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9 ani

FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI

îşi propune să aducă împreună
oamenii care mişcă lucrurile şi lucrurile
care merită mişcate, spre beneficiul
întregii comunităţi, pentru
transformarea Iaşului într-un oraş în
care să fim mândri că locuim.



FUNDAȚIA COMUNITARĂ IAȘI

În anul 2012, după doi ani de dezbateri, planificări și idei
curajoase, Fundația Comunitară Iași s-a alăturat
organizațiilor, asociațiilor și fundațiilor din România.
Datorită fondatorilor care și-au propus să ofere ieșenilor
cadrul în care să fie curajoși, inițiatori de proiecte și
dezvoltatori de idei benefice Iașului. 

An de an, programele și fondurile noastre s-au dezvoltat
pentru a fi în concordanță cu nevoile comunității.

În 2021 Fondurile de Burse FCI, Centric și Moldova Center
au continuat indiferent de obstacole și au mobilizat atât
donatorii, cât și bursierii să găsească alternative pentru a se
conecta și a împărtăși din experiențele personale.

Evenimentele cu care eram obișnuiți, Cros pentru Școli și
Swimathon, nu s-au regăsit nici anul acesta pe agenda
comunității, însă pauza aceasta a făcut spațiu pentru a
regândi strategii și a căuta soluții la provocările care au
apărut. 

2021 a fost anul în care FCI a împlinit 9 ani de activitate, dar
și în care am învățat, din nou, să fim rezilienți, flexibili și
creativi.

9 mai este ziua care ne aduce aminte că a mai trecut un an
de când ideea de a pune lucrurile în mișcare în Iași prin
intermediul unei Fundații Comunitare a prins contur. 

Ca de fiecare data celebrăm ziua Fundație gândindu-ne la
toți cei care sunt parte din Fundația Comunitară Iași:
membrii fondatori, membrii consiliului director, echipa
executivă, donatorii, sponsorii, bursierii, beneficiarii,
voluntarii și inițiatorii de proiecte. 

Deși nu am reușit să ne vedem cu toții pentru că 2021 a fost
anul pe care l-am petrecut în online, gândurile bune au
ajuns la noi și bucuria a fost împărtășită.
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EDUCAȚIE

FONDUL DE BURSE
FONDUL DE BURSE ”DRAGOȘ
FILIPESCU”
FONDUL DE BURSE CENTRIC
FONDUL DE BURSE MOLDOVA
CENTER
FONDUL BORGWARNER
FONDUL ȘTIINȚESCU
FONDUL PENTRU UN VIITOR MAI
BUN ÎN COMUNITĂȚI BOTOȘANI
BURSELE - SOFT CAMP



Fondul de burse 

2020/2021
EDIȚIA NR. 10
#CUNOASTEUNBURSIER
#TUCUIDAIARIPI



EDUCAȚIE

Anul școlar 2020/2021 a fost un an atipic. Trecerea spre
online nu a fost uşoară şi a venit la pachet cu o serie de
probleme în rândul elevilor: întreruperea contactului
cu mediul şcolar, colegi, profesori, numărul mare de
ore petrecut în faţa laptopului sau al tabletei, lipsa
echipamentelor performante care să susţină şcoala
online. 

Anul 10 de fond de burse a venit cu o serie de soluţii
alternative: menţinerea contactului permanent cu
fiecare bursier în parte (prin workshopuri despre
sănătate mentală şi educaţie privind mediul online,
prevenirea cyber-bullying-ului etc) şi asigurarea, după
caz, cu echipamente pentru o bună desfăşurare a şcolii
online.

Deși anul acesta nu am avut la fel de multe activități în
afara mediului online așa cum eram obișnuiți, am
reușit împreună cu bursierii Fundației Comunitare Iași
și în colaborare cu departamentul Media / Facultatea
de Geografie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” să
vizităm Planetariul din cadrul Facultății de
Matematică, Sala Pașilor Pierduți ,Aula Magna “Mihai
Eminescu”, să avem o sesiune de prezentare a
oportunităților pentru viitori potențiali studenți ai
Universității „Alexandru Ioan Cuza” realizată de
Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți. 

Fondul de burse cheamă împreună resursa cu nevoia,
printr-un program dezvoltat de Fundația Comunitară
Iași care își dorește să dea încredere tinerilor străluciți
că se află pe drumul cel bun, că au potențial să crească
prin educație și responsabilitate. 

Ediția numărul 10
a adunat 87 de

bursieri, elevi cu
rezultate școlare

bune și foarte
bune, și un total al

burselor de
aproximativ
213.000 lei.



EDUCAȚIE

Cum poţi să te implici în Fondul de Burse:

Este important să știi că orice donație contează!
Împreună cu alte donații realizate de oameni ca tine se
poate forma o bursă!

Oferim două tipuri de burse, de merit și de
performanță, cu o valoare anuală de 2.200 de lei. 1.800
de lei sunt direcționați către bursieri, iar 400 de lei sunt
investiți în organizarea sesiunilor de socializare pentru
bursieri și menținerea relațiilor cu donatorii.

De asemenea, poți alege să fii mentorul unui tânăr și să
împărtășești povestea ta de viață. Experiența ta poate
inspira și motiva un elev care are nevoie nu doar de
sprijin financiar, ci și de un mentor.

Poți să faci parte din grupul de psihologi voluntari, care
oferă ghidare pentru donatori și bursieri, ca să cultive
relații de prietenie profunde. Sau poți oferi un kit
pentru şcoala online, care să cuprindă laptop, tabletă
sau telefon.

Donează pentru Fondul de Burse și contribuie la bursa
unui tânăr.

Programul susține o rețea de susținători și mentori
care aleg să se implice în mod direct în dezvoltarea
durabilă a orașului, investește în oamenii care vor da
forma Iașului de mâine. 

MAI MULTE DETALII
GĂSEŞTI AICI:

 
HTTPS://WWW.FUN

DATIACOMUNITARA
IASI.RO/FONDURILE

/FONDUL-DE-
BURSE/



Fondul de burse 
Dragoș Filipescu

2020/2021
O EDIȚIE ÎN ONLINE



EDUCAȚIE

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

Fondul de Burse este constituit prin contribuțiile celor
ce i-am fost prieteni începând cu anii de gimnaziu și
de liceu. 

Născut în Iași, la 10 ianuarie 1971, Dragoș a învățat în
școala în care părinții săi au fost profesorii de limba
Română și istorie. Școală absolvită, 30 de ani mai
târziu, de fiica sa Iustina. 

În 1995 a absolvit specializarea „Finanțe-Bănci”, iar în
2004 a susținut teza de doctorat, ambele la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Activitatea sa
profesională a însemnat o implicată observare a
maturizării sistemului bancar românesc. A început sa
lucreze, încă din studenție, parcurgând toate treptele
profesionale spre managementul de mijloc și de vârf. 

În 2021 cei doi beneficiari, așa cum ne-au obișnuit, au
avut rezultate foarte bune la învățătură, au încheiat cu
media 10, respectiv 9.66. De asemenea, implicarea în
activitățile extrașcolare i-au adus mai aproape de
atingerea obiectivelor pe care și le-au propus.

Comitetul de
selecție a

bursierilor a
fost format din:

 

Contiu Tiberiu
Șoitu

Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iași;

 

Corina Forăscu 
Universitatea „Al.
I. Cuza” din Iași;

 

Elvira Rotundu 
Colegiul Național

„Costache
Negruzzi”;

 

Iustina
Filipescu ;

 

Doris-Amalia
Cojocariu 

 Fundația
Comunitară Iași.



Fondul de burse
Centric

2020/2021
O EDIȚIE ÎN ONLINE
MENTORI
MENTEES
ACTIVITĂȚI



EDUCAȚIE

MENTORIFondul de Burse Centric este inițiativa comună a
Centric IT Solutions România și 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
activități de consiliere reprofesională și dezvoltare
personală a bursierilor.

Fiecare ediție a Fondului de burse Centric a însemnat
o evoluție a programului și un nou prilej de
redescoperire. An de an, timp de patru ediții am
crescut numărul de bursieri, stabilizându-ne la 15
bursieri/per ediție. Ediția a cincea ne-a scos complet
din zona de confort, fiind începută offline, dar cu o
festivitate de încheiere în online. Cea de-a șasea ediție
- în an pandemic - am desfășurat-o complet în online.

După 10 luni de program, o lansare, 4 workshopuri și
un eveniment de încheiere, toate realizate în online,
putem afirma că a fost o ediție complet ieșită din
tipare și plină de momente frumoase.

Cei 15 bursieri au avut oportunitatea să interacționeze
cu cei 15 mentori care i-au inspirat și motivat să devină
mai buni în ceea ce fac deja.

Giurgilă Alexandru 
Hrițcu Lavinia 
Roman Monica
 Broască Iulian 

Coroamă Simona
 Pătrașcu Valentina

 Matei Cristina 
Grădinariu Andi 

Avel Ștefan 
Tuvene Ionuț 

Pană Carin
 Acălfoaie Ioan

Grigoriu 
Cristiana Scutaru
 Bianca Gheorghe

Alina

Valorea fondului
a fost de 71.000

lei din care
60.000 lei pentru
burse și 11.000 lei

costuri
operaționale.



EDUCAȚIE

Pentru al doilea an la rând, fondul de burse Centric a
avut-o alături pe psihoterapeut dr. Andreea Chirilă,
care a facilitat cele 4 ateliere ale ediției.

Primul atelier a urmărit să explice mai bine ce este
mentoratul și care este rolul mentorilor și al bursierilor.

În cel de-al doilea atelier a fost împărtășit ce înseamnă
să fii mentee, să ai un mentor și care sunt ingredientele
succesului într-o relație de mentorat.

Mentorii, împreună cu Andreea, s-au întâlnit în cel de-
al treilea atelier și au discutat despre „mentoring în
vremuri pandemice”. A fost un atelier de profunzime în
care am discutat despre stilurile de atașament mentor
- mentee.

Ultimul atelier a fost o senzație a programului. Am
experimentat ce înseamnă un quiz online, avându-i ca
protagoniști pe bursierii și mentorii din Fondul de
burse Centric, iar responsabili cu distracția au fost cei
de la Pub Quiz by IDIOT și trupa Fără Zahăr. 

”Am avut ocazia de a fi
în acest program

pentru 3 ani, am avut
parte de niște

experiențe inedite, am
cunoscut o mulțime

de oameni prietenoși
și devodați, care s-au
implicat trup și suflet

pentru noi.
 

Am învățat
extraordinar de multe

lucruri de la cei 3
mentori care mi-au

purtat de grijă în
acești ani, am avut

parte de multe opinii
și experiențe diferite

din care să mă inspir și
pe care să le iau în

calcul în propriul meu
drum. Centric,

împreună cu Fundația
Comunitară Iași mi-au

oferit multe
oportunități pe care

mi le voi aduce aminte
mult timp de acum și
o mulțime de amintiri

unice care îmi
încălzesc mai mult

anii de liceu.
 

Vreau să vă transmit
miile mele de

mulțumiri șidoar urări
de succes pentru
edițiile viitoare în

caresunt sigură că veți
reuși să îndrumați

micii
noiinformaticieni, așa

cum eram și eu la
începuturile prieteniei

mele cu voi!”

Roxana-Valentina
Rădeanu



Fondul de burse
Moldova Center

2020/2021
O EDIȚIE ÎN ONLINE
MENTORI
BURSIERI
ACTIVITĂȚI



EDUCAȚIE

Prin Fondul de Burse Moldova Center susținem anual
elevii în care compania recunoaște valoarea
adăugată a viitorului. Compania alege viitorii bursieri,
Fundația le oferă sprijin material, sesiuni de consiliere
pentru dezvoltare personală și integrare socială, și îi
provoacă să se auto-depășească.

Prin investiția în Educație, un domeniu strategic
pentru dezvoltarea Iașului, Moldova Center
contribuie la creșterea unei comunităţi dinamice şi
moderne.

Credem că tinerii adaugă valoare orașului nostru.
Vedem în ei membri ai comunității care pot influența
în bine, atât în prezent, cât și în viitor, comunitatea
din care fac parte. De aceea, dorim să sprijinim elevii
performanți şi cu rezultate bune la învăţătură, care
investesc pasiune și determinare în formarea lor și ne
inspiră prin exemplul lor să fim oameni mai buni.

În anul școlar 2020/2021 comunicarea a avut loc doar
online, însă am încercat să creăm o relație de sprijin
și încredere între bursieri și donatori. 

Felicitările pe care elevii le-au trimis către cei de la
Moldova Center în perioada sărbătorilor de iarnă ne-
au emoționat atât pe noi, cât și pe sponsori. Mesajele
bursierilor de la finalul anului școlar, autentice și
oneste,  ne-au amintit de importanța jocului și a
studiului pentru a ne atinge visurile.

22.000 ron, din
care 18.000 ron

reprezintă sprijin
financiar pentru

bursieri, iar 4.000
lei reprezintă

costurile
Fundaţiei pentru
administrarea și

comunicarea
fondului.



Fondul
BorgWarner

PROIECTELE FONDULUI
MODINAȘ – MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII
ATELIERELOR ȘCOLARE
ECHIPAMENTE DE MĂSURARE
ASISTATE DE CALCULATOR
MODERNIZAREA
LABORATORULUI „ORGANE
DE MAȘINI” AL FACULTĂȚII DE
MECANICĂ
ENERGOBW



EDUCAȚIE

FONDUL BORGWARNER a fost creat la inițiativa
companiei BorgWarner în colaborare cu Fundația
Comunitară Iași şi are ca scop finanțarea a 4 proiecte
din următoarelor instituții de învățământ din Iași:
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic
„Mihail Sturdza”, Facultatea de Mecanică și
Facultatea de Construcții de Mașini și Management
Industrial. 

Proiectele urmăresc să repună în funcțiune la
adevărata valoare sălile de clasă, sălile de curs,
laboratoarele sau atelierele de lucru, frecventate de
elevi și/sau studenți de la instituțiile amintite
anterior. 

”Prin intermediul acestui proiect în colaborare cu
BorgWarner și Fundația Comunitară Iași, reușim să
actualizăm și adaptăm dotările facultății la nivelul
de pregătire tehnică și teoretică cerut de către
companiile în care urmează să își desfășoare
activitatea absolvenții facultății.” prof. dr. ing. Cătălin
Dumitraș - decanul Facultății de Construcții de
Mașini și Management Industrial

Deși 2021 a fost un an provocator, am inaugurat cu
entuziasm în septembrie, respectiv noiembrie toate
cele 4 proiecte.

Investind în educație putem crea mediul optim
pentru tineri să inoveze, studieze și să dezvolte
comunitatea pe termen lung.

 

Prin intermediul
proiectului finanțat din
Fondul BorgWarner și

implementat de
Fundația Comunitară

Iași, am reușit să
dispunem de resursele
necesare modernizării

laboratorului
„EnergoBW”, primul

Laborator STEM (Sience-
Technology-

Engineering-Math)
pentru învățământul

profesional dual.
 

 Datorită acestui proiect
aducem plus valoare

activității noastre
didactice cu scopul de a

stimula interesul
elevilor pentru

domeniul tehnic și de a
contribui la

conștientizarea de către
aceștia că în companii
precum BorgWarner

există implicare în
instruirea viitorilor

angajați.” 
 

prof. dr. ing. Carmen
Cezarina Burlibașa 

 director Liceul
Tehnologic „Dimitrie

Leonida” Iași. 

Suma totală
investită a fost
de 400.000 lei



Fondul
Științescu

2020/2021
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
POIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ȘIPOTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”IOANID ROMANESCU”
VOINEȘTI 



EDUCAȚIE

Fondul Științescu este o mișcare națională de
reenergizare a educației STEAM care-i încurajează
pe cei pasionați să le arate copiilor – prin
experiment, activități practice și joc – acea latură a
disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă
în manuale.

Științescu, a cărui menire e să-i ajute pe copii să
descopere sensul ultim al științelor, le oferă
mentorilor – profesori, elevi, studenți, profesioniști
din toate domeniile – finanțări, resurse, îndrumare,
sprijin.

După maparea nevoilor din comunități rurale
reprezentative de pe harta județului Iași, Fundația
Comunitară Iași a evaluat împreună cu echipa
AMAZON prioritizarea investițiilor. S-au selectat 3
comunități educaționale - Poieni, Șipote și Voinești
care au devenit beneficiare ale Fondului Științescu -
ediția de digitalizare.

Fundația Comunitară Iași și-a asumat coordonarea
proiectului cu fiecare instituție școlară din program
și, totodată, lucrul propriu-zis cu personalul
didactic și auxiliar din școală.

Într-o perioadă în care accesul la educație a fost
condiționat de abilitățile digitale am dezvoltat
împreună cu echipa „PISC - Profesorii inovează
școala” programul de formare „Online și offline - 
 inovație în educație” pentru cadrele didactice de la
cele 3 școli.

„Prin implementarea
acestui proiect s-a

îmbunătățit dotarea
cu dispozitive

electronice
necesare desfășurării
activităților didactice
în regim online atât
pentru elevi, cât și

pentru
cadrele didactice. Au
fost formate cadrele
didactice în vederea

proiectării și realizării
unor activități

didactice de calitate
în regim online."

Prof. Mihaela Nistor
– director Școala

Gimnazială Poieni
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Prof. Maria Marciuc –
director Școala

Gimnazială „Ioanid
Romanescu”,

Voinești

„Cadrele didactice
implicate în proiect

au exersat
competențele

dobândite în cadrul
orelor de curs
tradiționale,

contribuind la
eficientizarea

acestora.
 

 La acest moment, a
lucra în școală cu

instrumente digitale
sau utilizând

platforme
educaționale nu mai
este o opțiune, ci o

necesitate. Vom
continua în această
direcție, ținând cont

de abilitățile
dobândite în direcția
alegerii platformei și

instrumentelor
educaționale

adecvate,
gestionării conturilor,

respectării cu
strictețe a cerințelor

legale.

„

Datorită prof. dr. Cristina Mocanu și prof. dr.
Anamaria Ghiban, formatoarele de la PISC, am
înțeles în profunzime provocările pe care le-au
avut atât cadrele didactice, cât și elevii în perioada
restricțiilor impuse de pandemia COVID-19.

Am reușit prin acest fond să finanțăm școlile care
aveau cea mai mare nevoie (la momentul analizei
- noiembrie-decembrie 2020) de dispozitive
(tablete) pe care să le ofere ulterior elevilor care
nu au resurse pentru a le achiziționa.

Indicatorii urmăriți pe parcursul implementării
programului în școli: elevi sprijiniți cu
echipamente (tablete); număr cadre didactice
înscrise la programul de formare; număr cadre
didactice participante la programul de formare și
număr cadre didactice care aplică la clasă. 



EDUCAȚIE

„

De asemenea, am sprijinit achiziția de
echipamente și tehnologii care să faciliteze
învățarea de la distanță, precum:
echipamente/dispozitive (tablete pentru elevi);
tehnologii, instrumente și materiale educaționale;
licențe software și servicii educaționale online.

În cadrul fondului Științescu am oferit consultanță
școlilor pentru achiziția echipamentelor și am
monitorizat atent pe parcurs folosirea acestora.
Am monitorizat cele 3 școli, inclusiv prin vizite ale
echipei Fundației Comunitare Iași la faţa locului,
iar rezultatele ne-au făcut să devenim încrezători.

În calitate de coordonator al proiectului „Școala
mea digitalizată”, țin să mulțumesc Fundației
Comunitare Iași și companiei AMAZON pentru
sprijinul acordat în formarea profesorilor și
achiziționarea dispozitivelor electronice care sunt
de un real folos pentru elevii Școlii Gimnaziale
Șipote, care astfel au avut și vor avea posibilitatea
și în viitor să participe la activitățile educative, să-
și îmbunătățească competențele digitale care le
vor deschide noi orizonturi în viață.” prof. Mariana
Părălește – director Școala Gimnazială Șipote

Digitalizare @Poieni
finanțare totală

acordată,în valoare
de 17.400 lei pentru
29 de tablete pentru

elevi. 
 
 
 

Digitalizare @Șipote 
 finanțare totală

acordată,în valoare
de 148.000 lei
pentru 250 de

tablete pentru elevi.
 
 
 
 

Digitalizare@Voinești
finanțare totală

acordată,în valoare
de 91.200 lei pentru

152 de tablete pentru
elevi.

 
 
 
 
 

Achiziții realizate
de cele 3 școli și
monitorizate în

valoare totală de
 256.600 lei.



Fondul pentru un viitor
mai bun în comunități 

ETAPA DE ÎNSCRIERE A
PROIECTELOR



EDUCAȚIE

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități
@Botoșani susține oamenii cu inițiativă din Municipiul
Botoșani să dezvolte și să implementeze proiecte în
domeniul educației care să îmbunătățească nivelul
calității vieții locuitorilor, dar și capacitatea grupurilor
de inițiativă, organizațiilor și instituțiilor școlare de a
adresa mai bine nevoile comunității locale.

Înscrierea proiectelor a avut loc în perioada 24
noiembrie 2021 - 5 ianuarie 2022 prin completarea
formularului de înscriere. De asemenea, potențialii
aplicanți au putut beneficia de sesiuni de incubare -
asistență în completarea propunerii de proiect,
susținute de Fundația Comunitară Iași. Această etapă
este premergătoare procesului de selecție finală și are
ca scop transformarea unor idei cu potențial, în
proiecte care aduc plus-valoare comunității.

Incubatorul de proiecte este un mecanism de sprijin
pentru organizațiile și grupurile de inițiativă de a-și
dezvolta ideea într-un proiect fezabil, cu șanse de
finanțare. Selecția finală a proiectelor câștigătoare a
fost făcută prin jurizare de către o echipă neutră și
avizată, alcătuită din reprezentanți ai sectorului
guvernamental, nonguvernamental și cel privat, pe
baza criteriilor stabilite local și care pot fi consultate în
Ghidul de finanțare.

Revenim în 2022 cu rezultatele Fondului pentru un
viitor mai bun în comunități @Botoșani 

1.Atuuri pentru o
carieră de succes -
robotică și
imprimare 3D

2.Veselie şi culoare
- paradisul verde
de la şcoală

3.Sporturile/Jocuril
e minții, accesibile
outdoor

4.Noi suntem
comoara
străbunilor

5.Gustul copilăriei
de altădată

6.Ora de înot

7.Educație cu
reacție

8.ECO-ȘTIINȚA           

Proiecte
câștigătoare

11+1 proiecte
înscrise 

#CÂŞTIGĂTORDEFOND



Bursele 
SOFT CAMP

TABĂRĂ ONLINE
ACTIVITĂȚI
MENTORAT



EDUCAȚIE

Tabăra de orientare în cariera IT – Soft Camp este o
experiență educațională online, timp de o săptămână,
pentru liceeni și studenți.

Tabăra s-a desfășurat în perioada 1-7 august 2021 și a
fost, de fapt, un program de training, adaptat pentru
platformele online și organizat pe 3 module:
• modulul de soft skills: valori, obiective, pasiuni,
inteligență emoțională, comunicare și feedback etc.;
• modulul de recrutare: întocmirea CV-ului, site-urile
de recrutare, teste și cunoștințe tehnice pe discipline
pentru Internship, care este legătura dintre salarii și
experiența unui angajat etc.
• modulul de mentorat: angajat sau antreprenor?,
prezentarea principalelor discipline din IT, prezentarea
rolurilor,a activității de freelancing și antreprenoriat,
interacțiunea online cu mentori.

Au fost 7 zile în care bursierii și trainerii au explorat
posibilități de dezvoltare personală și profesională.

Inițiativa de a ține un jurnal de tabară a fost încă un
motiv de conectare și împărtășire a emoțiilor, dar și  o
ocazie de a oferi feedback informațiilor primite zilnic.

Trainerii ediției:
Adrian Trefas, Alex Cristea, Alin Gherghe.Bianca
Nicolae, Cristina Soos, Daniel Cotoară, Dragos Silion.
Georgiana Bobric, Mihaela Cîrlan, Minuti Vlad, Răzvan
Litianu. Razvan Valentin Marinescu, Sabina Cananău,
Sebastian Agachie, Sergiu Leogan

Pe parcursul acestor
zile am avut ocazia de

a participa în cadrul a 5
sesiuni, fiecare dintre

ele abordând subiecte
diferite și interesante -

de la soft skills și
abilități de comunicare
și feedback și până la

oportunități de carieră
în domenii precum XR,
Cybersecurity, AI, etc.

Se pot învăța o
mulțime de lucruri
interesante de la
mentori cu multă

experiență în domeniu,
iar asta contează cel

mai mult din punctul
meu de vedere. 

 
De asemenea,

participanții din cadrul
taberei sunt super
sociabili și open-

minded. Îți vei putea
face prieteni destul de

ușor.
Overall, consider că
dacă vrei să alegi o
carieră în IT și ești

dispus(ă) să înveți cât
mai multe lucruri noi și
interesante, Tabăra de
Orientare în Cariera IT
este o opțiune foarte

bună

Sorin Greu

https://www.facebook.com/Seby.uk?__cft__%5b0%5d=AZXI_SULea_6V8VU659Z1ZMEbYcqBZB0TL_UyO9diPPhtCckejJSD3geo_km1_QZ7hQF6YJV-9TCQh_fKotj7sT3Urs8g9BwajW91boBYQRMP5Z17GHErXpNq5zD6pCQMEwVJRo7iflxDGuHX2NwbDPq&__tn__=-%5dK-R


SĂNĂTATE ȘI 
SPORT

FONDUL DE URGENȚĂ
PENTRU COMUNITATE



SĂNĂTATE ȘI SPORT

4 injectomate,
un elevator electric,
17 saltele antiescară (saltele cu pompă pentru
prevenirea formării escarelor),
o stație video de monitorizare pacienți în saloane.

În 2021 am fost nevoiți să punem pe pauză
evenimentele anuale dragi ca Swimathon și Cros
pentru Școli, însă am mobilizat resursele găsite către
spitalul din Piatra Neamț. Astfel că, o activitate din
interiorul fundației și-a găsit limbaj și în ceea ce
privește comunicarea externă.

Fondul de urgență pentru comunitate a venit cu
soluții pentru problemele din zona medicală.

Încă din primăvara anului 2021, am intrat în discuții
pentru a ajuta Spitalul Judetean de Urgenta Piatra
Neamt.

Cu sprijinul financiar al companiei Hamilton Central
Europe am reușit să achiziționăm:

#împreunănefacembine este un deziderat care crește
cu fiecare colaborare care produce schimbări pe
termen mediu și lung în comunitate.

Valoarea
investiției la

Spitalul Județean
de Urgență Piatra
Neamț a fost de 

 41.400 lei
 

În cadrul Fondului
de urgență, în 2021,
datorită donațiilor
alături de Spitalul

Județean de
Urgență Piatra

Neamț am sprijinit
dotarea  Spitalul

Clinic de
Pneumoftiziologie

Iași și 
Spitalul Clinic de

Obstetrică și
Ginecologie „Elena

Doamna” Iași
 

 Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologi

e Iași a primit
echipamente
medicale în
valoare de

aproximativ
8.000 lei.

 

 Spitalul Clinic de
Obstetrică și

Ginecologie „Elena
Doamna” Iași a

primit echipamente
medicale în valoare

de aproximativ
5.700 lei.

 
 

https://www.facebook.com/sjuneamt/?__cft__[0]=AZVP9nKYebFvW5dOh56gv0oLecPCi2z1wXFgUcesK9LdIltu5sbaxwsv2TgXzpbolfvyvxm1NBTZhq6aKjemvJgl4vtzG8KJg3mQ0OE3uQmy6fT-FhrYDIZW-zjM-F7H0bo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HamiltonCentralEurope/?__cft__[0]=AZVP9nKYebFvW5dOh56gv0oLecPCi2z1wXFgUcesK9LdIltu5sbaxwsv2TgXzpbolfvyvxm1NBTZhq6aKjemvJgl4vtzG8KJg3mQ0OE3uQmy6fT-FhrYDIZW-zjM-F7H0bo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%AEmpreun%C4%83nefacembine?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUtgfukeAnfoS1qihh_qtU5X9rVltsATK8GAdD16j3QBtW8If_EAohC0jaH_TTWenK4-tB-Bttwg2xxY7iAOzaQ4_eULpIgZNu_Bwy0dieFmZ-9PvNpR-b83H7PUjtSV4&__tn__=*NK-R


COMUNITATE

I DONATE MY BIRTHDAY
EROI URBANI
VISMA
@IAȘI - SMARTER_CITY
MAGICHOME
ONGTECA 



I donate my birthday

MECANISM DE DONARE

DONATORI



COMUNITATE

Pentru oamenii neconvenționali și cu sufletul încărcat
de altruism, I donate my birthday  este modalitatea
perfectă de a implica prietenii într-o experiență
grozavă și o petrecere aniversară garantat lipsită de
clichee. Donează ziua de naștere și susține pasiunea
unui copil pentru educație!

În 2021, șase persoane au folosit platforma oferită de
Fundația Comunitară Iași și au strâns sume de bani
care s-au îndreptat spre cauzele alese de inițiatori.
Proiectele au fost diferite, însă scopul a fost același: o
șansă în plus oferită unui copil care are nevoie. 

Nu este nimic mai
frumos decât să

împarți bucuria cu
cineva care are
nevoie de tine.

 
Anul acesta am decis

să donez ziua de
naștere unui elev din

Fondul de Burse al
Fundației

Comunitare Iași, lui
Ștefan, un tânăr din

Belcești în clasa a XII-
a la un Colegiu din
Iași care își dorește
să ajungă arhitect,
chiar dacă acum

studiază științe ale
naturii. Modelul lui în

viața este mama
întrucât l-a învățat să
lupte pentru ceea ce

își dorește. Nu
contează de unde

pleci, important este
să știi unde îți dorești

să ajungi! 
 

Cel mai frumos dar
pe care mi-l poți face
este să fii alături de
mine și, în loc să îmi

faci un cadou, să
crezi în puterea lui

de reușită și să
donezi.

 
Îți mulțumesc!

Claudia Grigoraș

Bunătatea, încrederea că prin educație schimbăm
tipare de gândire și de acțiune, dorința de a împărtăși
bucurie și de a oferi sprijin material ne fac ca an de an
să fim împreună în acest demers simplu, dar eficient.

Dacă îți dorești ca ziua ta de naștere să fie ocazia prin
care să produci bucurie unui tânăr care are nevoie de
încredere din partea comunității, te rugăm să ne
contactezi pentru a te ajuta ca dorința ta să devină
realitate.



Eroi urbani

NOMINALIZAȚI
CÂȘTIGĂTORI



COMUNITATE

Proiectul Eroi Urbani este despre cei cărora
trebuie să le mulțumim pentru că aleg zi de zi să
se dedice celorlalți, pentru că fiecare obstacol
pentru ei înseamnă un mod de a evolua și a se
dezvolta, pentru că nu doar că ei cred în
schimbarea în bine, ci o reprezintă.

Munca lor, devotamentul și curajul au fost
răsplătite prin acest proiect. Cei șapte eroi urbani
sunt exemple de așa da, hai să facem, de
implicare și curaj.

În Iași, șapte eroi urbani s-au reunit pe Strada
Lăpușeanu, acolo unde, fiecare trecător i-a putut
admira și afla povestea: Petronela Petrea este
profesor de matematică, director al Școlii
Gimnaziale „Profesor Mihai Dumitriu” Valea
Lupului – Iași.

Petronela
Petrea

Dan Damaschin
Alexandrina

Dinga
Bogdan Tănasă

 Mihai Melnic
Anca Chirilă –

Gheorghică
Alex Luchici

Nominalizați

Alma Andrei
Irina Nichifiriuc

Ionela Luciu
Alex Holicov

Asociația
„Ștergem o

Lacrimă”
Dorin Cozan

 Jassyro

Eroi urbani

https://www.eroiurbani.ro/
https://www.eroiurbani.ro/iasi/?fbclid=IwAR2unFfu3NK8c5FHcZkeWetaYO23mO2LRPfKVU2-hNskqAm_YMaZZx4pmcs
https://www.eroiurbani.ro/iasi/?fbclid=IwAR2unFfu3NK8c5FHcZkeWetaYO23mO2LRPfKVU2-hNskqAm_YMaZZx4pmcs


COMUNITATE

Dan Damaschin este preot misionar la Maternitatea
„Cuza-Vodă” din Iași de peste șaisprezece ani.
Alexandrina Dinga este activist pentru democrație,
organizator comunitar, președinte și co- fondator al
Asociației CIVICA, Bogdan Tănasă este fondatorul și
coordonatorul proiectului Casa Share, Mihai Melnic
este licean și creatorul primului robot umanoid din
România, Anca Chirilă – Gheorghică este ecolog și
ecologist și din 2008, coordonează Asociația Mai bine,
Alex Luchici este convins că o comunitate unită și
implicată reprezintă cheia bunăstării pentru Iași, astfel
că din 2010 activează în sectorul societății civile în
cadrul Asociației euRespect în calitate de coordonator
de proiecte.

O campanie despre recunoștință, inițiată de Ness
Digital Engineering Iasi și implementată de Fundația
Comunitară Iași cu sprijinul Primăriei Iași.

Corina Farcaș
Giorgiana
Dumitru

George Marici
Alex Enășescu
Mihai Chirica

 

Juriu

https://www.facebook.com/iasi.ness/?__cft__[0]=AZXylJ9KW3wjXvmdT0izSlUBfsTOOfP7tguG98NTz607FWaIlg478KHB-P98CM82MGmkdKAHU4CoxKw16AalEVzEUBZJHLsKW9QQgXh6i_PMicK4NAR9fLo6jp79KlbfvDg&__tn__=kK-R
https://www.eroiurbani.ro/iasi/?fbclid=IwAR2unFfu3NK8c5FHcZkeWetaYO23mO2LRPfKVU2-hNskqAm_YMaZZx4pmcs


Visma

BIBLIOTECA OUTDOOR
SPAȚIU PENTRU COMUNITATE



COMUNITATE

Am susținut inițiativa Visma de a oferi comunității
ieșene un cadou de bun venit al companiei în oraș sub
forma unei mini-biblioteci outdoor, spațiu de relaxare,
de lectură și audiție, cu o arhitectură tipic scandinavă.

Am fost aproape de echipa companiei cu know-how și
expertiză pentru găsirea celei mai bune locații din Iași
pentru amenajare. După găzduirea pavilionului în
Grădina Palas, l-am mutat în Parcul Copou, unde
beneficiază de o vizibilitate extraordinară, fiind
amplasat chiar la intrarea principală.

Un proiect pentru
ieșenii care își

doresc să se
relaxeze, să
citească, să

interacționeze cu
cei din jur într-un
cadru prietenos și

aproape de natură.

Parcul Copou este una dintre principalele alternative
de petrecere a timpului liber pentru ieșenii de toate
vârstele, de la copii mici, până la părinți și bunici.

Partener instituțional: Primăria Municipiului Iași.
Atelier de execuție: Magnius.

 

Amenajat temporar
în inima orașului, în

complexul Palas,
mutat , apoi, în
Parcul Copou,

pavilionul Visma își
face simțită

prezența într-un
mod plăcut și îmbie

la conectare.



@Iași - #smarter_city

PROIECTE CÂȘTIGĂTOARE
NEW ERA



COMUNITATE

Fundația Comunitară Iași, alături de Ness Digital
Engineering și George (BCR), a lansat acest demers de
investiție în comunitate sub forma unui fond tematic
pe revitalizare urbană #smart prin care pasionații de
arhitectură urbană și inovație digitală să-și pună
amprenta în Iași.

Concursul a fost creat pentru persoanele care pot să
declanșeze schimbări pe termen lung prin exemple
concrete de piese de mobilier urban #smart care pot
să îmbunătățească orașul, dar până acum, n-au găsit
nici contextul, și nici resursele ca să-și pună ideile în
aplicare. Concursul de idei se adresează în special
designerilor, arhitecților, artiștilor, dar și tuturor
pasionaților care își doresc să transforme spațiile
publice din Iași.

Această competiție de proiecte a urmărit să aibă
efecte asupra creatorilor tineri sau cu experiență
pentru a conștientiza responsabilitatea acestora
asupra materialelor utilizate. Câștigătorii concursului
de proiecte au fost responsabili de punerea în practică
a proiectului finanțat, inclusiv de obținerea
autorizațiilor necesare.

În august s-a desfășurat etapa de evaluare a
proiectelor înscrise în concursul @IAȘI –
#SMARTER_CITY.

“Ne-am alăturat cu
bucurie proiectului

@Iași#Smarter_CITY
pentru a descoperi

acei oameni
vizionari din
comunitatea

noastră. Ne dorim
ca vocile lor să fie

auzite, iar cele mai
inspirate idei

pentru Iași să fie
implementate,

revitalizând astfel
orașul în care

trăim.” 
 

 Oana Grădinaru,
Coordonator

comunicare BCR.

„Aceasta nu este
doar o bancă, ci

este încununarea
eforturilor tuturor
celor implicați în

acest proiect:
investitori,
facilitatori,

implementatori. 
Beneficiarul este

întreaga
comunitate către

care ne-am orientat
de la bun început.”

 
Giorgiana Dumitru,

Executive
Marketing Ness

România



COMUNITATE

Proiectul „PortALL” a fost înscris de grupul de
inițiativă Alveare Solutions format din Georgiana
Butnariu (arhitect) și Iftimie Stelarian (software
developer).
Proiectul „New era” are semnătura lui Vlad-Denis
Cozmei (student la Facultatea de Arhitectură din
Iași, anul V).

Evaluarea s-a realizat de fiecare membru al juriului,
independent și individual, iar criteriile care au contat
în selecția finală au fost; creativitate, originalitate,
inovativitate, calitate artistică; funcționalitate;
structură, durabilitate și viabilitate; prezentare și
administrare; capacitatea echipei
aplicante/instituției de a implementa soluția.

Proiectele câștigătoare au fost PortALL și New era.

În noiembrie 2021 am lansat proiectul „New era” care
aduce în comunitate plus valoare, atât prin utilitate,
cât și prin design.

Banca #smart se află în complexul Palas și este în
continuare utilizată de ieșeni. Panourile fotovoltaice
folosite au capacitatea de a alimenta cu energie
electrică prizele de tip USB, de a ilumina banca și de
a susține monitorul cu afișaj digital.

Juriu
 

Giorgiana Dumitru ,
Executive Marketing

Ness România;
 

Oana Grădinaru ,
Coordonator

Comunicare Banca
Comercială Română;

 
Adriana

Gheorghiescu ,
Arhitect, Co-fondator

MIOLK;
 

 Alexandra Ghioc ,
Designer de produs și

Asist. Univ. Dr.
Universitatea

Națională de Arte
„G.Enescu”;

 
Cătălin Boghiu ,

 Director executiv al
Direcției de

Transformare Digitală
și Implementare

SmartCity.
 
 
 

Limita maximă de
buget a unui proiect

înscris în concurs este
de 3.500 - 4.000 $.

 
Valoarea totală a

fondului de finanțare
pentru acest concurs
de proiecte este de

16.000 $.



MAGICHOME

CAMERA SENZORIALĂ



COMUNITATE

MagicHOME este proiectul Asociației Magic, unde
părinții ai copiilor cu afectiuni grave sunt cazați gratuit
pe perioada tratamentului copiilor.

În cadrul fondului TRANSGOR LOGISTIK am sprijinit
amenajarea în cadrul MagicHOME Iași a unei camere
senzoriale special creată pentru terapia copiilor cu
afecțiuni oncologice și a celor cu autism.

Prin terapia senzorială se realizează: stimularea
cognitivă, stimularea vizuală, stimularea tactilă,
stimularea motrică, stimularea auditivă, stimularea
vestibulară, stimularea proprioceptivă.

TRANSGOR LOGISTIK își dorește să producă schimbări
sociale care vin în întâmpinarea nevoilor comunității și
acum își propune să treacă la un alt nivel al implicării.
Astfel căn noua misiune identificată de TRANSGOR
LOGISTIK este MagicHOME Iași.

Fondul TRANSGOR LOGISTIK este inițiativa a SC
TRANSGOR LOGISTIK SRL în colaborare cu Fundația
Comunitară Iași, are un istoric de peste 5 ani.

Valoare totală
a finanțării a

fost de
 45.000 lei

În 7 orașe există în
total 14 MagicHome-
uri unde peste 2000
de persoane au
simțit optimism și
un adevărat Acasă,
pentru că totul aici
este primitor și cu
energie pozitivă.

2018 -
MAGICHOME IAȘI

2021 - 
 PRIMA CAMERĂ
SENZORIALĂ DIN

CADRUL
MAGICHOME 



ONGTECA

DEZVOLTARE
ORGANIZAȚIONALĂ
CÂȘTIGĂTORI



COMUNITATE

 24 de organizaţii
selectate în

programul de
dezvoltare

organizaţională
ONGteca 

ONGteca a pornit din dorința de a susține organizațiile
neguvernamentale din regiunea de Nord-Est a țării în
procesul de dezvoltare organizațională,

Primului atelier introductiv în dezvoltare
organizațională a avut loc în luna noiembrie. Prin
intermediul acestuia, ne-am propus ca organizațiile
prezente să cunoască mai bine ce presupune acest
proces și cum își propune ONGteca să răspundă nevoilor
specifice în ceea ce privește dezvoltarea lor.

Până pe 30 noiembrie 2021, ONG-urile din regiunea
Nord-Est s-au putut înscrie în programul de dezvoltare
organizațională ONGteca. 

Programul de capacitare se va întinde pe durata unui an
de zile și va sprijini dezvoltarea organizațională a ONG-
urile care oferă servicii în zone insuficient deservite, iar
prin intermediul programului acestea vor fi sprijinite să
treacă printr-un amplu proces de dezvoltare
organizațională - evaluare, training, mentorat, coaching
- și să participe la evenimente care vor facilita învățarea,
colaborarea intra și cros-sectorială și inovația.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și
incluzivă!
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens
#EEANorwayGrants

8 ONG-uri
coordonate de

Fundația
Comunitară Iași

evenimente de
networking
mentorat

Proiectul este derulat
de Fundatia Serviciilor

Sociale Bethany, în
parteneriat cu

Fundatia Comunitara
Iasi și Asociația CIVICA,

și beneficiază de o
finanțare în valoare de

248.754,10 euro, prin
programul Active

Citizens Fund -
Romania, finanțat de
Islanda, Liechtenstein

și Norvegia prin
Granturile SEE 2014-

2021. Conținutul
acestei pagini nu

reprezintă în mod
necesar poziția oficială

a Granturilor SEE și
Norvegiene 2014-2021;

pentru mai multe
informații accesați

www.eeagrants.org.

dezvoltare
organizațională

https://www.facebook.com/ONGteca-101096022354578/?__cft__[0]=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/haide?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activecitizensfund?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/romania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activecitizens?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eeanorwaygrants?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOqyUCIFMCOimnaE_lDc_-BOyJWFb-x7Y24_YnYlGwA2gG3KWk9S3oQDgNZWeADpA4lJaICz041yd9bH2y82zTwMqfkcSb5trgVE64MzGjoonBsjQ7-7m7J64A3wc2YYs&__tn__=*NK-R


P R O I E C T E 
F I N A N Ț A T E 

PROIECTE FINANȚATE
LISTĂ BURSIERI



Nr. crt Nume
  program/fond finanțare

Nume
  organizație finanțată /beneficiar al finanțării Nume proiect Granturi plătite

  în cursul anului (lei)

1 Swimathon
  2019

Fundația
  Leris

Stropi
  de bucurie. Pictură murală la

CNER
    7903.8

3 Swimathon  Liceul
  Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași

Sprijin pentru
  activitatea educațională din anul

școlar 2021-2022 pentru Daria
11090

4 Cros
  pentru școli 2018

Asociația
  Waldorf Iași

Mișcare cu Sens
  – Ateliere de lucru în Lemn      1528.92

5 Fondul
  INGKA

Școala
  Profesională Dumești

Siguranța
  înainte de toate!       1560.00

6 Fondul
  INGKA

Școala
  Gimnazială Mădârjac

Dotarea
  Școlii Gimnaziale Mădârjac, jud.

Iași, cu materiale didactice în
vederea

  oferirii de servicii educaționale
moderne

          33210.00

7 FONDUL
  TRANSGOR LOGISTIK

Asociația
  MAGICAMP

MagicHOME
  Iași  35000

8
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Asociația
  Hyperion

Spațiul
  - ultima frontieră 4500

9
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Asociația
  Serviciilor Sociale Pro Calitate

Parc
  muzical incluziv – educație

nonformală prin joacă și
creativitate

4150

10
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Alina-Mirela
  Ipate

Experimentăm
  și învățăm 1500

11
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Asociația
  Profizica ALDEBARAN 1500

12
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Asociația
  Comunitatea Vie

Fizica
  ludică 3812

13
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Școala
  Gimnazială „Mihai Eminescu”, Laza

Grădina
  și sănătatea 1120

14
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

ASOCIAȚIA
  EXCELENȚA VASLUIANĂ

EXCELENȚĂ
  PRIN TEHNOLOGIE 1500

15
Fondul

  pentru un viitor mai bun
în comunități @Vaslui

Asociația
  Culturală ArtEst Vaslui

Hub
  verde pentru Liceul Teoretic

„Emil Racoviță”, Vaslui
4500

16
Fondul

  Științescu - ediția de
digitalizare

Școala
  Gimnazială Poieni

„Digitalizare
  @Poieni” 17400

17
Fondul

  Științescu - ediția de
digitalizare

Școala
  Gimnazială Șipote

„Școala mea
  digitalizată”      148000

Finanțări

Nr crt



18  
Fondul

  Științescu - ediția de
digitalizare

ATE
  MEDIA GRUP

Servicii
  de furnizare activități de
formare pentru profesori -

„Profesorii inovează
  școala - formare PISC

10777.14

19  
FONDUL

  BORGWARNER
PENTRU EDUCAȚIE

Asociația
  Părinților Școala și Familia „Mihail

Sturdza”

MODINAȘ
  – MODernizarea INfrastructurii

Atelierelor Școlare
100000

20  
FONDUL

  BORGWARNER
PENTRU EDUCAȚIE

Asociația
  ALUMNI - Absolvenții Construcției de

Mașini

Echipamente
  de măsurare asistate de

calculator
100000

21  
FONDUL

  BORGWARNER
PENTRU EDUCAȚIE

Universitatea
  Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Modernizarea
  laboratorului „ORGANE DE

MAȘINI” al Facultății de
Mecanică

100000

22  
FONDUL

  BORGWARNER
PENTRU EDUCAȚIE

Asociația
  de Părinți „Energoparent” Iași EnergoBW 100000

23  Fondul
  @Iași - #smarter_city

ASOCIAȚIA
  STUDENȚILOR ARHITECȚI IAȘI

NEW
  ERA  16400

24  Fondul
  @Iași - #smarter_city

ASOCIAȚIA
  STUDENȚILOR ARHITECȚI IAȘI PortALL 50400

25  Fonduri
  destinate - Conduent

Școala
  Gimnazială „Dimitrie Negruțiu” Pogonești,

Vaslui

Educație
  pentru toți copiii 7310

26  Fonduri
  destinate - Centric

Rareș-Cătălin
  Cucuzel LVA HUB 2000

27  
Fonduri

  destinate  - Centric
Team

Marinela-Raluca
  Cimpoi 

Sprijin pentru
  o familie cu 4 copii 2850

28  Fondul „I
  donate my birthday”

FONSS -
  Federația Organizațiilor Neguvernamentale

pentru Servicii Sociale

Centrul de
  Urgențe Sociale 600

Finanțări

Nr crt

TOTAL: 859811.86
 



1
Fondul

  de urgență pentru
comunitate

Spitalul
  Clinic Județean de Urgență Piatra Neamț

Echipamente
  medicale 41360.88

2
Fondul

  de urgență pentru
comunitate

Spitalul
  Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Echipamente
  de protecție 7996.8

3
Fondul

  de urgență pentru
comunitate

Spitalul
  Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena

Doamna”

Echipamente
  de protecție 4677.41

4
Fondul

  de urgență pentru
comunitate

Spitalul
  Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena

Doamna”

Echipamente
  de protecție 1000

Donații

Cazuri medicale

TOTAL: 19836.8
 

TOTAL: 55035.09
 

Nr. crt Nume
  program/fond finanțare

Nume
  proiect/ beneficiar Descriere proiect Suma cheltuită în perioada

de raportare (lei)

Nr. crt Nume
  beneficiar Valoare sprijin financiar plătit (lei)

1 Roman Constantin 9836.8

2 Gratiela Cristina Mititelu 10000



Nr. crt Nume
  program/fond finanțare

Nume beneficiar
  al finanțării

Burse plătite in
  timpul anului (lei)

1 Fondul
  de burse „Dragoș Filipescu” (2020-2021)

Fechet
  Alex-Ciprian 1600

2 Fondul
  de burse „Dragoș Filipescu” (2020-2021)

Șoroagă
  Andra-Ștefania 1600

3 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Anton
  Cosmin-Andrei 2400

4 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Băbuță
  Eliza 2400

5 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Blăjuți
  Gabriel 2400

6 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Caleavalea
  Vasile-Andrei 2400

7 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Cohman
  Teodora Cristina 2400

8 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Dămătăr
  Eusebiu-Anton 2400

9 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Gălbează
  Daniel 2400

10 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Greu
  Sorin-Iulian 2400

11 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Grosu
  Victor Alessandru 2400

12 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Luciu
  Gabriel 2400

13 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Melinte
  Daria-Elena 2400

14 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Mihăilă
  Ilie-Bogdan 2400

15 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Pichiu
  Cristina-Cătălina 2400

16 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Rădeanu
  Roxana-Valentina 2400

17 Fondul
  de burse Centric (2020-2021)

Romanescu
  Adia-Ioana 2400

18 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Agape
  Gabriel-Vlăduț 1600

19 Fondul de burse
  Centric (2021-2022)

Anton
  Cosmin-Andrei 1600

20 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Asavinei
  Andreea-Maria 1600

21 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Băbuță
  Eliza 1600

22 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Blăjuți
  Gabriel 1600

23 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Caleavalea
  Vasile-Andrei 1600

24 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Chelaru
  Răzvan 1600

25 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Gălbează
  Daniel 1600

26 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Greu
  Sorin-Iulian 1600

27 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Murgu
  Cristian 1600

28 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Romanescu
  Adia-Ioana 1600

Burse



29 Fondul 
de burse Centric (2021-2022) Sandu Theodor 1600

30 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Turbincă
  Gabriel 1600

31 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Țibîrnă Maria
  Iustina 1600

32 Fondul
  de burse Centric (2021-2022)

Vlad
  Alexandru Gabriel 1600

33 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp Simion Gabriel 850

34 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Cucutianu
  Andreea 850

35 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Leonte
  George 850

36 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Borleanu
  Mihăiță 850

37 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Lefter
  Robert Andrei 850

38 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Musteață
  Ștefania Dumitria 850

39 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Gurzun
  Gabriel-Sebastian 850

40 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Băbuță
  Eliza 850

41 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Caleavalea
  Vasile-Andrei 850

42 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Grosu
  Mircea-Adriean 850

43 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Pichiu
  Cristina-Cătălina 850

44 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Mitreanu
  Alexandru 850

45 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Blăjuți
  Gabriel 850

46 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Dămătăr
  Eusebiu-Anton 850

47 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Anton
  Cosmin-Andrei 850

48 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Dobri
  Stefania Eleonora 850

49 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Stoleru
  Andrei 850

50 Bursele Soft
  Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Bălan
  Daria-Georgiana 850

51 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Bîzgă
  Călin Teodor 850

52 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Rotaru
  Răzvan Alexandru 850

53 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Olariu
  Andreea 850

54 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Topolniceanu
  Andreea-Georgiana 850

55 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Anton
  Petru-Adrian 850

56 Bursele
  Soft Camp | Tabăra de orientare în cariera IT - Soft Camp

Leoba
  Darius-Ștefan 850

57 Fondul
  Performanță în Tenis

Ana-Irina
  Schipor 7255

Burse



58 Fondul de burse FCI Alexii Alice                                         400

59 Fondul de burse FCI Apachițăi Yadera
  Paula Andra                                          200

60 Fondul de burse FCI Basarab Petronela                                         800

61 Fondul de burse FCI Bejenaru
  Cosmin-Iulian                                        800

62 Fondul de burse FCI Ciofu Mihaela Denisa                                         400

63 Fondul de burse FCI Ciobanu Radu                                       600

64 Fondul de burse FCI Gîrleanu Marta-Iulia                                        400

65 Fondul de burse FCI Guzgă Alexandru-Mihai                                       800

66 Fondul de burse FCI Hodorogea Mihai
  Alexandru                                       800

67 Fondul de burse FCI Horleanu Maria Diana                                        800

68 Fondul de burse FCI Iacob Carmen Elena                                       600

69 Fondul de burse FCI Mateieș Gabriela                                        200

70 Fondul de burse FCI Năpîrlică Ana-Maria                                       800

71 Fondul de burse FCI Puiu Maria Doriana                                       600

72 Fondul de burse FCI Radu Delia Georgiana                                       800

73 Fondul de burse FCI Stan Amalia Elena                                      100

74 Fondul de burse FCI Tănasă
  Alina-Petronela                                        600

75 Fondul de burse FCI Zolfaghari Ariana                                       400

76 Fondul de burse FCI Cîdu Iustin Simeon                                      100

77 Fondul de burse FCI Bejenaru Andrei
  Răzvan                                        400

78 Fondul de burse FCI Abunei Diana Mihaela                                          1800

79 Fondul de burse FCI Alexandru David                                          1800

80 Fondul de burse FCI Apachițăi Yadera
  Paula Andra                                          1800

81 Fondul de burse FCI Aparaschivei Iustina                                        1800

82 Fondul de burse FCI Apostol Alexandru                                        1800

83 Fondul de burse FCI Archir Maria Mirabela                                       1800

84 Fondul de burse FCI Ariton Elena-Ștefana                                        1800

85 Fondul de burse FCI Bărbulescu
  Robert-Cristian                                       1800

86 Fondul de burse FCI Basarab 
Petronela                                        4800

87 Fondul de burse FCI Bejenaru Andrei
Răzvan                                       1800

88 Fondul de burse FCI
Bejenaru 

Cosmin-Iulian
 

                                      1800

89 Fondul de burse FCI Borș
Andreea-Maia                                       2200

90 Fondul de burse FCI Borş Vlăduţ                                  550

91 Fondul de burse FCI Borş Vlăduţ                                      1800

92 Fondul de burse FCI Brezuleanu
Petru-Giuliano                                      1800

93 Fondul de burse FCI Brezuleanu Ștefan                                     1800

Burse



94 Fondul de burse FCI  Carp Ciprian 1800

95 Fondul de burse FCI  Chichirau Claudiu
  Constantin 1800

96 Fondul de burse FCI  Cîdu Casian 1800

97 Fondul de burse FCI  Cîdu Iustin Simeon 1800

98 Fondul de burse FCI  Ciobănică Sebastian
  Paul 1800

99 Fondul de burse FCI  Ciobăniță Ștefan 2220

100 Fondul de burse FCI  Cirja Nicol Denisa 1800

101 Fondul de burse FCI  Cojocaru Corina Elena 1800

102 Fondul de burse FCI  Coşerariu
  Bianca-Ioana 1800

103 Fondul de burse FCI  Costan Teodora 1800

104 Fondul de burse FCI  Cozma Ilie Sebastian 1800

105 Fondul de burse FCI  Cozma Ioan 1800

106 Fondul de burse FCI  Damian Elena-Ștefana 1800

107 Fondul de burse FCI  Dănilă Daniel Iustin 1800

108 Fondul de burse FCI  Dragoș
  Gabriel-Cătălin 1800

109 Fondul de burse FCI  Gîrleanu Marta-Iulia 1800

110 Fondul de burse FCI  Gongeanu Bianca 1800

111 Fondul de burse FCI  Gotcu Adina-Gabriela 1800

112 Fondul de burse FCI  Grădinariu Andreea 1800

113 Fondul de burse FCI  Grecu Mariana 1800

114 Fondul de burse FCI  Guzgă Roxana-Iuliana 1500

115 Fondul de burse FCI  Horleanu Maria Diana 1800

116 Fondul de burse FCI  Hușleag Ana 1800

117 Fondul de burse FCI  Iacob
  Alexandra-Teodora 1800

118 Fondul de burse FCI  Iacob Carmen Elena 1800

119 Fondul de burse FCI  Iacob Geanina 1800

120 Fondul de burse FCI  Iurașcu Andrei 1800

121 Fondul de burse FCI  Iurascu Carmen
  Cătălina 1800

122 Fondul de burse FCI  Iurașcu Vasile 1800

123 Fondul de burse FCI  Ivanescu Nicoleta
  Eugenia 1800

124 Fondul de burse FCI  Maxim Petronel 1800

125 Fondul de burse FCI  Micu Elena-Mihaela 1800

126 Fondul de burse FCI  Miron Petronela 1800

127 Fondul de burse FCI  Mocanu Daria Elena 1800

128 Fondul de burse FCI  Morariu Lara
 Valentina 1800

129 Fondul de burse FCI  Moșneguțu Narcisa 
Marilena 1800

130 Fondul de burse FCI  Murgu Cristian 1800

131 Fondul de burse FCI  Onose Laura 1800

132 Fondul de burse FCI  Pennazio Andrei 1800

133 Fondul de burse FCI  Petrovici Ioana 1800

Burse



134 Fondul de burse FCI Petrovici Luca 1800

135 Fondul de burse FCI Petrovici Maria 1800

136 Fondul de burse FCI Popa Ștefana 1800

137 Fondul de burse FCI Popescu Alina 1800

138 Fondul de burse FCI Puiu Andreea-Maria 1800

139 Fondul de burse FCI Radu Delia Georgiana 1800

140 Fondul de burse FCI Rotaru Cristina Elena 1800

141 Fondul de burse FCI Rusu Iuliana 1800

142 Fondul de burse FCI Sandu Smărăndița
  Raluca 1800

143 Fondul de burse FCI Sidor Larisa 1800

144 Fondul de burse FCI Sima Cătălin-Ilie 1800

145 Fondul de burse FCI Simina Melissa Elena 1800

146 Fondul de burse FCI Simionică Maria
  Sabina 1800

147 Fondul de burse FCI Stan Amalia Elena 1800

148 Fondul de burse FCI Stan Cosmin Ioan 1800

149 Fondul de burse FCI Stratulă Andreea 1800

150 Fondul de burse FCI Tănasă
  Alina-Petronela 1800

151 Fondul de burse FCI Tancău Roxana-Diana 1800

152 Fondul de burse FCI Târzianu Ana Maria 2800

153 Fondul de burse FCI Turbincă Gabriel 1800

154 Fondul de burse FCI Zolfaghari Ariana 1800

155 Fondul de burse
  Moldova Center Ciobanu Constantin 1800

156 Fondul de burse
  Moldova Center Gontineac Andreea 1800

157 Fondul de burse
  Moldova Center Guțu Monica 1800

158 Fondul de burse
  Moldova Center Guțu Vasile-Augustin 1800

159 Fondul de burse
  Moldova Center Minescu Leon 1800

160 Fondul de burse
  Moldova Center Popa Ionut Petronel 1800

161 Fondul de burse
  Moldova Center Simina Maria 1800

162 Fondul de burse
  Moldova Center Zmuschi Lakshmi 1800

163 Fondul de burse
  Moldova Center

Aștefănoiaiei
  Alexandra-Emilia 1800

Burse



RAPORT FINANCIAR

VENITURI
CHELTUIELI



CHELTUIELI  LEI %

Investiții directe în comunitate  1199579 76

Finanțări 859812 54

Burse, donații, cazuri medicale și alte forme de sprijin financiar  339767 22

   

Costuri pentru mobilizare și administrare fonduri, dezvoltare și
operare  379507 24

Resurse umane 241470 15

Costuri administrative 51308 3

Comunicare 1821 1

Echipamente și licențe 17391 1

Transport și cheltuieli de deplasare 14712 1

 Servicii 23390 1

Cheltuieli financiare 29415 2

VENITURI  LEI  % 

Donatori individuali 160203 9

Companii 850647 49

Donatori publici, inclusiv încasări prin mecanismul 3,5% 110576 6

Fonduri de la Programul Național de Sprijin pentru Fundațiile Comunitare  595528 35

Venituri auto-generate 8240 1

TOTAL VENITURI: 1725194

TOTAL FOND DE REZERVĂ: 100000

TOTAL FOND DE ENDOWMENT: 925383

TOTAL CHELTUIELI: 1579086











Parteneri, Sponsori,
Finanțatori

COLABORATORI



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 / 
AMAZON DEVELOPMENT CENTER ROMANIA / CENTRIC IT
SOLUTIONS ROMANIA / BORGWARNER / LIDL ROMÂNIA /

NESS ROMÂNIA / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ / VISMA/
EDUROM/ OPTYMYZE/ HAMILTON CENTRAL EUROPE /

ELITCONSTRUCT/ THINSLICES/ MOLDOVA CENTER/ TIVO/
ROCEREAL/ EXPERT NETWORK/ 

DEZICLEAN&RS/ CONTINENTAL/ TRANSGOR/ SOFTVISION/
CGM/ FELICIA SHOPPING CENTER/ 

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” / COLEGIUL
TEHNIC „MIHAIL STURDZA” / FACULTATEA DE MECANICĂ /

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI
MANAGEMENT INDUSTRIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI / ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ȘIPOTE / ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID ROMANESCU”

VOINEȘTI / ASOCIAȚIA MAGIC/
ASOCIAȚIA COMITETELOR DE PĂRINȚI DIN COLEGIUL

LAURIAN/ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA RAREȘ”
BOTOȘANI/ASOCIAȚIA DE TINERET „2010 EUROPA”/

ASOCIAȚIACULTURALĂ ”FLORI DE BUSUIOC” BOTOȘANI/
ASOCIAȚIA„IMPACT TRUȘEȘTI”/ LICEUL

TEORETIC„GRIGORE ANTIPA” BOTOȘANI/ ASOCIAȚIA
BUCURIE ȘI SPERANȚĂ IAȘI/CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„SFÂNTA MARIA” DIN BOTOȘANI/ GRUPUL DE INIȚIATIVĂ
„ECO- ȘTIINȚA BOTOȘANI”/ PSIHOTERAPEUT DR.

ANDREEA CHIRILĂ / PUB QUIZ BY IDIOT / TRUPA FĂRĂ
ZAHĂR / TVR IASI/ MAGIC FM ROMANIA/ VIVA FM IAȘI/

WINK PUBLIC MULTIMEDIA/ ADSERVIO
SEPTEMBER MEDIA/ MAGNIUS / VLAD CARP / VLĂDUȚ

GHENCEA
 





CUM NE GĂSEȘTI:
WWW.FUNDATIACOMUNITARAIASI.RO
STR. RÂNDUNICA, NR. 1 , IAȘI
OFFICE@FUNDATIACOMUNITARAIASI.RO
0720 540 521


