Gălbează Daniel 2400

5
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Greu Sorin Iulian 2400

6
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Grosu Victor Alessandru 2400

7
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Lăpușneanu Andrei Eugen 2400

8
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Luciu Gabriel 2400

9
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Melinte Daria-Elena 2400

10
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Mihăilă Ilie-Bogdan 2400

11
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Pichiu Cristina-Cătălina 2400

12
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Rădeanu Roxana-Valentina 2400

13
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Romanescu Adia-Ioana 2400

14
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Tancău Mihai Cristian 2400

15
Fondul de burse Centric (2019-

2020)
Zamfir Dumitru-Corneliu 2400

16
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Anton Cosmin-Andrei 1600

17
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Băbuță Eliza 1600

18
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Blăjuți Gabriel 1600

19
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Caleavalea Vasile-Andrei 1600

20
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Cohman Teodora Cristina 1600

21
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Dămătăr Eusebiu-Anton 1600

22
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Gălbează Daniel 1600

Burse



23
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Greu Sorin-Iulian 1600

24
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Grosu Victor Alessandru 1600

25
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Luciu Gabriel 1600

26
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Melinte Daria-Elena 1600

27
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Mihăilă Ilie-Bogdan 1600

28
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Pichiu Cristina-Cătălina 1600

29
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Rădeanu Roxana-Valentina 1600

30
Fondul de burse Centric (2020-

2021)
Romanescu Adia-Ioana 1600

31
Fondul de burse „Dragoș 

Filipescu”
Fechet Alex-Ciprian 500

32
Fondul de burse „Dragoș 

Filipescu”
Șoroagă Andra-Ștefania 500

33 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ababii Elena 1800

34 Fondul de burse FCI 2019-2020 Abunei Diana Mihaela 1800

35 Fondul de burse FCI 2019-2020 Alexandru David 1800

36 Fondul de burse FCI 2019-2020 Alexii Alice 1400

37 Fondul de burse FCI 2019-2020 Angheluș Ilinca-Ecaterina 1800

38 Fondul de burse FCI 2019-2020 Apachițăi Yadera Paula Andra 1600

39 Fondul de burse FCI 2019-2020 Aparaschivei Iustina 1800

40 Fondul de burse FCI 2019-2020 Archir Maria Mirabela 1800

41 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ariton Elena-Ștefana 1800

42 Fondul de burse FCI 2019-2020 Aștefănoiaiei Alexandra-Emilia 1800

43 Fondul de burse FCI 2019-2020 Basarab Petronela 4000

44 Fondul de burse FCI 2019-2020 Bărbulescu Robert-Cristian 1800

45 Fondul de burse FCI 2019-2020 Bejenaru Cosmin-Iulian 1000

46 Fondul de burse FCI 2019-2020 Bejenaru Andrei Răzvan 1800

47 Fondul de burse FCI 2019-2020 Bivol Adelina 1800

48 Fondul de burse FCI 2019-2020 Borș Denisa-Gabriela 1800

49 Fondul de burse FCI 2019-2020 Borș Andreea-Maia 1800

50 Fondul de burse FCI 2019-2020 Brezuleanu Petru-Giuliano 200

51 Fondul de burse FCI 2019-2020 Brezuleanu Ștefan 1800

52 Fondul de burse FCI 2019-2020 Carp Ciprian 1000

53 Fondul de burse FCI 2019-2020 Cazacu Ion 1800

54 Fondul de burse FCI 2019-2020 Cîdu Iustin Simeon 1700

55 Fondul de burse FCI 2019-2020 Cîdu Casian 1800

56 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciobanu Constantin 1800

57 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciobanu Georgiana Mădălina 1800

58 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciobanu Radu 1200

59 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciobăniță Ștefan 1800

60 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciofu Mihaela Denisa 1400

61 Fondul de burse FCI 2019-2020 Costan Teodora 1800

62 Fondul de burse FCI 2019-2020 Damian Elena-Ștefana 1800



63 Fondul de burse FCI 2019-2020 Dămătăr Eusebiu Anton 1800

64 Fondul de burse FCI 2019-2020 Dănilă Mihai-Ioan 1800

65 Fondul de burse FCI 2019-2020 Dănilă Daniel Iustin 1800

66 Fondul de burse FCI 2019-2020 Dodi Ana 1800

67 Fondul de burse FCI 2019-2020 Dragoș Gabriel-Cătălin 1800

68 Fondul de burse FCI 2019-2020 Gîrleanu Marta-Iulia 1400

69 Fondul de burse FCI 2019-2020 Gongeanu Bianca 1800

70 Fondul de burse FCI 2019-2020 Grădinariu Andreea 1800

71 Fondul de burse FCI 2019-2020 Grecu Mariana 1800

72 Fondul de burse FCI 2019-2020 Grierosu Andreea-Mihaela 600

73 Fondul de burse FCI 2019-2020 Guțu Vasile-Augustin 1800

74 Fondul de burse FCI 2019-2020 Guțu Monica 1800

75 Fondul de burse FCI 2019-2020 Guzgă Roxana-Iuliana 1800

76 Fondul de burse FCI 2019-2020 Guzgă Alexandru-Mihai 4000

77 Fondul de burse FCI 2019-2020 Hodorogea Mihai-Alexandru 4000

78 Fondul de burse FCI 2019-2020 Horleanu Maria-Diana 4000

79 Fondul de burse FCI 2019-2020 Hușleag Ana 1800

80 Fondul de burse FCI 2019-2020 Huțanu Sînziana 1800

81 Fondul de burse FCI 2019-2020 Iacob Carmen Elena 1200

82 Fondul de burse FCI 2019-2020 Iacob Geanina Ana-Maria 1800

83 Fondul de burse FCI 2019-2020 Iacob Alexandra-Teodora 1800

84 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ionescu Alexandra 1800

85 Fondul de burse FCI 2019-2020 Iurașcu Andrei 1800

86 Fondul de burse FCI 2019-2020 Iurașcu Vasile 1800

87 Fondul de burse FCI 2019-2020 Lazăr Otilia-Maria 1800

88 Fondul de burse FCI 2019-2020 Lăcătuș Cristina Elena 1800

89 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mardar Gabriela 1800

90 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mardar Ioana-Denisa 1800

91 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mărincean Ioachim 1800

92 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mateieș Gabriela 1600

93 Fondul de burse FCI 2019-2020 Maxim Petronel 1800

94 Fondul de burse FCI 2019-2020 Măzăruși Alina-Sabina 1800

95 Fondul de burse FCI 2019-2020 Merlan Paula Andreea 1800

96 Fondul de burse FCI 2019-2020 Micu Elena-Mihaela 1800

97 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mihalache Ionuț-Cristian 1000

98 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mihăilă Ana-Maria 1800

99 Fondul de burse FCI 2019-2020 Minescu Leon 1800

100 Fondul de burse FCI 2019-2020 Miron Petronela 1800

101 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mocanu Alexandra Andreea 1800

102 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mocanu Daria Elena 1800

103 Fondul de burse FCI 2019-2020 Morariu Lara Valentina 1800

104 Fondul de burse FCI 2019-2020 Moraru Beniamin-Manase 1800

105 Fondul de burse FCI 2019-2020 Moșneguțu Narcisa Marilena 1800

106 Fondul de burse FCI 2019-2020 Murgu Cristian 1800

107 Fondul de burse FCI 2019-2020 Năpîrlică Ana-Maria 1000

108 Fondul de burse FCI 2019-2020 Nechita Alexandru 1800

109 Fondul de burse FCI 2019-2020 Onose Laura 1800

110 Fondul de burse FCI 2019-2020 Paraschiv Delia-Georgiana 1800

111 Fondul de burse FCI 2019-2020 Păduraru Emilia-Veronica 1800

112 Fondul de burse FCI 2019-2020 Pennazio Andrei 1800



113 Fondul de burse FCI 2019-2020 Petrovici Luca 1800

114 Fondul de burse FCI 2019-2020 Petrovici Maria 1800

115 Fondul de burse FCI 2019-2020 Petrovici Ioana 1800

116 Fondul de burse FCI 2019-2020 Popa Ștefana 1800

117 Fondul de burse FCI 2019-2020 Puiu Andreea-Maria 200

118 Fondul de burse FCI 2019-2020 Puiu Maria-Doriana 1200

119 Fondul de burse FCI 2019-2020 Radu Delia Georgiana 4000

120 Fondul de burse FCI 2019-2020 Romaniuc Daniela-Nicoleta 1800

121 Fondul de burse FCI 2019-2020 Rotaru Cristina Elena 1800

122 Fondul de burse FCI 2019-2020 Sandu Smărăndița Raluca 1800

123 Fondul de burse FCI 2019-2020 Sânzianu Gabriela 1800

124 Fondul de burse FCI 2019-2020 Sima Cătălin-Ilie 1800

125 Fondul de burse FCI 2019-2020 Simina Maria 1800

126 Fondul de burse FCI 2019-2020 Simionică Maria Sabina 1800

127 Fondul de burse FCI 2019-2020 Stan Cosmin Ioan 1800

128 Fondul de burse FCI 2019-2020 Stan Amalia Elena 1700

129 Fondul de burse FCI 2019-2020 Stratulă Andreea 1800

130 Fondul de burse FCI 2019-2020 Tancău Roxana-Diana 1800

131 Fondul de burse FCI 2019-2020 Tănasă Alina-Petronela 1200

132 Fondul de burse FCI 2019-2020 Târzianu Ana Maria 1800

133 Fondul de burse FCI 2019-2020 Teleman Nicoleta Raluca 1800

134 Fondul de burse FCI 2019-2020 Turbatu Georgiana-Andra 1800

135 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ușurelu Inga 1800

136 Fondul de burse FCI 2019-2020 Viciaga Emilian Cosmin 1800

137 Fondul de burse FCI 2019-2020 Zmuschi Lakshmi 1800

138 Fondul de burse FCI 2019-2020 Zolfaghari Ariana 1400

139 Fondul de burse FCI 2019-2020 Ciobănică Sebastian-Paul 800

140 Fondul de burse FCI 2019-2020 Cozma Ioan 1800

141 Fondul de burse FCI 2019-2020 Cozma Ilie-Sebastian 1800

142 Fondul de burse FCI 2019-2020 Gotcu Adina-Gabriela 1800

143 Fondul de burse FCI 2019-2020 Mătrescu Maria 800

144 Fondul de burse FCI 2019-2020 Morărașu Anca-Costina 1800

145 Fondul de burse FCI 2019-2020 Panțiruc Paula 1800

146 Fondul de burse FCI 2019-2020 Rusu Iuliana 1800

147 Fondul de burse FCI 2019-2020 Simina Melissa Elena 1800

148 Fondul Performanță în tenis Irina Schipor 32350

149 Fondul „I donate my birthday” Borș Doru Grigore 950

298100TOTAL
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VENITURI LEI %

Donatori individuali 322891 9.4

Companii 2128177 62.2

Donatori publici, inclusiv încasări prin mecanismul 3,5% 13993 0.4

Fondul de la Programul Național de Sprijin pentru Fundațiile Comunitare 271525 7.9

Fundații românești sau străine care nu sunt asociate cu Programul Național 291603 8.5

Venituri auto-generate 11488 0.3

Venituri din dobânzi / diferențe de curs 379804 11.1

TOTAL VENITURI 3419481

CHELTUIELI

Investiții directe în comunitate 1236085 54.2

Finanțări 474502 20.8

Burse 298100 13.1

Proiecte comunitare, donații, cazuri medicale și alte forme de sprijin financiar 463483 20.3

Costuri pentru mobilizare și administrare fonduri, dezvoltare și operare 1046241 45.8

Resurse umane 213824 9.4

Costuri administrative 37907 1.7

Comunicare 1156 0.1

Echipamente și licențe 5153 0.2

Transport și cheltuieli de deplasare 23132 1.0

Servicii 13074 0.6

Cheltuieli financiare 398633 17.5

Cheltuieli privind stocurile 353364 15.5

TOTAL CHELTUIELI 2282326

ALOCARE FOND DE REZERVĂ 45500

ALOCARE FOND DE ENDOWMENT 396858



Parteneri, Sponsori și Finanțatori 2020: 

Romania-American Foundation/ Fundații Comunitare/ Federația Fundațiilor
Comunitare din România/ Asociația pentru relații comunitare/ Fundația pentru
parteneriat/ Charles Stewart Mott Foundation

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany/ CIVICA/ FONSS/ Colegiul Sfântul Nicolae/
Centrul de Urgente Sociale/ Ford Iasi – ATI Motors Holding/ Inside Amazon/ Centric
IT Solutions Romania/ ING Tech Romania/ Edurom/ Optymyze/ Casa Lebada/
MAMBU/ Conduent Romania/ beenear/ Farmaciile Fortis/ ACMIM/ Sermecom/
Ciprian Albu/ Elitconstruct/ Iasi Zona Zero/ Asociatia pentru Relatii Comunitare/
Thinslices/ Moldova Center/ Tivo/ RoCereal/ Expert Network/ Fortech/
Webmagnat/ SigmaPrest/ Deziclean&RS/ Odaia cu podoabe/ Maciupic/ Educativa/
Continental/ Figshare/ Transgor/ Softvision/ CGM/ Felicia Shopping Center/ Lidl
România/ Asociația Hyperion/ Centrului pentru copii cu dizabilități Vaslui/ Grupul
de iniţiativă „Educăm Altfel”/ Asociația Profizica/ Asociația Tineretul ONU din
România/ Asociația Excelența Vasluiană/ Grupul de inițiativă „Făuritorii”/ Asociația
Culturală ArtEst Vaslui/ Colegiul Național Costache Negruzzi/ Dopo Poco/ 

ILUC/ TVR Iasi/ Magic FM Romania/ Viva FM Iași/ WINK Public Multimedia/
September Media/ Încotro/ Bogdan Rabă - videograf

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