
IN
T

E
R

V
IU

R
IL

E
FU

N
D

A
Ț

IE
I C

O
M

U
N

IT
A

R
E

 IA
SI

NR. 1
IANUARIE
2023

www.fundatiacomunitaraiasi.ro
www.dragdeiasi.ro

„Suntem insulițe de bine,
dar putem crea conexiuni

și transmite un mesaj și
celorlalți că se poate.”
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Fundaţia Comunitară Iaşi 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.

Scopul Fundaţiei Comunitare Iaşi este construirea într-o
manieră durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi
întregii regiuni, prin încurajarea bucuriei actului de a
dona.

Administrând profesionist şi transparent donaţiile
primite de la ieșeni, ne asigurăm de îndeplinirea
obiectivelor donatorilor, oferind astfel membrilor
comunităţii oportunităţi concrete de a participa, de a
cataliza cele mai bune idei şi de a sprijini programe de
calitate.

În 2022 am început o serie de interviuri cu #oameniiFCI,
oamenii care sunt alături de echipa Fundației
Comunitare Iași, care cred în puterea lui împreună, în
educație, inovație, implicare și filantropie. 

Generozitatea este una dintre calitățile definitorii ale
partenerilor noștri, la care adăugăm creativitate,
deschidere, implicare, intuiție.

Vă invităm să îi descoperiți în articolele revistei pe cei
care ne-au devenit prieteni și sursă de inspirație.

#oameniifci

Interviurile au fost realizate  
de către

Ana-Maria Dăscălița 
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Anca Elena 
Chirilă - Gheorghică

De aproape 15 ani programele Asociației Mai
bine contribuie la dezvoltarea durabilă a
comunității locale printr-o abordare integrată
a celor trei dimensiuni ale sustenabilității:
natura, societatea, economia. 

Fundația Comunitară Iași și Asociația Mai bine
s-au întâlnit de-a lungul timpului în diferite
demersuri care aveau același scop: creșterea
calității vieții locuitorilor Iașului. 

Astăzi împreună cu Anca Chirilă-Gheorghică
co-fondator al Asociaței Mai bine, înțelegem
mai bine modul în care putem contribui la
dezvoltarea durabilă a comunității din care
facem parte.

Cine este Anca Chirilă-Gheorghică?

Sunt ecolog si ecologist prin formare, respectiv prin vocație,  catalizator
comunitar prin profesie și artist botanic ca aspirație. 

Sunt un om care urmărește bucuria vieții și traiul bun, trăit în armonie cu noi
înșine, cu ceilalți și cu mediul, dar care suferă de ecoanxietate și solastalgie. În
căutarea rezilienței personale mă ajută să mă gândesc la oamenii de lângă
mine, la comunitatea din vecinătatea fizică și știu că nu pot și nu putem
schimba lumea, dar putem crea o comunitate mai bună, împreună și asta e de
ajuns.



De la voluntariat la co-
fondator al unei asociații
care are un impact
puternic în comunitatea
ieșeană. Care este
povestea ta, Anca, care
este povestea Mai Bine?

Asociația Mai bine a apărut
din dorința de a activa în
organizații pentru care
dezvoltarea durabilă era
importantă. Am fost
voluntar și în alte ONG-uri,
dar după ce m-am întors
de la Bruxelles, unde îmi
făcusem masteratul și din
alte călătorii care m-au
ținut departe de casă vreo 5
ani, am căutat asociații cu
care să împărtășesc
aceeași viziune, le-am scris,
nu am primit răspuns, așa
că, fără să-mi imaginez că
voi ajunge să lucrez în
propria asociație, am
început să adun oameni în
jurul meu și să pun bazele
Mai bine. 

Primele proiecte au avut o
componentă socială,
resursele noastre au mers
către un azil de bătrâni și
către un centru de copii.
Alături de prieteni am făcut
fundraising, însă pe parcurs
conceptele pe care le
promovam au adus
oamenii împreună și
activitățile au prins
amploare.

Bazar caritabil, IaȘI
reciclează sunt doar
câteva dintre activitățile
care au strâns oameni
curioși, au creat colaborări
și care au facilitat
implicarea celor care
aveau aceeași vizune ca a
noastră. La nivel
organizațional am înțeles
mult mai târziu că nu
întâmplător ne numim Mai
bine. Pentru că ce facem
noi este să dezvoltăm
potențialul care există în
fiecare dintre noi, de a
contribui la o lume mai
bună, împreună, nu
vorbim despre o lume
perfectă. În general, când
realizezi că nu poți
produce o schimbare
radicală tinzi să blochezi
orice pas, blochezi intenția
de a acționa. Însă, nu poți
să rezolvi toate
problemele, cu atât mai
mult cu cât aria de
acțiune este mai diversă,
dar poți să faci schimbări
mici care au impact în
zona în care trăiești.

La nivel personal, cuvintele
prietenei și colegei mele
Andreea Ghiban sunt și
acum valoroase pentru
mine: mai bine faci, mai
bine găsești. Cred că
trebuie să îți fie bine ca să
faci mai bine, trrebuie să
fie bine în jurul tău ca tu să
fii bine. Este o relație
reciprocă. 

Cât despre voluntariat, așa
cum spunea Seneca „nimic
nu ne aparține, doar timpul
este al nostru”, așa că
timpul îl găsim atât timp
cât avem intenția de a
schimba lucrurile din jurul
nostru care nu sunt în
regulă. În cazul meu, din
frustrare și intrigare am
adoptat o atitudine
proactivă, în loc de una
reactivă.

Fundația Comunitară Iași
și Asociația Mai bine au
colaborat în ultimii 10 ani
în diferite proiecte. 
Cum a fost colaborarea cu
Fundația Comunitară Iași? 

De-a lungul celor aproape
15 ani de activitate am
colaborat cu diferite
instituții, organizații
neguvernamentale și spații
private care au susținut
proiectele noastre. 

De altfel, pentru a putea
dezvolta comunități trebuie
să ținem cont de cele patru
dimensiuni: mediul privat,
public, academic și
administrația locală. Toți
actorii sunt implicați pentru
a putea avea o schimbare
profundă în comunitate.
Întâlnim această abordare
sub numele de cvadruplu
helix sau colaborare
intersectorială.Evenimente ca Gustă Slow,



Cum ați reușit în contextul
crizei apărute în februarie
să mobilizați resursele spre
a intervi în sprijinirea
refugiaților, deși
programele asociației nu
sunt în această zonă?

Mai bine are proiecte în
sfera economiei sociale,
ecologiei și protecției
mediului, educației și
dezvoltării durabile,
responsabilizării civice.

În prezent, pe lângă
proiectele permanente ale
asociației– întreprinderile
sociale verzi CUIB și REDU,
suntem parte din 4 proiecte
europene Orizont 2020, ne
ocupăm de campania
Clean Clothes Campaign
Romania, lucrăm la
podcastul Pentru mai bine
din cadrul Our Food, Our
Future, promovăm comerțul
echitabil, devoltăm grădini
urbane, reducem risipa
alimentarăm, contribuim la
școli durabile Și sigur mi-au
scăpat câteva activități.

În februarie 2022, când a
început războiul eram în
primul teambuiding pe care
ne-am permis să-l
organizăm în afara Iașului
după mai 13 ani de
activitate. 

Fundația Comunitară Iași a
fost sprijin pentru mai
multe proiecte ale
asociației, unele dintre ele
nu au rezistat în timp, de
exemplu panoul de
bouldering „Get up!” din
incinta spațiului verde din
curtea Casei Memoriale
Pogor inaugurat în 2015,
însă altele, ca de exemplu
Grădina Comunitară aflată
în spațiul verde al Muzeului
Sadoveanu este și astăzi
deschisă ieșenilor. 

Pentru Mai bine, Fundația
Comunitară Iași este un
actor important în Iași, o
organizație care rezolvă un
anumit tip de probleme și
dezvoltă spiritul comunitar.

De asemenea, îi apreciez
pe oamenii care sunt
alături de Fundație. 

Pot spune chiar că
sentimentul meu este că
am o comunitate mai
sănătoasă este datorat în
mare măsură și de
existența Fundației
Comunitare Iași. 

Colaborarea cu echipa
Fundației a fost
întotdeauna cu sens. Știu
că orice propunere aș avea
voi primi de la Fundația
Comunitară Iași timp de
ascultare și feedback.

Ca mai toți dintre noi, ne-
am simțit blocați inițial, dar
am reușit să manifestăm
practic solidaritatea și să
intervenim. Nu ai cum să fii
indiferent la astfel de
situații, când ești parte din
comunitate răspunzi
nevoilor pe care le are. 

Inițial am oferit spații de
cazare la REDU, am ajutat
cu transportul de la
Palanca spre Iași și
București (cu sprijinul celor
de la Funky Citizens), am
oferit mii de porții de hrană
refugiaților datorită echipei
de la CUIB și bucătăriei de
la Mai bine pe care am
reușit să o facem
funcțională cu fondurile
primite de la Fundația
Comunitară Iași, People in
Need, Action AID
International, Fundația
ERSTE și cu sprijin de la
persoane fizice. 

Ce cred că are un impact
puternic este că am reușit
să angajăm patru refugiate
ucrainence, două dintre ele
lucrează la CUIB, două la
Mai bine. Ne propunem să
realizăm mai multe
activități și proiecte care să
îmbunătățească nivelul de
calitate al vieții, ne dorim să
ajutăm la integrarea
refugiaților. 



În urmă cu trei luni nu aș fi crezut că vom putea crea patru locuri de muncă,
cu atât mai mult cu cât bucătaria Mai Bine este destinată exclusiv

persoanelor din Ucraina. 
 

A contat foarte mult că Fundația Comunitară Iași a înțeles nevoia de a
acorda bani pentru salarii și a sprijinit demersurile noastre.

 

Anca recomandă: A guide for the Perplex, E.F. Schumacher
 

Cu responsabilitate față de comunitate și grijă față de oameni, Anca vorbește
despre o lume în care solidaritatea și un stil de viață echitabil pot crește
calitatea vieții și schimba în mod profund relațiile economice și sociale. 

 
Perseverența Ancăi și proiectele durabile pe care Asociația Mai bine le

derulează în Iași ne dau încredere că schimbările se produc în timp prin
contribuții constante ale fiecăruia dintre noi. 



Alex Luchici

Prin evenimentele organizate de-a lungul
anilor am cunoscut oameni care au rămăs
alături de Fundația Comunitară Iași sprijinind
proiectele fundației și împărtășind valori
comune. 

Unul din prietenii Fundației Comunitare Iași
este Alex Luchici pe care l-am cunoscut
datorită Swimathon-ului. Din 2010 Alex este
coordonator de proiecte în cadrul Asociației
euRespect, din 2020 este președintele Alianței
pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași
– APTA, în 2021 ne-a onorat cu acceptarea
rolului de erou urban al Iașului. 

Astăzi, împreună cu Alex Luchici, explorăm
subiecte ca mobilitate urbană și
accesibilizarea infrastructurii.

Cine este Alex Luchici?

Sunt un călător prin viață, un om care își dorește să cunoască și să învețe cât
mai mult. În măsura în care pot, aș vrea ca prin implicarea și inițiativele mele
să contribui la bunul mers al lucrurilor în comunitatea în care trăiesc. 

Sunt tulcean, venit din timpul facultății în Iași. În povestea mea există un punct
de cotitură și acela este primul an de facultate când, în urma unui accident în
Delta Dunării, am ajuns utilizator de scaun rulant. Acela a fost punctul din care
am început să văd o altă realitate, să am o altă perspectivă asupra lumii.
Câțiva ani mai târziu, am înființat Asociația euRespect din dorința de a sprijini
oameni care au trecut prin aceeași experiență ca mine și de a face din Iași un
oraș mai accesibil tuturor persoanelor.



În 2020 a fost înființată
APTA, formațiune
apolitică ce are ca obiectiv
inițierea de propuneri de
politici publice pentru
dezvoltarea mobilității
urbane durabile, al cărei
președinte ești. Cum am
putea noi, cetățenii, să
ajutăm la implementarea
proiectelor APTA ?

Prin APTA susținem
dezvoltarea transportului
alternativ în contextul
dezvoltării urbane; ce
căutăm noi este să
promovăm această idee a
unei modificări echitabile a
spațiului public. Ce ne
dorim este un transport
public de masă eficient,
pietonale accesabilizate,
infrastructură corectă
pentru bicicliști și pentru
persoanele cu dizabilități
temporare sau
permanente.

În acest moment, trei dintre
proiectele propuse de APTA
sunt asumate de consilierii
locali, dar implementarea
lor durează mai mult decât
ne așteptam. 

Sprijinul comunității este
extrem de important! O
comunitate solidară, unită
în jurul unor cauze care
urmăresc binele comun
capătă o voce mult mai
puternică, mai fermă în
fața decidenților, a celor ce
creionează și 

Mesajele APTA au
întotdeauna o abordare
constructivă – noi
identificăm și semnalăm
problemele din oraș, însă
întotdeauna ele sunt dublate
și de propuneri de soluții.
Avem alături de noi oameni
bine pregătiți pe domeniile
pe care le abordăm, care au
voci ferme și perspective
pertinente, iar inițiativele
noastre au mereu această
componentă participativă.
Da, cerem rezultate din
partea administrației locale,
însă și noi ne asumăm
partea noastră de
reponsabilitate civică. 

Prin conținutul pe care îl
livrăm pe pagina noastră de
Facebook, încercăm să
susținem o campanie
permanentă de
conștientizare a publicului.
Orașul accesibil în care ne
dorim cu toții să trăim nu
este doar o sintagmă
abstractă, o formulă-clișeu, 

implementează proiectele
ce modelează spațiul în
care trăim.

A trimite mesajul asociației
noastre mai departe este
un gest care ne ajută. Cu
cât avem mai mult sprijinul
publicului, cu atât mesajul
nostru cântărește mai mult
în fața administrației locale
iar dinamica procesului de
implementare se modifică
favorabil.

ci este chiar unul dintre
acele elemente care în mod
real au potențialul de a
schimba în mai bine viața
fiecăruia dintre noi. 

Voluntariatul te
caracterizează. Cum îți
găsești timp pentru
voluntariat și de ce este
important să fim voluntari?

Eu, de exemplu, am început
ca voluntar pentru
Societatea Ornitologică
Română, pentru o tabară
anuală, unde am mers apoi
ca participant și mai târziu
ca organizator. Aveam 14 ani.

Cred în voluntariat pentru că
a face bine de dragul binelui
are această putere de a
ajunge foarte departe și într-
un final de a se întoarce la
tine în forme nebănuite. 

În primii ani după accidentul
meu, am avut parte de sprijin
enorm din partea oamenilor
din jurul meu, deopotrivă
prieteni și necunoscuți. Acel
val imens de generozitate a
fost efectiv ceea ce m-a ținut
în viață și m-a readus pe
drumul pe care trebuia să
merg. În punctul în care mă
aflu, să pot face la rândul
meu ceva pentru ceilalți este
un dar, un privilegiu, un mod
de a spune mulțumesc și de
a da mai departe binele de
care am avut parte. 



Modul de a face fundraising
mi s-a părut potrivit pentru
ideile noastre și, datorită
oamenilor din Fundația
Comunitară Iași, care au o
energie aparte, am
continuat să înscriem
proiecte și la următoarele
ediții. 

Datorită acestui context am
reușit să sprijinim tineri cu
dizabilități și să realizăm
proiectele de conștientizare
pe care ni le-am propus.

Fundația Comunitară are
un rol esențial în Iași,
angrenează oameni, ong-
uri, echipe, în acțiuni care
fac bine orașului. Prin
inițiativele Fundației
Comunitare Iași se creează
direcții și oportunități pentru
asociații din diferite
domenii, și este o nevoie
reală de asemenea energii
constructive. În plus,
entuziasmul oamenilor din
Fundația Comunitară Iași
ne-a atras către ei și a fost
o plăcere să lucrăm
împreună. 

În tot ceea ce facem,
credem în puterea
colaborării – de altfel și
APTA este formată din 11
ONG-uri care și-au propus,
prin această inițiativă, să
sprijine implementarea de
politici publice care se
concentrează pe tema 

Personal, consider că toți
avem ceva de dăruit
comunității în care trăim.
Avem, chiar, această
datorie morală. 

Oricine poate direcționa un
minim din experiența
personală, din timpul și
energia proprie pentru o
cauză bună – oricare ar fie
aceea. 

Așa cum oceanul este
format dintr-un infinit de
picături, fiecare lucru bun și
corect pe care îl facem
ajută la transformarea
societății în care trăim, la
propagarea unor exemple
pozitive, la coeziune și
echilibru. Nu trebuie decât
să vedem lucrurile cu mai
multă încredere, să
îndrăznim să fim mai
optimiști și pozitivi. 

Cum reușesc? Pur și simplu
îmi organizez timpul cât de
bine pot pentru tot ce îmi
propun în toate domeniile
în care activez. O
organizare eficientă
creează timp pentru fiecare
dintre lucrurile pe care ne
dorim să le facem.

Care este povestea din
culise dintre Alex Luchici și
Fundația Comunitară Iași?

Povestea începe în 2015,
când am participat la
Swimathon cu un proiect al
Asociației euRespect

mobilității urbane durabile în
municipiul Iași. 

Spuneai în cadrul Eroi
Urbani că Iașul este un oraș
fascinant, de un specific și o
frumusețe aparte, animat
de locuitorii și vizitatorii săi,
în care nevoile oamenilor
trebuie puse pe primul loc.
Cum arată Iasul ideal în
viziunea ta? Cât de departe
suntem de a trăi într-un
oraș atent la nevoile
oamenilor?

Iașul are acest potențial
fantastic de a deveni un oraș
prietenos pentru toate
categoriile de public, un oraș
cu adevărat european. Un
centru urban dinamic, cu un
aer mai curat, cu trotuare
prietenoase, cu variante
echitabile de transport
alternativ. Îmi doresc mult să
văd în Iași mai multe spații
de socializare, mai multe
străzi care să devină
pietonale în weekend. 

De asemenea, mi-aș dori ca
Iașul să facă demersurile
necesare ca să fie printre
câștigătorii Access City
Award,competiție anuală
între cele mai accesibile
orașe, lansată încă din 2010
de Comisia Europeană. 

Din perspectivă socială,
dizabilitatea se referă la
problemele de interacțiune
dintre persoane și mediu, la
barierele și limitările sociale.



Ar trebui să privim 
dizabilitatea prin filtrul diversității de
abilități.Unii oameni au nevoie de scări,
alții de rampe, unii folosesc proteze, alții
bastoane de nevăzător, unii se deplasează
folosind un scaun rulant. Toate aceste
ipostaze fac parte din lumea în care trăim,
normalitatea înseamnă, de fapt,
diversitate. 

La nivelul județului Iași sunt 11.600
persoane cu dizabilități, care ar putea
deveni contributori activi într-un oraș
accesibil. Dezvoltarea infrastructurii și
programele de implicare a acestor
categorii sociale ar ajuta în mod real în
procesul de incluziune. 

Trebuie doar să schimbăm perspectiva și
să îndrăznim să credem în rezolvări dacă
vrem să ne fie bine - nu mai putem să
privim de la distanță, indignați sau
resemnați, trebuie să ne implicăm în viața
orașului. Trotuarele sunt ocupate de
mașini, avem obstacole pe pistele de
bicicliști, aerul este poluat, dar prin
acțiunile proprii putem determina
transformarea orașului. Mersul cu mașina

ne izolează, în timp ce, mai mult ca oricând, noi avem nevoie să interacționăm și să
socializăm pentru a putea dezvolta o comunitate mai unită, care să reacționeze cu mai
mult curaj în fața oricărei provocări.

Alex recomandă: Sacrul și profanul, Mircea Eliade
 

Într-un mod direct, dar blând, Alex Luchici ne face conștienți de existența soluțiilor la
provocările cu care ne confruntăm zilnic în orașul în care trăim. Curajul cu care

vorbește despre problemele de infrastructură ale Iașului este dublat de
responsabilitatea cu care inițiază proiecte spre beneficiul întregii comunități.

 
Să îl ai ca partener de dialog pe Alex Luchici este o bucurie și o sursă de inspirație să

fim mai perseverenți, mai implicați și mai încrezători în puterea noastră de a
transforma Iașul într-un oraș în care să fim mândri că locuim.

 



 Adia Ioana
Romanescu

Fundația Comunitară Iași  oferă bursele atât
pentru studiu, cât și pentru performanță.
Datorită burselor pentru performanță am
ajuns să o cunoaștem în urmă cu trei ani pe
Adia Romanescu, pe atunci elevă în clasa a
X-a la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore
Moisil” din Iași, pasionată de informatică și cu
un dosar care ne-a impresionat.

Astăzi, Adia este șefă de promoție, termină
clasa a XII-a și încheie trei ani de colaborare
cu Fundația Comunitară Iași.

Cine este Adia Romanescu?

Adia este pasionată de învățare și de tot ce presupune acest proces. Adia este
un mic informatician în devenire care continuă să se dezvolte și să exploreze
diferite direcții. Este și colegă și prietenă, dar și lider în proiectele în care se
implică.



reprezintă un proiect
important pentru dezvoltarea
mea.

Am participat cu Atelierul de
robotică și la Swimathon și
am înțeles mai multe despre
contextele de strângere de
fonduri.

Totodată am construit relații
cu participanții de la
Științescu și le-am păstrat și
după ce s-a încheiat
programul. Cea mai mare
bucurie a fost că Fundația
Comunitară Iași a reușit să
aducă împreună oameni cu
pasiuni comune și să ne dea
ocazia să învățăm unii de la
ceilalți.

Apoi, în clasa a X-a am văzut
în școală afișele despre bursa
de performanță, iar un prieten
care a fost bursier al Fundației
m-a încurajat să aplic. Ca în
povești am reușit să îmi fac
dosarul pe ultima sută de
metri și am foarte bucuroasă
când am aflat că am trecut în
etapa următoare pentru că
știam de la alți prieteni că
trierea dosarelor este un
proces atent făcut.

Prin intermediul Fundației
Comunitare Iași am ajuns să îi
cunosc pe cei de la compania
Centric și timp de trei ani să o
am în calitate de mentor pe
Alina Gheorghe alături. Sunt
recunoscătoare pentru  

ce pot, sunt curioasă să
aflu profunzimile unei
probleme, așadar aloc timp
studiului fără să fie o
povară. Însă am și prieteni,
am timp și de vizionat filme
și seriale. Am înțeles că
este important să mă
prioritizez ca să pot să am
grijă și de cei din jurul meu
și să am activități care îmi
plac. De exemplu, am inițiat
proiectul Dăruiește un robot
copiilor din mediul ruralși
datorită celor doi colegi
care mi-au fost alături,
sponsorilor din comunitate,
a relațiilor construite în
timp și a implicării am
depășit așteptările.

Vreau să continui să fac
voluntariat, însă
informatica și voluntariatul
sunt două pasiuni pe care
le separ. Mă provoacă
ambele domenii și explorez
astfel abilități diferite.

Fundația Comunitară Iași
a împlinit 10 ani anul
acesta, ultimii trei ani i-
am petrecut împreună.
Cum a fost pentru tine
colaborarea cu FCI?

Prima dată când am
cunoscut Fundația
Comunitară Iași a fost în
clasa a IX-a prin
intermediul programului
Științescu. Am înscris atunci
un proiect pe robotică și
am cunoscut oameni
extraordinari. Științescu

Care sunt visurile tale?
Cum ai pornit, ce s-a
schimbat între timp?

Când eram mică îmi
doream să fiu pictoriță,
însă acum știu că vreau
să fiu informatician. Deși
în clasa a V-a îmi plăcea
mai mult matematica
decât informatica, dar
datorită doamnei
profesor Ivașc Cornelia
care în clasa a VI-a m-a
pregătit pentru olimpiada
de la informatică, am
ajuns să fac progrese
mari și să ajung la
olimpiada națională fără
să îmi dau seama. Apoi
mi-am dorit să aflu mai
multe despre acest
domeniu.

Acum, visul meu este să
fiu informatician și să
reușesc să produc
schimbări în comunitate
prin educație

Studiu, performanță,
voluntariat. Sunt trei
cuvinte care te definesc.
Cum reușești să ai
rezultate școlare și
extra-școlare
spectaculoase și în
același timp să fii o
adolescentă cu o viață
socială normală?

Mă concentrez pe ceea ce
îmi place și priotizez în

funcție de asta. Mereu îmi
doresc să fac maximul din 



proiecte, și anume văd că
voi dați speranță.  

Educația, cred, că a
devenit un domeniu căruia
îi lipsește speranța, mai
ales după perioada școlii
în online, profesorii sunt
storși de energie, elevilor
nu li se potrivește sistemul,
însă FCI sprijină inițiativele
profesorilor și ale elevilor
care vor să producă o
schimbare în educație și
acest lucru este fantastic.
&nbsp;
Am simțit mereu că
Fundația Comunitară Iași
este aproape, că face
lucruri din inimă. Așa cum
spune Doris, ținem mereu
aproape.

În perioada pandemiei,
interesul pentru olimpiade
și concursuri a scăzut
dramatic. Cu toții eram
preocupați de starea de
sănătatea a noastră și a
celor din jur și totodată
îngrijorați de parcursul
academic. Performanța
presupune studiu zilnic și
am avut momente în care
am simțit că nu are niciun
rost, eram furioasă, însă
datorită Fundației
Comunitară care are
încredere în mine și în ce
pot eu să fac, am renunțat
la orice gând de a nu
aprofunda studiul și mai
intens, așa că a fi bursieră  

fiecare întâlnire cu cei de la
Centric, dar și că am reușit
să cunosc alți bursieri
excepționali care, la fel ca
mine, pot evolua în
informatică cu ajutorul
sprijinului oferit de FCI și de
Centric.

Bursa pentru perfomanță
este necesară nu doar prin
prisma banilor primiți
pentru că da, performanța
presupune costuri, ci mai
ales pentru că validează
munca pe care o depui și
te încurajează să fii cea
mai bună versiune a ta, să
dai tot ce poți.

Fundația Comunitară Iași
își propune să aducă
împreună oamenii buni
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. Ce este
Fundația Comunitară Iași
pentru tine?

Fundația Comunitară Iași
este organizația care
susține educația și care
produce schimbări în
comunitate prin diferitele
proiecte. 

Cred că fiecare proiect al
Fundației urmărește, de
fapt, să aibă un impact în
comunitate, însă eu văd un
impact și dincolo de 

a Fundației este și o sursă de
motivație.

Cele mai recente cărți de
dezvoltare personală
analizează conceptul de
competitivitate toxică. Se
poate face performanță fără
competitivitate? 

Am înțeles că olimpiadele și
competițiile nu reprezintă
valorea muncii mele, premiile
confirmă efortul depus de
mine pe perioade lungi de
timp, dar concursul în sine
reprezintă doar un moment
din viață. Uneori ai pur și
simplu o zi proastă.

Cred cu tărie că nu destinația
este importantă, ci drumul pe
care îl parcurgi. La fel cum
talentul nu este suficient,
toate competențele se învață,
trebuie doar să depui efort și
să îți crești pasiunile. Până la
urmă, diferența între
performanță și
neperformanță este
antrenamentul.

În informatică nu am simțit o
competitivitate toxică, dar da,
ea poate exista. În cadrul
grupurilor de olimpici din care
fac parte am ajuns să am
încă patru colegi care mi-au
devenit prieteni și ne bucurăm
atunci când unuia îi merge
mai bine și îl încurajăm când
are un moment dificil. Suntem
într-o competiție, dar suntem
și prieteni. 

 



Adia recomandă: Talentul nu este suficient, John C. Maxwell
 

Adia a învățat să citească înainte de a merge la școală datorită utilizării
calculatorului. Consideră că accesul la internet este o binecuvântare pentru
că poți găsi răspuns la curiozități și crede că un stil de comunicare asertiv

dintre părinte către copil poate face diferența între a accesa eficient sau nu
informațiile de pe internet. De asemenea, Adia vorbește cu multă căldură
despre profesorii ei și le mulțumește pentru că au fost principalii factori de

motivație și cei care au învățat-o cum să facă performanță.
 

Adia este implicată în două proiecte de succes Atelierul de robotică și
Peppers unde nu este doar informatician, ci se ocupă și de management și

marketing.
 
 

Mulțumirea  pe care o am pentru oportunitatea pe care a reprezentat-o
sprijinul din partea Fundației Comunitare Iași și Centric IT Solutions

România nu poate fi exprimată îndeajuns.
 

Mă bucur să știu că noi, tinerii ieșeni, suntem susținuți să ne dezvoltăm
personal de către comunitate.

 
Inspirația și motivația sunt resurse ce se cultivă atent în educația ieșeană

și îmi doresc din suflet ca orice tânăr să aibă oportunitatea de a-și
descoperi pasiunea prin comunitatea locală.



Carmen Teodorescu

Fondul de Burse al Fundației Comunitare Iași
este programul început în 2012 și care de-a
lungul anilor a adunat donatori minunați și
elevi fantastici. 

Însă, 2 ani mai târziu, datorită implicării lui
Carmen Teodorescu, inițiativa noastră de a fi
alături de elevii cu rezultate școlare foarte
bune s-a multiplicat și am lansat prima ediție
a Fondului de Burse Centric alături de Centric
IT Solutions Romania.

Carmen Teodorescu este manager și trainer
în cadrul companiei Centric din 2013.

Cine este Carmen Teodorescu?

O persoană cu multe pălării. Îmi place diversitatea proiectelor și să mă ocup de
mai multe în acelasi timp. Îmi iau energie din proiecte diverse, din a lucra cu
oameni diferiți.

Mă bucur să spun că mi-am găsit misiunea personală și cred că cea mai mare
contribuție pe care pot să o aduc este din zona de învățare și apoi de a merge
spre oameni și de a împărtăși ceea ce învăț.



Cum găsești timp după
activitatea la birou să faci
voluntariat, să te implici în
diferite proiecte ale
societății, să fii prezentă și
activă?

experții. Încrederea a venit și
datorită rapoartelor venite
din partea Fundației, a
transparenței de-a lungul
proiectelor. Seriozitatea,
comunicarea foarte bună,
parolismul au pus bazele
unei relații de lungă durată.

Fundația Comunitară Iași
este un partener pe care ne
bazăm pentru a ne ajuta să
facem ca activitățile
noastre să aibă impact în
comunitate. Atunci când
mergem către echipa de la
Fundație, mergem către
specialiști și împreună
reușim să producem
schimbări. Singuri nu am
avea resursele necesare.

Cred că este important să
ne susținem unii pe alții, așa
că a fost natural să spunem
da proiectelor Fundației.
Chiar și când vremurile erau
dificile si tulburi nu am putut
să stăm deoparte. Am văzut
că am putea și noi ajuta cu
ajutorul Fundației
Comunitare Iași și am
acționat.

Carmen, de ce avem
nevoie pentru a deveni
donatori?

De prezența ta în ceea ce
faci. Simpla ta dorința de a
ajuta creează un impact.
Cred că noi toți suntem
conectati unii cu altii și tot 

S-au întâlnit prin Ciprian
Păiuș și Carmen
Teodorescu.Aveam deja un
an de când lucram în
companie și am propus sa
utilizam fondurile CSR și să
investim în educație. Nu
știam prea multe despre
Fundația Comunitară Iași,
dar am mers la
recomandarea unui prieten
către FCI. În 2014 au avut
loc primele discuții și de
atunci investim împreună
în educație. Cred că totul
devine mai ușor când
împărtășim aceleași valori.
Avem acum un fond numit
Fondul de burse Centric,
care prin activitățile de
mentorat devine tot mai
valoros atât pentru bursieri,
cât și pentru mentori.

Fundația Comunitară a
împlinit anul acesta 10 ani
de activitate, compania
Centric IT Solutions, prin
intermediul tău, este
alături de noi de mai bine
de 8 ani. Ne alegeți an de
an, cu recunoștintă vă
întrebăm: de ce?

Colaborarea cu Fundația
Comunitară Iași este fluidă
și matură, iar proiectele
Fundației susținute de
Centric au crescut natural.
Am întâlnit în Fundația
Comunitară Iași
profesioniști, oameni
responsabili și pasionați de
ceea ce fac, un mod de
abordare pe care îl au  

Cred că din dorința de a
ajuta. Îmi aduc aminte cînd
eram copil îmi doream să
fiu medic, să îi ajut pe
ceilalți. Astăzi am ajuns să
fiu manager, sa fac training
sau sa facilitez diferite
intalniri sau workshopuri. De
asemenea coordonez
programul de wellbeing si
ma implic in programele de
Charity si CSR. Toate aceste
activitati presupun sa lucrez
cu oameni si sa ajut, chiar
dacă nu din rolul de medic.

Apoi, eu mă încarc cu
energie când împărtășesc
cu ceilalți. Pur și simplu îmi
place să învăț, nu mă
plictisesc niciodată să învăț
lucruri noi și de aceea și
cariera mea, activitățile
mele se învârt în această
zonă: învăț și dau mai
departe ceea ce învăț.

De asemenea, îmi plac
lucrurile care au
semnificație și atunci când
are sens pentru mine o
activitate vreau să mă
implic. 

Cum s-a întâlnit Fundația
Comunitară Iași cu Centric
IT Solutions?



mediul este într-o simbioză, așadar și o
foarte mica atingere transmite un
impuls în toată rețeaua pe care o
formam împreună.

Uneori nu trebuie să faci altceva decât
să faci un mic gest, să dai un like, un
share și informația pe care o distribui
apare în feed la un prieten care are
nevoie.Nu știi niciodată cum o vorbă, o
încurajare produce o diferență în viața
altcuiva. Personal, am continuat
proiecte și când am avut doar o singură
persoană care a crezut în mine, am avut
un singur elev la inceput ca participant,
însă o singura persoana a fost o
motivație suficient de puternică să
continui și să am succes până la final.

Timpul tău pe care îl oferi este foarte
important, și nu neapărat partea
financiară. 

Iar pe cei care sunt foarte tineri îi
încurajez să se implice în proiecte
diverse.Voluntariatul este o zonă de
învățare extraordinară.

Înveți mai ales despre tine, înveți să faci alegeri mai bune, afli ce abilități și aptitudini ai,
poți găsi o nouă pasiune care să îți schimbe cursul vieții. Totodată este modul prin care
ajungi să relaționezi cu diferiți oameni, creezi o rețea pe care te poți sprijini în viitor.

Pentru mine este de neprețuit impactul proiectelor în care mă implic. Rezultatele
proiectelor se văd prin oamenii care ajung la rândul lor contributori, când tinerii cu care
m-am întâlnit pe drum ajung să fie mentori, donatori, voluntari sau contributori în
programe care produc schimbări în comunitatea în care trăiesc

Carmen recomandă: Arta Fericirii. Manual de viață, Dalai Lama, Howard C. Cutler
 

De la manager la coordonator al unui program de wellbeing, de la organizator de
campanii de fundraising la trainer de comunicare și public speaking, de la facilitator la
suporter al politicii CSR in cadrul companiei Centric, Carmen Teodorescu jonglează cu
toate acestea cu o stăpânire de sine fantastică. Calmul, naturalețea și autenticitatea

pe care ni le transmite cu fiecare ocazie ne dau încredere că în comunitate există
resurse extraordinare pentru a schimba direcții de lucru.

 
 
 



Petronela Petrea

Când spunem oamenii din comunitate ne
gândim la Petronela Petrea, profesor de
matematică și director al Școlii Gimnaziale
„Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului,
Iași, Coordonator al grupului de cercetași din
Valea Lupului și absolventă a primei generații
de directori formați la Academia de
Leadership și Management Școlar,  unul dintre
oamenii care cu o energie de nedescris
ghidează, modelează și încurajează
comunitatea să se implice spre beneficiul
tuturor.

Cine este Petronela Petrea?

Dincolo de multiplele roluri din ultima vreme mă identific cu un om care crește și
care îi ajută pe cei din jur să crească, fie că sunt copii, fie adulți. Este un rol pe
care mi-l asum, îmi doresc să fiu aici.

Voluntariatul vă caracterizează. Ce vă motivează să oferiți timpul dvs
comunității?



Tot ce am învățat este de a
fi om pentru alții, atât din
credința creștină pe care o
trăiesc unde este
propovăduită iubirea pentru
aproape și de a te pune în
sluja celorlalți, cât și din
motto-ul cercetașilor: ești
cu adevărat fericit când îi
faci fericiți pe alții. 

O vreme am crezut că asta
înseamnă să îi pun pe
ceilalți pe primul loc, apoi
am învățat că dacă eu sunt
bine cu mine pot să le dau
și altora. 

Am început să fac
voluntariat atunci când
acțiunile în care m-am
implicat s-au pliat pe
valorile mele, și anume de a
face mai mult decât de a fi
pentru tine. 

Bucuria pe care o trăiesc
alături de copii în activitățile
din școală sau de la
cercetași este inegalabilă.
Am înțeles că mă simt
împlinită atunci când dau
altora. 

De altfel, am aflat de
cercetași atunci când copiii
erau destul de mari și
doream să ne petrecem
timpul împreună într-un
mod de calitate, iar pentru
noi a funcționat foarte bine
să ne implicăm ca familie în
activitățile propuse de .

desfășor în școală și în
activitățile extra-școlare.
Cred în puterea lui
împreună și cred că putem
face lucruri minunate și
doar prin a acordă mai
multă valoare resurselor pe
care le avem deja. 

De-a lungul timpului mi-am
dat seama de un lucru
aparent banal: noi eram
prea exigenți cu înfățișarea
școlii, așteptam finanțări
mari pentru a face
schimbări. În schimb, am
început să facem lucruri
reciclând și folosind ce
aveam la îndemnă, de
exemplu am expus lucrările
tuturor copiilor în școală.
Am schimbat nu doar
imaginea școlii, ci modul în
care copiii se raportează la
ea, astfel că elevii și-au
asumat școala ca un loc al
lor, discutau între ei despre
cum școala este a lor. Un
gest simplu poate produce
schimbări mai mari decât
anticipăm. 

Ne onorează faptul că
sunteți una dintre
persoanele care au asistat
la creșterea Fundației
Comunitare Iași. Cum a
fost colaborarea cu FCI?

Colaborarea cu Fundația
Comunitară Iași a devenit
un tango, fiecare este atent
la tendința în care mișcă 

ercetași. Am fost sprijinită
de familie în toate
proiectele și a contat foarte
mult

De ce calități avem nevoie
ca să fim donatori?

Fiecare om se simte bine
când face bine, iar atunci
când simte că este parte
dintr-un întreg se simte
împlinit. Singur nu apuci să
schimbi lumea, dar poți fi o
contribuție la schimbările
mici care o vor produce pe
cea mare.

Îmi vine în minte acum de
exemplu claca de
odinioară când oamenii din
sat se adunau pentru a
ridica o casă pentru tinerii
căsătoriți. 

Dacă fiecare ar face un pic
de bine în jurul lui cred că
lumea s-ar schimba. 

Suntem insulițe de bine, dar
putem crea conexiuni și
transmite un mesaj și
celorlalți că se poate. Și eu
la rândul meu am fost
inspirată de munca altora
și cred că dacă măcar o
singură persoană prinde
curaj să implementeze
ideile pe care le are
datorită proiectelor în care
mă implic atunci e de
datoria mea să vorbesc și
să fac vizibil efortul depus
de echipa școlii de la Valea
Lupului și munca pe care o 



celălalt. Am pornit prin a fi atentă la ce
finanțări are Fundația, apoi a venit
Fundația către mine și mă anunța.

Finanțările de la Fundația Comunitară
Iași au ajutat școala să se dezvolte, au
ajutat copiii să se descopere, noi,
echipa, am învățat management de
proiect și am prins curaj să aplicăm mai
departe. 

Prin Fundația Comunitară Iași ne-am
conectat cu alte asociații, cu alți
oameni și s-a creat o relație. Pe mine
Fundația Comunitară Iași m-a oglindit și
mi-a dat curaj să fac mai multe decât
făceam. 

Apoi, prin proiectele cu Fundația
Comunitară Iași am învățat să
comunicăm, cum să ne alegem
grupurile țintă pentru activitățile
noastre. Prietenia cu Fundația
Comunitară Iași a pornit de la proiecte
mici, dar valoroase. În primul an de Cros
pentru școli am avut două proiecte
înscrise, ne doream un loc de joacă

pentru grădiniță și acel loc este folosit și în present, și să reînființăm trupa de teatru
a școlii. Am reușit să strângem sumele necesare și datorită Lilianei Drăgan trupa
de teatru Cantalup a devenit un proiect foarte important al școlii, un proiect de
dezvoltare al copiilor.

Petronela recomandă: Arta  conversației, Ileana Vulpescu 
 

Bucuria cu care Petronela Petrea vorbește despre copii, despre progresul fiecăruia
în parte, încrederea pe care o are în comunitate și în micile fapte bune sunt

semințe de bine pe care ea le sădește cu naturalețe, entuziasm și autenticitate. 
 

Fiecare întâlnire cu Petronela Petrea este o lecție despre puterea lui împreună,
despre perseverență și despre a face bine ca o acțiune firească și fără a aștepta

nimic în schimb.



Lucian Grigorescu

În februarie 2022 Fundația Comunitară Iași
alături de Fundația Serviciilor Sociale Bethany
si  Asociația Civica a reactivat Fondul de
Urgență. Apoi,  sub umbrela Fondului de
Urgență în aprilie, am lasat Apelul la
solidaritate, prin care sprijinim grupurile de
inițiativă și organizațile neguvernamentale
care oferă asistență refugiaților din Ucraina. La
scurt timp după ce am făcut public acest
apel, Asociația Împreună pentru Miroslava
ne-a contact și a devenit beneficiară. 

Lucian Grigorescu este președintele Asociației
Împreună pentru Miroslava și cel care
coordonează activitățile asociației.

Cine este Lucian Grigorescu??

Sunt tată, soț, profesor de limba engleză cu o experiență de 15 ani, voluntar de
10 ani în două asociații din Piatra Neamț, Sens Civic, respectiv din Botoșani,
Salvează o inimă, și de 1 an și un pic fondator al Asociației Împreună pentru
Miroslava.

Din dorința de a produce schimbare și în Iași am înființat această asociație
Împreună pentru Miroslava a cărui scop este organizarea de cluburi de
activități, evenimente, medidații dedicate  copiilor din Miroslava, dar
evenimentele sunt deschise tututor celor care vor să participe. Îmi doresc să îi
sprijinim pe copiii defavorizați pe parcursul școlii. 



Asociația Împreună pentru
Miroslava a fost una dintre
primele organizații care a
venit în întâmpinarea
nevoilor refugiaților din
Ucraina. Cum ați găsit
resursele?

Pe 25 februarie am început
oficial campania de
sprijinire a refugiaților. Inițial
nu m-am gândit cum fac, ci
doar că trebuie să mă
implic și să ajut. Am știut că
nu voi fi singur în acest
demers, că voi găsi oameni
dispuși să dea o mână de
ajutor. Pe 26 februarie am
primit primele familii în Iași
pe care le-am cazat la
persoane fizice din
Miroslava. Am reușit în 24
ore să găsesc 50 de locuri
de cazare și am ajuns
repede la 100 de locuri
disponibile. Apoi am
continuat să colaborăm cu
pensiuni și alte asociații din
Iași, și practic să ajutăm în
funcție de nevoile pe care le
aveau refugiații, așa am
ajuns și la a organiza
activități de integrare, ca de
exemplu clubul de pictură
destinat copiilor și cererea a
fost mai mare decât ne
așteptam.

Însă, în aceste luni de când
a început războiul, nu doar
nevoile refugiaților s-au
schimbat, ci și dinamica
donațiilor, așa că 

ajunsesem într-un impas
financiar, dar ne doream
foarte mult să continuăm
proiectele începute, campania
You can take whatever you
need și atelierele de pictură,
așa că atunci când am aflat
despre Apelul de solidaritate
lansat de Fundația
Comunitară Iași am aplicat și
am știut că suntem pe drumul
care trebuie. 

Cum s-a întâlnit Fundația
Comunitară Iași cu Asociația
Împreună pentru Miroslava?

Știam de Fundația Comunitară
Iași din programul ONGteca,
dar colaborarea pe Fondul de
Urgență – Apel la solidaritate
ne-a adus și mai aproape și
totul a decurs foarte bine. A
doua zi după ce am aplicat
am și primit răspuns și ne-am
bucurat să aflăm că suntem
eligibili.

Practic, primul grant de 5.000
lei ne-a salvat. Aveam în
desfășurare campania de
donare de alimente pentru
aproximativ 300 de beneficiari,
și căutam resurse financiare
pentru a cumpărăm produse,
așa că a venit exact la
momentul potrivit. 

Apoi, am prins curaj și ne-am
înscris și pentru a beneficia de
cel de-al doilea grant de
15.000 lei. Făcusem deja
atelierele de pictură cu
resursele asociației și
feedback-ul pe care l-am 

primit atât de la copii, cât
și de la părinți ne-a
încurajat să continuăm
aceste activități, însă
epuizasem fondurile
pentru a acoperi
materialele necesare. Dar
am primit prin Fundația
Comunitară Iași și al
doilea grant și am reușit
astfel să susținem încă 6
ateliere de pictură, 6
ateliere de limbă engleză
și în plus am reușit să
organizăm o excursie de o
zi pentru 23 de beneficiari
din Ucraina. 

Granturile, însă, nu i-au
ajutat doar pe refugiați, ci
și pe noi, voluntarii
asociației, pentru că ne-
au impulsionat să
continuăm să facem bine,
au fost confirmarea de
care aveam nevoie că
munca într-un ONG este
susținută de comunitate,
așa cum spunem noi în
asociație: împreună
reușim!

Motto-ul Asociației
Împreună pentru
Miroslava este foarte
aproape de viziunea
Fundației Comunitare
Iași, noi ne dorim să
aducem împreună
oamenii care mișcă
lucrurile și să mișcăm
lucrurile care merită
mișcate, credem în
puterea lui împreună.
Reușim împreună să
producem schimbare?



Cu siguranță da. Experiența Fundației
Comunitare Iași este o resursă
minunată pentru ONG-urile la început
de drum. Noi învățăm mereu câte ceva
din colaborarea pe care o avem. 

În primul rând, sprijinul vostru a venit
într-un moment dificil al nostru ca
organizație, nu știu dacă am fi reușit să
strângem sumele necesare de bani
pentru a susține refugiații cu care
colaborăm. Dacă la începutul
campaniei noastre cumpăram alimente
de 1.500 lei pe săptămână, am ajuns
acum la suma de 2.000 euro.

Apoi, modul de lucru al Fundației
Comunitare Iași setează repere și
pentru noi, învățăm să facem rapoarte,
învățăm să monitorizăm impactul pe
care îl avem și totodată avem
continuitate în proiectele noastre, ceea
ce este un real ajutor pentru beneficiarii
noștri.

Fundația Comunitară Iași ne-a dat
posibilitatea să continuăm ce ne-am

propus din prima zi de campanie a asociaței: să ajutăm pe cei ce au nevoie. 

Astfel că, suntem recunoscători atât pentru sprijinul financiar, cât și pentru informațiile
primite de la echipa Fundației. 

 Lucian recomandă: Alchimistul, Paulo Coelho
 

Lucian Grigorescu vorbește cu pasiune despre oameni și despre importanța
relațiilor inter-umane. A strâns alături de el nu doar o echipă fantastică de
specialiști care, voluntar, fac activități cu copiii care întâmpină dificultăți

financiare, ci a sădit puterea lui împreună în cei cu care colaborează.
 

Pasiunea pentru educație și comunitate l-a determinat să se implice în activități
care urmăresc reducerea abandonului școlar, dar și să acționeze imediat în

situații de criză.
 
 
 
 



Delia Iosub

În 2014, Transgor Logistik, o companie cu
capital și acționariat 100% românesc, s-a
alăturat proiectelor Fundației Comunitare Iași.
De atunci, nu a fost an în care să nu identificăm
nevoi ale comunității, să căutăm împreună
soluții sustenabile și să implementăm proiecte
de impact în comunitate.

Astăzi, împreună cu Delia Iosub, Quality & HR
Manager în cadrul Transgor Logistik, privim spre
proiectele încheiate și spre nevoile actuale ale
comunității.

Cine este Delia Iosub?

O persoană care admiră oamenii dedicați
pasiunilor lor, o persoană care încă se
încăpățânează să creadă în oameni și în
puterea lor de a alege să facă BINE celor din jur.

Cum găsești timp după activitatea de la birou să faci voluntariat, să te
implici în diferite proiecte ale societății, să fii prezentă și activă?

Cred că este vorba despre prioritizare. Atunci când știi să prioritizezi, dai valoare
activității pe care o faci, crezi în reușită și devii eficient. 

Și, nu în mai mică măsură pentru că am norocul să lucrez într-o companie în
care responsabilitatea socială este una dintre cele mai importante valori. Odată
cu venirea la Transgor Logistik, acum peste 7 ani, am început să învățat ce
înseamnă implicarea activă în comunitate și am avut oportunitatea de a putea
să mă implic și apoi să dezvolt diferite proiecte inițiate în comunitate.



Dar odată cu descoperirea
experienței lucrului
împreună cu oameni
frumoși care ți se alătură,
care rezonează cu ideile
tale, de la care ai foarte
multe de învățat și care
sunt < sau poate devin > și
ei la rândul lor conștienți de
impactul acțiunilor lor
asupra comunității vine și
recompensă implicării tale.

Cum a început
colaborarea dintre
Transgor Logistik și
Fundația Comunitară
Iași?

iar rezultatele obținute de
aceștia an de an ne fac să
privim cu optimism către
viitor și să putem spune cu
încredere că “SE POATE”! 

Prin Fundația Comunitară
Iași, Transgor și-a sudat și
legătura cu orașul Iași. 

Fundația Comunitară a
împlinit anul acesta 10 ani
de activitate, compania
Transgor Logistik, prin
intermediul tău, este
alături de noi de de 8 ani.
Ne alegeți an de an, cu
recunoștintă vă întrebăm:
de ce?

În primul rând aș spune
datorită oamenilor. 
Transgor Logistik activând 

Valorile pe care le
împărtășim ne-au adus
împreună și ne-au ajutat și
să creștem această relație.

În 2014, alături de Fundația
Comunitară Iași, am
susținut activ cauze
educaționale, sportive și de
mediu, când a fost
deschisă prima linie de
finanțare pentru
dezvoltarea stilurilor de
viață active și sănătoase
prin practicarea sporturilor
de masă.

În anul 2015, am continuat
cu o nouă ediție de
finanțare pentru
dezvoltarea infrastructurii
sportive în Iași. Unul dintre
proiectele notabile
finanțate este „Streetball
Arena” din cartierul 

Alexandru cel Bun. Din anul
2017, am trecut la un nou
nivel, am căutat idei,
inițiative, proiecte care să
aducă o schimbare
palpabilă, concretă în
comunitate. Băncile din
Parcul Expoziției sunt
primele exemple în acest
sens, după care ne-am pus
amprenta în campusul
studențesc Tudor
Vladimirescu, creând spațiu
și context de sinergii și
oportunități.

Și, bineînțeles proiectul
nostru de suflet – Fondul de
Burse. Faptul că putem
susține performanța unor 
 copii deosebiți ne bucură, 

pe piața vânzării de servicii
logistice ne determina să
ne selectăm partenerii
foarte riguros și să punem
mare preț pe calitate și
responsabilitate. Faptul că
majoritatea partenerilor
noștri comerciali se află pe
piață internațională ne
responsabilizează și mai
mult în alegerea
colaboratorilor, a
proiectelor cu care să ne
asociem și în care ne
implicăm.

Echipa de la Fundația
Comunitară Iași prin
oamenii cu care am
colaborat de-a lungul
timpului ne-a transmis
încrederea că putem
realiza împreună lucruri
care să aibă mpact pe
termen lung pentru
comunitatea ieșeană și cu
care să ne mândrim. 

La venirea mea în
companie colaborarea
dintre Transgor Logistik și
Fundația Comunitară Iași
există deja, tot ce am făcut
ulterior a fost să credem în
puterea echipei și să ne
dorim să ne lăsăm
amprenta în comunitate.

Profesionalismul, implicarea
și modul de lucru
transparent al colegilor de
la FCI se confirmă de atunci
cu fiecare întâlnire avută cu
beneficiarii proiectelor
noastre și cu fiecare raport



Delia, de ce avem nevoie pentru a deveni
donatori? 

De dorința de a ajuța. De a conștientiza că
acesta nu este doar un gest firesc, ci și unul
reciproc avantajos – investind în societatea
noastră, investim în noi înșine. De a lucra cu
noi pentru a ne schimbă mentalitatea și a
nu mai aștepta să se întâmple lucruri, ci să
le facem noi să se întâmple. De a alege să
ne implicăm, să conștientizăm că și noi
putem să generăm schimbare.

periodic de activitate primit de la ei.

Și, pentru că……. revenim la oameni. La
oameniii pe care-i admir - cei care care
cred în scopul lor și merg înainte indiferent
de piedici. Alături de oamenii potriviți, când
tragi linie îți dai seama că ești o rotiță dintr-
un mecanism care a influențat destine - iar
acest lucru merită tot efortul, toate ședințele
de
brainstorming, întâlnirile, discuțiile,
rapoartele, bugetele, birocrația, etc.

Cam de asta.

Implicarea în comunitate nu este doar despre sponsorizări - cu toate că
bineînțeles nu putem neglija importantă părții financiare - ci și despre a fi

prezent în proiectul pe care alegi să îl susții, să devii parte din povestea care se
scrie odată cu contribuția ta.

Delia recomandă: Atomic Habits, James Clear  
 

De la asistent manager la contabilitate. apoi la manager sistem de
management integrat, CSR si resurse umane, Delia Iosub are o experiență

impresionantă de a lucra cu oamenii.
 

Modul în care ascultă, îți zâmbește și modestia cu care vorbește te transpun
într-o lume în care imposibilul devine posibil.

 
Încrederea că societatea este puternică prin gesturi mici orientate spre

același scop comun ne dă curaj.



Gabriel Stici

Fundația Comunitară Iași acordă burse de
merit elevilor cu rezultate bune la învățătură
din 2012. În octombrie 2021 am avut bucuria
să îl cunoaștem pe Gabriel Stici, elev în clasa
a VII-a la Școala Generală „Otilia Cazimir” din
Iași.

Astăzi Gabriel finalizează primul an de studiu
în orașul Iași cu rezultate care trezesc în noi
admirație și entuziasm, iar pentru el, media
generală mare validează orele dedicate
învățării și dorința de a avea realizări mai
mari în noul an școlar.

Cine este Gabriel Stici?

Gabriel este un băiat silitor, harnic, care
citește, se plimbă în natură și ascultă muzică.

Care sunt visurile tale?

Îmi doresc să intru la un liceu bun din Iași.

Nu știu care va fi meseria mea. Îmi place să cred că îți poți asigura un viitor din
pasiunile tale, dar momentan cred că desenul va rămâne doar un hobby care mă
face să uit de probleme și prin care mă pot exprima.

Cum a fost întâlnirea cu echipa de la Fundația Comunitară Iași?

Întâlnirea cu Fundația Comunitară Iași a fost emoționantă, dar oamenii sunt
amabili și am avut o întâlnire și cu donatoarea mea, doamna Alina Avătămăniței,
cu care am legat o relație de prietenie. Ținem legătura prin mesaje și vorbim
despre diferite subiecte: hobby-uri, școală și despre problemele pe care le am și
apoi mă simt mai ușurat.

Am participat și la unele activități organizate de către Fundația Comunitară Iași și
mi-a plăcut foarte mult să aflu lucuri noi despre Iași și să îi cunosc și pe alți bursieri. 

În centrul în care locuiesc mai sunt și alți bursieri ai Fundației și cu unii sunt deja
prieten.



Mă bucur că Fundația susține copiii care
au rezultate bune la învățătură pentru
că văd în jurul meu mulți copii de vârsta
mea care petrec foarte mult pe telefon
și nu mai acordă importanță școlii, iar o
astfel de bursă te și motivează și
încurajează să înveți bine, să poți aplica
și în următorul an și să ai un dosar bun.

Cu siguranță voi aplica și în următorul
an pentru o bursă la Fundație deoarece
acești bani mă ajută să achiziționez
rechizite pentru școală și alte materiale
necesare pentru a-mi dezvolta
pasiunea de a picta și desena, dar și
pentru a cumpăra alte lucruri care îmi
sunt necesare. Această bursă, într-
adevăr, te ajută să scapi de unele
lipsuri.

Care este materia ta preferată? 

Încerc să am rezultate bune la toate
materiile, la engleză mai am dificultăți.
Îmi plac mult orele de limba și literatura
română, biologie, istorie, franceză. 

Acum, cred că este important să învăț cât mai bine la toate și apoi am să văd ce
mă ajută mai mult. Îmi place să citesc cărți despre istorie. Când am fost împreună
cu Fundația Comunitară Iași la turul orașului m-am bucurat că am aflat multe
lucruri noi despre oraș și apoi m-am dus la bibliotecă să citesc și alte informații.
Împrumut cărți și de la biblioteca centrului unde locuiesc și de la biblioteca școlii,
dar și de la biblioteca județeană.

Care sunt planurile de vacanță? 

Mi-am propus să mă relaxez și să încep să fac teste pentru evaluarea națională.
Desenatul și lectura sunt modul meu de relaxare și dacă în timpul anului școlar nu
găsesc mereu timpul necesar pentru a desena cât îmi doresc, am intenția să
acord mai mult timp în vacanța de vară.

 Gabriel recomandă: Moara cu Noroc și alte nuvele, Ioan Slavici 
 

Gabriel își dorește să ia premiul I în clasa a VIII-a și să locuiască într-un oraș în
care oamenii au grijă de mediul înconjurător, în care părinții acordă mai multă

atenție copiilor și în care meseriile au la bază pasiunile oamenilor.



Iulia Cobzaru

Fondul pentru un viitor mai bun în
comunități este un program de finanțare
administrat de Federația Fundațiilor
Comunitare din România, finanțat de Lidl și
implementat prin rețeaua fundațiilor
comunitare.

În 2020 Fundația Comunitară Iași a
implementat acest program la Vaslui, iar apoi,
în 2022, la Botoșani.  

Astăzi, împreună cu Iulia Cobzaru, profesor de
chimie la Colegiul Economic „Octav Onicescu"
Botoșani povestim despre experiența de a
forma un grup de inițiativă alături de
profesorii de fizică Sandu Liliana Cristina și
Brânză Adina și a de a participa într-un
program finanțat.

Care este povestea din spatele proiectului pe care l-ați înscris prin @Fondul pentru
un viitor mai bun în comunități?

Proiectul ECO-ȘTIINȚA a început ca o provocare pentru mine, pentru a încerca ceva
nou și pentru a iesi din zona de confort.

Inițial, la sfârșitul lunii noiembrie, am primit un email de la colega mea de facultate
despre faptul că se implementează la Botoșani niște proiecte cu finanțare
nerambursabilă, despre Fondul pentru un viitor mai bun în comunități. După vreo
săptămână m-a contactat telefonic colega mea de grupă din facultate, Ipate Alina
Mirela, care mi-a propus un proiect la gimnaziu. Mi-a plăcut ideea ei și am zis, de ce
nu?! Astfel a luat naștere proiectul EDUCAȚIE CU REACȚIE de la gimnaziu.



Fiind profesor de chimie la
Colegiul Economic Octav
Onicescu din Botoșani am
contactat câteva colege,
de la catedra de fizică si de
la cea de turism, le-am
povestit despre Fondul
pentru un viitor mai bun în
comunități, propunându-le
să facem un proiect
împreună. După lungi
discuții telefonice,
numeroase întâlniri și cu
sprijinul colegei mele am
scris proiectul ECO –
STIINTA, între Crăciun și Anul
Nou, astfel pe 4 ianuarie
am reușit înscrierea lui.
Surpriza cea mare a fost
cand am vazut proiectul
ECO – STIINTA pe lista
proiectelor castigatoarea! 

Care sunt provocările care
au apărut pe parcursul
implentării? Cum ați
reușit să depășiți
momentele de impas? 

O primă provocarea a fost
turnarea lumânărilor
parfumate de către elevii
deși nu era trecută
activitatea în planul
proiectului. Vreau să vă
spun că a fost o bucurie
mare pentru elevi să își
facă propria lumânarea, să
o coloreze și să o
parfumeze cum doresc, ca
mai apoi să o ia acasă.
Elevii și-au adus propriile

mai face chimie, dacă mai
fac excursii să îl iau și pe el”.
De aceea, la cererea elevilor
intenționez la toamnă să
organizez o excursie în
județul Suceava 

recipiente reciclabile din
sticlă pentru turnarea
lumanarilor, aromele,
dantela și fundițe pentru
ornarea lumânărilor. O
elevă și-a făcut lumânarea
cu condimente Delikat, era
un experiment de-al ei,
voia să demonstreze că
poate folosi condimentele
la orice, inclusiv la
lumânări. Majoritatea
elevilor mi-au zis că au
mers la slujba de Înviere cu
lumânarea făcută de ei la
scoala in cadrul proiectului
ECO-STIINTA! A fost o reală
bucurie această activitate
pentru elevi și nu doar
pentru ei, pentru că și
colegii mei de cancelarie
au apreciat lumânările
parfumate.

Cea mai mare provocare a
fost realizarea excursiei
după doi ani de pandemie,
cu un număr mare de elevi
de liceu! Dar cu ajutorul
colegelor de la proiect am
reușit să desfășurăm o
excursia care va rămâne
vie în amintirea elevilor. Mi-
a zis un elev că va ține
minte toată viața excursia,
ca a fost cea mai frumoasa
excursie pe care a avut-o
pana acum, în primul rând
prin obiectivele vizitate, dar
nu în ultimul rând pentru
atmosfera frumoasă din
excursie „m-am simtit ca in
familie”. Tot un elev din
clasa a X-a mi-a zis că
„chiar dacă de la anul nu

Dacă ar fi să ne împărtășiți
un gând din aceste luni de
implementare a
proiectului, ce ne-ați
transmite?

Vă împărtășesc gândurile 
 transmise de elevii
Colegiului Economic „Octav
Onicescu” implicați în
proiectul ECO – ȘTIINȚA:
A fost interesant pentru ca
am facut orele diferite fata
de celelalte ore.
Ore minunate și foarte
interesante, mai ales
obținerea lumânărilor și a
săpunului.
Să avem cât mai multe
activități de genul acesta
pe viitor deoarece a fost
totul foarte frumos și
interesant.
La activitățile proiectului
învățăm și ne distrăm, am
îmbinat utilul cu plăcutul.
A fost un proiect interesant,
captivant, au fost implicați
un număr mare de elevi și
am lucrat în echipă.
A fost o atmosferă
relaxantă la activitățile
proiectului, cu un vibe bun.
A fost o experiență
minunată (excursia) și ne
mai dorim.



Voi continua proiectul și după ce se
încheie perioada de finanțare realizând
activitățile în săptămâna Școala Altfel.

Cred că implicarea eleviilor in activitățile
extrașcolare are mai multe beneficii, cum
ar fi: se creează o conexiune mai bună
între elevi, dar și între elevi – profesori,
acumulează informații noi prin joc, prin
cooperare, o modalitate de a petrece mai
mult timp cu colegii, de a socializa, de a
se integra în grupul clasei, modalitate de
recreere, de distracție, de a face și
altceva, stimulează și dezvoltă viața
socială a elevilor, elevii acumulează
amintiri frumoase, experiențe și prietenii
noi.

Fără finanțarea oferită de Fundația Comunitară Iași și LIDL proiectul ar fi arătat
mai simplu și mai sărac, cu mai putine activitati, cu un efort financiar suplimentar
atât din partea elevilor cât și din partea profesorilor. Nu aș fi putut realiza la fel de
multe lumânări, nu ar fi mers în excursie un numar mare de elevi, plus tabla
interactivă, achizițiile de substanțe și aparatură făcute pentru dotarea
laboratorului de fizică - chimie. 

Iulia recomandă: Puterea magică a gândului,  de Dr. David J. Schwartz
 

A fost o oportunitate de a cunoaște
colegii, de a face lucruri noi.
Mi-aș dori ca acest proiect să nu se
finalizeze niciodată.



Vlad Cozmei

În 2021, Fundația Comunitară Iași lansa alături
de Ness România și Banca Comercială
Română un nou de demers de investiție în
comunitate pentru revitalizare urbană #smart.
Fondul @Iași-smarter_city a suștinut două
proiecte ale tinerilor din Iași care au propus
mobiler urban necesar comunității. Vlad-Denis
Cozmei este unul dintre câștigătorii
concursului, viitor arhitect, interesat de design
și de comunitate.

Astăzi, Vlad este student în anul V la Facultatea
de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” și continuă
să se implice în proiecte care să îl provoace și
care să aibă ca beneficiar final comunitatea.

Cine este Vlad Cozmei?

Vlad este un tânăr cu speranțe foarte mari
pentru viitor, pentru el și pentru generația lui.
Un tânăr cu foarte multe idei și care speră să își
păstreze entuziasmul pentru a descoperi noi
lucruri și pentru a le testa.

Care sunt visurile tale?

Vlad își dorește acum să urmeze etapele în devenirea unui architect care să
producă schimbări la nivelul comunității, însă nu acesta a fost visul lui
dintotdeauna. 

Drumul către arhitectură nu a fost unul drept. Prima opțiune a fost Facultatea de
Medicină, dar după un an de studiu mi-am dat seama că nu este potrivit pentru
mine. În timpul liber îmi plăcea să proiectez case, iar la sugestia prietenei mele
am luat în considerare Facultatea de Arhitectură. Timp de un an de zile m-am
pregătit pentru admitere și sunt bucuros de alegerea făcută.



A fost nevoie de curaj
pentru a renunța la
facultatea pe care o
începusem, dar cred că
doar încercând diverse
lucruri ne putem da seama
de ce ne place. De
asemenea, cred că nu
trebuie să ne bazăm pe
întâmplările fericite, ci să pe
ceea ce știm cel mai bine
să facem pentru că sigur se
găsesc domenii de
activitate în care să avem
rezultate extraordinare. 

Nu mai cred în vechile
meserii, ci în a-ți explora
abilitățile personale. Iar
atunci când descoperi ce îți
place, poți cu ușurință să
devii autodidact și să te
folosești de diferitele
platforme ca să aprofundezi
orice domeniu.

Care este povestea din
spatele concursului @Iași-
smarter_city?

Am aflat de concursul
organizat de Fundația
Comunitară Iași de la
Direcția de Servicii
Studențești. Câștigasem
deja un concurs de
amenajare a sălilor de
lectură din campusul
universității, dar care încă
nu era implementat, iar la
recomandarea domnului
Budeanu am aplicat.
Curiozitatea și entuziasmul 

echilibrul, nu este tot timpul
balanța echilibrată. Sunt
perioade în care dedic mai
mult timp proiectelor
personale, concursurilor și
facultății și îmi rămâne
puțin timp pentru hobby-
uri, dar faptul că toate
activitățile au un numitor
comun, că fac ceva care
îmi place, mă motivează.

Uneori, ajung obosit, dar în
momentul în care termin un
proiect și îl predau sunt
bucuros.

 Ce este Fundația
Comunitară Iași pentru
tine?

Văd Fundația Comunitară
Iași ca un liant între toate
domeniile care activează la
nivel comunitar. Fundația
Comunitară Iași este
despre oamenii care
reușesc să aducă împreună
persoane neașteptate, dar
care reușesc să facă
lucrurile să meargă bine,
deși într-un stadiu incipient
nu ar fi vizibil impactul.

Cred că Fundația
Comunitară Iași reușește cu
brio să sădească semințe
care înfloresc frumos și deja
comunitatea culege
roadele muncii depuse în
cei 10 ani de activitate.

pentru nou mă determină
să aplic la diferite
concursuri chiar dacă au
tematici diferite; design
interior, mobilier urban,
design exterior. Cred că
este util să testez diverse
arii ale domeniului pe care
îl studiez.

Apoi, proiectul „New Era” a
fost, de fapt, primul proiect
personal pe care l-am
văzut implementat, a fost
pentru prima data când
am colaborat cu o echipă
de specialiști, de la cei de
la Fundația Comunitară Iași
până la constructor. Iar
datorită acestui concurs
am fost în postura să am
prima ședință foto, să dau
primul interviu și să particip
la inaugurarea unui proiect
personal. 

După o astfel de
experiență, îți este mai ușor
să proiectezi viitorul pentru
că una este să îți
imaginezi,dar în momentul
în care deja treci prin
diferite etape și înțelegi
cum trebuie să se întâmple
lucrurile, prinzi mai multă
încredere.

Participi la diferite
concursuri, aloci timp și
studiului și proiectelor
personale, cum găsești
timp și pentru a te bucura
de studenție?

Nu găsesc întotdeauna



Ești un tânăr pasionat de arhitectură, dar și
atent la ce se întâmplă în jurul lui.
Arhitectura și comunitatea se conectează?

Arhitectura încearcă să rezolve haosul din
mediul urban, să aducă liniște societății
pentru că este nevoie de liniște și ordine
pentru dezvoltare. Cred că toți suntem
deranjați de câte ceva din locul în care trăim,
dar nu știm să spunem ce, însă un arhitect știe
să identifice ce este acel ceva ce stârnește
neplăcere, iar asta se întâmplă când faci
câțiva pași în spate pentru a privi în ansamblu
și fără a grăbi procesul.

Mai cred că, un lucru foarte important pe care
arhitecții îl pot învăța de la Fundația
Comunitară Iași este că atunci când
proiectează să aibă mereu în gând
comunitatea, să nu ia în calcul doar impactul
proiectului asupra beneficiarului privat sau
public, ci întreaga comunitate.

Iubesc natura, simt ca există o conexiune între
mine și aceasta și dincolo de priveliștile
minunate, de momentele de relaxare pe care
ni le oferă, natura ne oferă zi de zi o lecție de
viată. Este vorba de rodul rezultat până și din 
cea mai mică sămânță. Deși pare inofensiv ca gest și fără de însemnătate, orice
mână întinsă noilor generații, se poate transforma într-un rod ce poate hrăni
comunitatea.

Tinerii au puterea de a se dezvolta independent, de a deveni autodidacti, dar când
spiritul de echipă apare în ecuatie, iar ajutorul se face simțit, întreg procesul prinde
viață iar drumul către viitor devine din ce în ce mai clar, mai conturat. Dacă ne dorim
sa fim încojurați de oameni apți să preia în propriile mâini evoluția comunității, suntem
datori să plantăm semințele viitorului.
  

Vlad recomandă: Uneori câștigi, uneori înveți, John Maxwell
 

Vlad își dorește să rămână în România, își dorește să locuiască într-un oraș care să
se inspire din perfecțiunea naturii, unde formele, culorile, texturile se îmbină cu

ușurință și produc o stare de bine pentru individ. 
 

Vlad crede că arhitectura, natura și omul pot funcționa împreună, așa cum
tehnologia trebuie folosită pentru a produce bunăstare, dar fără a renunța la natură.

 



Ne găsești aici:
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