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Fondul Ştiinţescu este dezvoltat de către Federaţia Fundaţiile 
Comunitare din România cu sprijinul Romanian-American Foundation.

Obiectivele strategice ale fondului sunt:
• să ofere profesorilor, şcolilor, ONG-urilor, grupurilor de iniţiativă resurse 
pentru a crea proiecte care să facă ştiinţele mai atractive şi interesante 
pentru elevi;
• să încurajeze filantropia individuală şi să aducă la un loc, în jurul unui 
subiect important precum educaţia, o comunitate locală de suporteri şi 
oameni de acţiune.

La sfârşitul lui 2014 a fost derulat cu sprijinul RAF un proiect pilot în patru 
oraşe (Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Sibiu), pentru a testa ipoteza că Fundaţiile 
Comunitare pot fi “intermediarul” potrivit pentru a dezvolta un program 
local de granturi destinate proiectelor mici de educaţie STEM. Din ianuarie 
2016, programul s-a extins la nivel naţional, fiind deschis pentru toate 
Fundaţiile Comunitare.
Fiecare Fond Ştiinţescu este realizat de către Fundaţia Comunitară 
împreună şi în acord cu parteneri locali, iar granturile sunt acordate 
educatorilor, organizaţiilor neguvernamentale, grupurilor de iniţiativă, 
persoanelor fizice, studenţilor pentru iniţiative locale inovatoare destinate 
educaţiei în domeniul ştiinţelor. Sunt finanţate în primul rând proiecte care 
vizează creşterea interesului elevilor pentru ştiintele exacte şi care au ca 
temă centrală implicarea activă a elevilor.
Fundaţiile comunitare mobilizează resurse financiare locale de la 
donatori individuali sau companii, iar grantul acordat de RAF dublează 
sumele atrase din comunitate. În fiecare oraş, Ştiinţescu aşteaptă 
proiecte creative şi inovatoare care să facă pasiunea elevilor “contagioasă” 
pentru educaţia STEAM (ştiinţă, tehnologie, inginerie, artă şi matematică). 
Ştiinţescu este susţinut de Romanian-American Foundation şi în alte oraşe 
din ţară: Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Tg-Mureş, Bacău, Galaţi, 
Prahova, Odorheiul Secuiesc, Braşov, Ţara Făgăraşului, Timişoara, prin 
competiţii similare de proiecte, desfăşurate de fundaţiile comunitare locale.

CE ESTE FONDUL ȘTIINȚESCU
la nivel național
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La Iaşi, Ştiinţescu a pornit în călătoria de inovare în anul 2015 fiind un 
program de finanţare pentru proiecte educaţionale care încurajează 
pasiunea pentru ştiinţele exacte a elevilor din clasele VI – XI. 
În sesiunea 2017-2018, Ştiinţescu este implementat în Iaşi de Fundaţia 
Comunitară Iaşi, în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi 
cu Federaţia Fundaţiile Comunitare din România şi cu susţinerea 
finanţatorilor locali: Amazon, Amazon, Maxcode, Continental, Centric IT 
Solutions, GoDaddy, Oddity Events, GfK, Gemini CAD Systems, Sproc-
ket, Inc., RomSoft, Vezuvian, Coder Dojo, Optymyze, Quartz Matrix, 
Qmobili, Scc Services, Conduent.

Științescu la Iași
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Cine sunt partenerii 

Sprijinim iniţiativa şi spiritul comunitar 
local, pentru construirea înr-o manieră 

durabilă a unui viitor mai bun al Iaşului şi 
întregii regiuni. Facem acest lucru oferind 
sprijin financiar şi tehnic pentru proiectele 
grupurilor de iniţiativă şi ale organizaţiilor 
neguvernamentale din Iaşi. De asemenea, 

oferim burse de studiu prin care tinerii 
străluciţi ai oraşului să fructifice 

oportunităţile şcolare şi extraşcolare.

Misiunea Romanian-American Foundation 
este să promoveze şi să consolideze 

condiţiile necesare unei economii de piaţă 
sustenabile şi unei societăţi democratice, 

care să asigure accesul la oportunităţi 
pentru toate segmentele populaţiei din 

România.
Viziunea noastră este cea a unei societăţi 

prospere, implicate şi cu spirit 
antreprenorial, o societate compusă din 

cetăţeni care se comportă cu 
responsabilitate.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din 
România” (F.F.C.R.) are rolul de a 

reprezenta şi a susţine toţi membrii săi 
pentru schimbare socială. F.F.C.R. asigură 
mecanisme pentru atragerea de fonduri, 

comunicarea activităţii, generarea şi 
diseminarea ideilor comunitare, 

monitorizarea şi evaluarea activităţilor în 
sprijinul fundaţiilor partenere.

Furnizăm servicii eficiente de 
responsabilitate socială (C.S.R.) prin 
expertiza şi forţa reţelei noastre din 

teritoriu. Cunoaştem în amănunt 
problemele şi nevoile comunităţilor, astfel 

încât ne putem adapta mult mai bine 
nevoilor locale.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi este cea mai veche instituţie de 
învăţământ superior din România 

continuând, din anul 1860, o tradiţie a 
excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi 

cercetare. Cu peste 23.000 de studenţi şi  
750 de cadre didactice, universitatea se 

bucură de un important prestigiu la nivel 
naţional şi internaţional, având colaborări 

cu aproximativ 280 de universităţi din 
străinătate.
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   Educaţia ieşeană stă sub semnul 
evoluţiei. Ne dorim să formăm şi să 

susţinem prin toate demersurile noastre 
elevi motivaţi ce au în comun pasiunea 

pentru studiu, perseverenţa, curiozitatea, 
voinţa, dar şi mentori pe măsură, profesori 

competenţi, cu vocaţie, cu generozitatea 
dăruirii de sine, manageri vizionari, 

comunitate care apreciază şi susţine 
reuşitele şcolare ale elevilor noştri, precum 

şi dezvoltarea personală a acestora.

Compania Amazon este cunoscută celor 
mai mulţi, în primul rând pentru magazinul 

online, dar şi pentru produsele sale de 
tehnologie (AWS sau Kindle). Compania are 
peste 100.000 de angajaţi în toata lumea, 
iar în Iaşi lucrează peste 400 de oameni în 

office-ul deschis încă din 2005. Şi pentru că 
Amazon a pornit ca o librarie online, 

cărţile, în particular, şi educaţia, în general, 
reprezintă domenii în care compania s-a 

implicat în mod constant. Aşa se explică şi 
asocierea dintre Amazon si Fundaţia 
Comunitară Iaşi, pentru sprijinirea 

Fondului Ştiinţescu.

Cine sunt finanțatorii

Continental dezvoltă tehnologii inteligente 
pentru mobilitatea oamenilor şi a bunurilor 

acestora. În calitate de partener de 
încredere, furnizorul internaţional de 

componente auto, producător de anvelope 
şi partener industrial oferă soluţii durabile, 
sigure, confortabile, individuale şi la preţuri 

accesibile. Prin cele cinci divizii ale sale, 
Chassis & Safety, Interior, Powertrain, 
divizia pentru anvelope şi ContiTech, 

concernul a înregistrat în anul 2014 o cifră 
de afaceri de aproximativ 34,5 miliarde de 
euro şi are în prezent aproximativ 200.000 

de angajaţi în 53 de ţări. Continental Iaşi 
s-a înfiinţat în 2006. În cei 10 ani de 

activitate, centrul de cercetare şi 
dezvoltare a crescut la 1.400 de colegi, 

devenind cel mai mare angajator de studii 
superioare tehnice din Iaşi.
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Fondată în 2005, Maxcode este o 
companie specializată în furnizarea de 

servicii şi produse IT, în principal pentru 
sectorul financiar-bancar (din Olanda), iar 
sediul operaţional este la Iasi. Aplicatiile 
Maxcode se desfăşoară în unele dintre 

cele mai mari bănci şi companii de 
asigurări din Europa. „Construim un mediu 

în care îmbunătăţirea continuă a 
procesului de dezvoltare este în centrul 

atenţiei şi în care obiectivul comun al 
fiecăruia este să furnizeze software de 

calitate.”

Centric IT Solutions este parte a grupului 
internaţional Centric B.V., care oferă servicii 
IT, financiare, precum şi soluţii în domeniul 

ingineriei şi al consultanţei.

Sediul central al companiei se află în 
Olanda, dar compania are deschise 

sucursale în Belgia, Luxemburg, Germania, 
Elveţia, Suedia şi Norvegia, totalizând 

5.800 de angajaţi.

În România, Centric este prezent din 
decembrie 2010 în Iaşi, iar echipa –  aflată 
în creştere constantă – furnizează soluţii IT 

pentru sectorul public, retail, 
housing&healthcare, resurse umane şi 

payroll.

“GoDaddy powers the world’s largest cloud 
platform dedicated to small, independent 

ventures. With more than 16 million 
customers worldwide and more than 70 

million domain names under management, 
GoDaddy is the place people come to 
name their idea, build a professional 

website, attract customers and manage 
their work. Our mission is to give our 
customers the tools, insights and the 
people to transform their ideas and 

personal initiative into success. To learn 
more about the company, visit 

www.heg.com. At present, with a 
workforce of approximately 130 

individuals, GoDaddy EMEA in Romania is 
in full upsurge and progressively defining 
its profile as a fully fledged division of the 

main company.”

„Strangely designed, our events are about 
entertainment connected with art ideas. 

Join us in: new venues, festivals and 
performance shows! More info: 

https://www.facebook.com/strangelyappro
priate/”
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GfK reprezintă sursa de încredere care 
oferă informaţii relevante despre piaţă şi 

despre consumatori şi care ajută 
companiile să ia decizii inteligente. Peste 
13,000 de experţi în cercetarea de piaţă 
îmbină pasiunea lor cu cei 80 de ani de 

experienţă GfK în ştiinţa datelor. Aceasta 
permite GfK să ofere insight-uri globale 

importante, îmbinate cu expertiza locală, 
în peste 100 de ţări.

Gemini CAD Systems este unul dintre 
liderii globali în cercetarea, dezvoltarea şi 
implementarea de software, echipamente 

industriale şi workflow-uri pentru 
companiile care lucrează cu materiale 

flexibile din industriile: fashion, mobilă sau 
auto. Gemini CAD Systems a fost înfiinţată 
în Iaşi, în 2004 şi vinde tehnologie în 38 de 

ţări. Are în prezent 121 de angajaţi şi o 
solidă experienţă în dezvoltarea de 

produse proprii care includ expertiză în 
algoritmică, programare C++ şi 

mecatronică.

Echipa Sprocket, Inc. are ca obiectiv 
crearea de tool-uri folosite în dezvoltarea 

jocurilor (“middleware”) şi oferirea de 
consultanţă şi servicii de dezvoltare în 

game development.

Activitatea noastră consta atât în 
desfăşurarea – împreună cu partenerii 
noştri – a unor proiecte de research & 
development, cât şi în dezvoltarea de 

produse proprii, adresate atât 
engine-urilor publice (Unity, Unreal Engine) 

cât şi celor dezvoltate in-house.

Aventura numită RomSoft începută în 2001 
la Iaşi se constituie în mod oficial într-o 

casă de software la comandă, cu capital 
100% românesc. Noi credem însă, cu 
fiecare celulă a organismului nostru 

antreprenorial, că avem o dublă misiune: 
de a crea clienţi mulţumiţi şi o viaţă mai 

bună pentru semenii noştri.

Dacă eşti animat de curiozitate şi dorinţă 
de cunoaştere (ca şi noi), te invităm să afli 

mai multe pe www.romsoft.eu.

„We are Vezuvian, a Travel Holdings 
company based in Iasi, Romania. Our job is 
to move the world. Literally. Through bold 
and clever software solutions, we provide 
the easiest way of handling large volume 

transactions and reservations in the 
business travel industry. More info: 

http://www.vezuvian.com”

CoderDojo este o mişcare internaţională 
non-profit care organizează ateliere de 
programare pentru copii şi adolescenţi. 
Prima întâlnire CoderDojo Iaşi a fost în 

2014, iar de atunci am organizat ateliere, 
evenimente şi ediţii speciale pentru cei 

interesaţi de lumea IT.
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Optymyze activează la nivel internaţional, 
ajutând organizaţiile să îşi sporească 

eficienţa forţei de vânzări. Oferim clienţilor 
o aplicaţie cloud dedicată şi servicii de 

management al proceselor de business.

În 2016, Optymyze a primit distincţia de 
Leader in Sales Performance Management 

în raportul anual Gartner şi a fost 
recunoscut pentru inovaţiile şi calitatea 

serviciilor sale de către Ventana Research.

 

Optymyze activează la nivel internaţional, 
ajutând organizaţiile să îşi sporească 

eficienţa forţei de vânzări. Oferim clienţilor 
o aplicaţie cloud dedicată şi servicii de 

management al proceselor de business.

În 2016, Optymyze a primit distincţia de 
Leader in Sales Performance Management 

în raportul anual Gartner şi a fost 
recunoscut pentru inovaţiile şi calitatea 

serviciilor sale de către Ventana Research.

 

Proiectăm şi executăm mobilă la comandă, 
în Iaşi. Mai multe informaţii se găsesc pe 

site-ul http://www.qmobili.com/

Scc Services este cea mai puternică 
companie privată cu capital integral 

britanic activă în domeniul serviciilor IT.

De 40 de ani eficientizăm costurile 
clienţilor prin îmbunătăţirea operaţionala a 

întregii infrastructuri, prin serviciile 
acoperite: Service Desk, Coordonare, 

Monitorizare, Optimizare Infrastructură IT, 
Suport, Administrare, Mentenanţă, 

Securitate, Application Packaging, Asset 
Management.

Credem în dezvoltare şi învăţare susţinută 
şi că doar investind în oameni se pot 

obţine rezultate măsurabile.

 

Încă de la început Conduent şi-a 
desfăşurat activitatea în bază a şase valori:
• Urmărim să atingem succesul prin clienţi 

mulţumiţi.
• Acordăm valoare şi încredere angajaţilor 

noştri.
• Demonstrăm calitate în tot ceea ce 

facem.
• Oferim rezultate bune acţionarilor 

companiei.
• Folosim tehnologia pentru a ne asigura 

poziţia de lider de piaţă.
• Ne comportăm ca o companie 

responsabilă, urmărind reducerea 
impactului asupra mediului prin tot ceea 

ce întreprindem.

 





• Hands-on Meteo Science | Grupul de iniţiativă al Complexului 
Muzeal Naţional „Moldova” - Ateliere experimentale de meteorologie şi 
de confecţionare de instrumente specifice (termometre, barometre şi 
giruete), la Muzeul Poni-Cernătescu. Finanţare: 8.567,5 lei. 
• Micro Gear | Organizaţie gazdă: Asociaţia pentru Promovarea 
Economiei Cunoaşterii Iaşi - Cursuri de programare a 
microcontrollerelor: Arduino Uno, Robot Polul Pi3. Finanţare: 10.000 lei. 
• ROBOFIZ | Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voineşti 
- Cursuri practice de robotică, de experimentare prin folosirea unor 
instrumente şi proceduri informatice moderne. Finanţare: 10.584 lei 
• Eprubetă cu ştafetă | Asociaţia Studenţilor Chimişti Ieşeni (ASCIS) 
- Experimente demonstrative. Spectacol ştiinţific de experimente chimice, 
fizice şi biologice. Finanţare: 11.519,64 lei. 
• TechnoBrick | Asociaţia Outventure - Ateliere practice de dezvoltare a 
creativităţii, gândirii critice, a abilităţilor de comunicare şi colaborare, cu 
ajutorul pieselor Lego Education. Finanţare: 10.140 lei. 
• ROBOTICON | Şcoala Gimnazială Valea Lupului - Club de robotică. 
Elevii au lucrat în echipe şi au construit roboţi autonomi funcţionali şi două 
coşuri de gunoi interactive. Finanţare: 5.804 lei.
• STEM – Fest Festival al educaţiei STEM | Organizaţie gazdă: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi - Work-shop-uri, laboratoare şi 
activităţi practice pe STEM susţinute în liceele ieşene de către public 
speakeri formaţi din rândul elevilor.  Finanţare: 3.396,42 lei
• Valiza cu experimente | Societatea Profesorilor de Ştiinţe Iaşi 
- Experimente demonstrative care să fie cât mai bine înţelese de elevi. 
Finanţare: 1.955,57 lei. 
• Ştiinţa în enigma |Organizaţie gazdă: Asociaţia Culturală I speak 
English - Quiz-uri interactive pe subiecte STEM. Finanţare: 8.302,56 lei 
• Yashi Cyber Inventors | Ateliere practice de dezvoltare a competenţelor 
în sistemele robotizate şi tehnologii de imprimare 3D pentru tinerii din 
clasele IX – XI. Finanţare: 11.895,7 lei.

Total finanțare granturi: 85.732,2 lei

AMINTIRILE LUI 
ȘTIINȚESCU
Ediția pilot

10 proiecte finanțate                                         
10 companii IT partenere
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• Yabba Dabba Doo! | Şcoala Gimnazială Valea Lupului, Iaşi - Proiect 
interdisciplinar de construcţii carturi realizat de elevii, profesorii şi părinţii 
de la Şcoala Gimnazială Valea Lupului. Finanţare: 2.320 lei
• TechnoBrick II | Asociaţia Outventure - Proiect de construcţie roboţi 
din piese Lego Education. Finanţare: 11.010 lei
• Micro Gear Deluxe | Grupul de iniţiativă „Micro Gear” (organizaţie 
gazdă Asociaţia Hackerspace Iaşi) - Proiect care promovează creativitatea 
prin sesiunile practice cu microcontrollere. Finanţare: 10.804,87 lei
• Doza de Chimie | Asociaţia Studenţilor Chimişti-Ieşeni (ASCIS) - 
Proiectul sesiunilor experimentale în domeniul chimiei al Asociaţiei 
Studenţilor Chimişti Ieşeni. Finanţare: 12.000 lei
• Pegas | Grupul de iniţiativă format din Biblioteca Publică Cotnari, 
Asociaţia “Împreună schimbăm Hodora-CLD” din Cotnari şi 
Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad - 
Proiectul echipei de la Biblioteca din Cotnari prin care se înfiinţează primul 
club de astronomie din mediul rural din Iaşi. Finanţare: 10.868,42 lei
• MiBus Sensors | Grupul de iniţiativă al Liceului Tehnologic „Mihai 
Busuioc” Paşcani (organizaţie gazdă Asociaţia „RESPECT ŞCOALA”) - 
Proiectul care promovează ştiinţa în şcoală, la Liceul Tehnologic „Mihai 
Busuioc” din Paşcani. Finanţare: 5.000 lei
• ElectroStep | Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi - Proiectul echipei 
de la Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi prin care se înfiinţează un club de 
electronică pentru elevi la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi. Finanţare: 11.000 lei 
• Charge Yourself! | Asociaţia Părinţilor Energoparent - Proiect care a 
implicat aproximativ 200 de elevi în workshop-uri de proiectare şi 
imprimare 3D. Finanţare: 11.026,61 lei
• SIMpaticii ingineri | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Departamentul de 
Ştiinţa Materialelor - Proiectul doctoranzilor de la Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor care a apropiat elevii de studiul ingineriei 
materialelor. Finanţare: 10.622,42 lei 
• Soarele, sursă şi resursă | Grupul de iniţiativă format din Liceul 
Tehnologic Economic de Turism Iaşi, Liceul Teoretic Miron Costin Iaşi, 
Şcoala Gimnazială Titu Maiorescu Iaşi - Proiect care a promovat ştiinţa 
în şcoală prin ateliere de lucru care aduc în prim plan principiile de captare 
şi utilizare practică a energiei solare. Finanţare: 4.397 lei 
• Şiinţa pe teren | Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voineşti - 
Proiectul echipei de la Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu” (din Voineşti) 
care analizează şi experimentează pe teren ştiinţele (lucru în laborator, dar 
şi observaţii în localitate şi împrejurimi). Finanţare: 10.136,66 lei 
• MICRO WORLD | Grupul de iniţiativă al Complexului Muzeal 
Naţional „Moldova” - Iniţiativă de colaborare muzeu-şcoală pentru studiul 
şi experimentarea microbiologiei. Finanţare: 8.990,99 lei 
• Roboticon Challenge | Şcoala Gimnazială Valea Lupului - Elevii de la 
Valea Lupului au continuat să construiască roboţi autonomi. 
Finanţare: 4.598 lei

Total finanțare granturi: 113.788 lei

13 proiecte finanțate                                         
14 companii IT&Outsourcing partenere

Amintiri din al doilea an
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Ştiinţescu vrea să contribuie la formarea elevilor din 
judeţul Iaşi pentru viitor şi caută proiecte, care:

• Să fie inovatoare şi creative;
• Să fie interdisciplinare (biologie, chimie, geografie, 

geologie, ştiinţe ale pământului, astronomie);
• Să implice activ elevii în activităţile desfăşurate;
• Să dezvolte spiritul de iniţiativă;
• Să cultive curiozitatea şi imaginaţia.

Dacă eşti pasionat de ştiinţe 
exacte, fie că faci parte dintr-o 
organizaţie non-guvernamentală 
(inclusiv asociaţii studenţeşti, 
asociaţii de părinţi, asociaţii ale 
şcolii) sau doar eşti parte dintr-un 
grup de iniţiativă,  şi fie că eşti 
profesor, elev, licean, student, 
masterand, doctorand, muzeograf, 
bibliotecar, cercetător, inventator, 
angajat într-o companie, 
free-lancer, sau pur şi simplu 
părinte cu o idee de cum poţi face 
ca pasiunea ta pentru ştiinţe să fie 

CE ÎI PLACE LUI 
ȘTIINȚESCU

CINE POATE SĂ-I SCRIE
LUI ȘTIINȚESCU

transmisă mai departe elevilor, 
Ştiinţescu abia aşteaptă să te 
cunoască.

Ştiinţescu aşteaptă proiecte care 
să-i implice activ pe cei mici, de la 
clasele a VI-a până la clasele mari 
de liceu, a XI-a, în activităţi  care să 
le trezească interesul pentru 
ştiinţe. Activităţile proiectelor 
finanţate în cei trei de ani 
Ştiinţescu s-au implementat în 
perioada ianuarie - mai a anului în 
curs.
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Având în vedere că ne aflăm la ediţia a III-a şi în primii doi ani de 
implementare am finanţat 23 de proiecte, în sesiunea 2017-2018 Ştiinţescu 
a trecut la un nou nivel al implicării. 

Ne-am gândit la proiectele cărora le-am oferit resurse în anii precedenţi şi 
se vor înscrie din nou, cu idei noi, ca şi la cei care au mai aplicat şi nu au 
primit finanţare, precum şi la cei care înscriu pentru prima dată în concurs. 
Întrucât ne-am dorit ca proiectele să nu dispară odată cu finalizarea 
finanţării, am încurajat aplicanţii să se gândească la soluţii de implicare 
pro-activă pentru sustenabilitatea iniţiativelor lor.

Anul acesta, Ştiinţescu a oferit grant-uri (finanţări nerambursabile) cu 
următoarele praguri:
a. Grant-uri mici: până în 5.000 lei.
b. Grant-uri mari: între 5.001 lei şi 12.000 lei. Aplicanţilor care se înscriu cu 
un proiect pentru care solicită o finanţare între 5.001 lei şi 12.000 lei, 
Ştiinţescu le-a solicitat şi o cofinanţare proprie/din alte surse, de cel puţin 
10% din valoarea totală a finanţării solicitate.

Proiectele care au primit cel puţin o dată o finanţare prin Fondul Ştiinţescu 
au putut fi înscrise din nou în concurs, doar dacă echipele care le-au 
implementat aduc detalii noi în cuprinsul activităţilor (de exemplu: un 
număr mai mare de elevi şi profesori implicaţi în activităţi, un număr mai 
mare de şcoli implicate, tehnici noi de abordare a activităţilor, ateliere noi de 
lucru cu elevii) şi prezintă un plan concret de sustenabilitate.

CUM SE POT ACCESA 
FONDURILE ȘTIINȚESCU
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CELE 15 PROIECTE ALE 
SESIUNII 2017-2018

15 proiecte finanțate                                         
16 companii partenere

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

2. MiBus Sensors Reloaded | Organizaţie gazdă: Asociaţia RESPECT 
ŞCOALA - Echipa proiectului şi-a dorit să înceteze să fie doar simplii 

utilizatori de tehnologie şi să înţeleagă care este mecanismul de 
funcţionare al senzorilor şi cum poate fi dezvoltat şi îmbunătăţit. Având 

experienţa ediţiei trecute, s-a văzut entuziasmul elevilor de a se implica în 
activităţile propuse, de a participa la activităţi care nu se încadrează în linia 

tradiţională a procesului de învăţare. Finanţare: 3500 lei

3. Yabba Dabba Doo | Şcoala Gimnazială Valea Lupului, Iaşi - Prin acest 
proiect, echipa şi-a propus să îmbunătăţească performanţele carturilor 
construite în primul an de proiect, să implice mai mulţi copii în activităţi şi 
să deschidă proiectul spre membrii comunităţii ieşene. Finanţare: 3590 lei

4. TechnoBrick III -mentorship by Maxcode | Organizaţie gazdă: 
Asociaţia Alegoria - Echipa proiectului consideră că în şcoală ar trebui să 
existe mai multe ore de practică, în special la materii precum fizica, chimia 

şi alte ştiinţe exacte. Proiectul „Technobrick III” este un exemplu că se 
poate ca învăţarea domeniilor STEM să fie interactivă şi chiar distractivă. 

Finanţare: 4056 lei

5. MadgeariŞtii de la APA (Academia pentru Aquacercetători) | Liceul 
Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi  - Pornind de la constatarea 
că adeseori adulţii cred că intuiesc domeniile de interes ale copiilor, ideea 
acestui proiect vine dinspre elevi şi nu către aceştia, prin propunerea 
profesorului. Echipa proiectului a informat elevii despre această iniţiativă 
prin intermediul Consiliului elevilor din LTEVM şi timp de o săptămână a 
fost amenajat în laboratorul de ştiinţe colţul Brainstorming Ştiinţescu, unde 
pe o coală de flipchart s-au adunat ideile de proiect ale elevilor care ar dori 
să se implice.  Finanţare: 4966 lei
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6. RoboArm | Organizaţie gazdă: Asociaţia pentru Promovarea 
Economiei Cunoaşterii. Grupul de iniţiativă „RoboArm” - Acest proiect 

şi-a propus să-i ajute pe elevi să înţeleagă mai bine importanţa pe care o 
au ştiinţa, tehnologia şi ingineria în viaţa de zi cu zi şi oportunităţile pe care 
le pot deschide pentru viitorul lor profesional. În acest mod, elevii vor fi mai 
conştienţi de utilitatea urmării unui parcurs educaţional în domeniile STEM 

şi vor fi atraşi către o carieră în inovaţie şi tehnologie, răspunzând astfel 
unei nevoi stringente a societăţii moderne.

Acest proiect a stârnit interesul elevilor pentru mai multe materii şcolare 
esenţiale şi, mai ales, pentru realizarea de proiecte do-it-yourself cu un 

nivel tehnologic avansat. 
Finanţare: 11000 lei

7. Hub-ul verde al Copoului | Organizaţie gazdă: ASOCIAŢIA “ELPAR” 
ASOCIAŢIE PĂRINŢI-PROFESORI; Grup de iniţiativă/Şcoală: Ecologiştii 
inovatori” / Colegiul Naţional ”Garabet Ibrăileanu” Iaşi - Experienţa 
didactică a echipei de proiect scoate permanent în evidenţă necesitatea de 
a corela cunoştinţele dobândite în cadrul formal al orelor de curs cu 
activităţi practice din mediul non-formal, ce pot fi considerate auxiliare ale 
educaţiei, stimulente pentru spirit, pentru imaginaţie şi pentru dexterităţile 
motorii. Proiectul are în vedere aplicarea regulii ”Celor trei R” (Reducere, 
Reciclare, Reutilizare) pentru a trezi conştiinţa ecologică, privind 
responsabilitatea utilizării resurselor.  
Finanţare: 8000 lei

8. Creative Kids Roboting | Asociaţia IRIS Robotics - Echipa proiectului 
crede cu tărie că este necesar ca cineva să recunoască potenţialul tinerilor 

din comunitate şi să îi ajute să îşi dezvolte valorile. Nu în ultimul rând, 
proiectul presupune şi un ajutor extraordinar pentru echipa IRIS CNR, 

aceasta având în plan să concureze la nivel mondial (competiţii din Rusia, 
Olanda, Cehia, Israel fiind deschise publicului internaţional). 

Finanţare: 12000 lei

9. ElectroStep | Asociaţia Liga Studenţilor Electronişti din Iaşi 
-Proiectul „ElectroStep” s-a născut din dorinţa de a satisface elevilor 
curiozităţile şi de a-i introduce mai profund în tainele electronicii. Prin acest 
proiect, echipa a venit în ajutorul elevilor care au dubii în privinţa alegerii 
facultăţii, dar şi a celor care nu au luat niciodată contact cu electronica şi 
care pot să-şi descopere o nouă pasiune. Totodată, echipa a vrut să 
crească nivelul de pregătire şi performanţă a viitorilor studenţi. Dintre 
participanţii de la ediţia precedentă, opt elevi au ales să aplice la Facultatea 
de Electronică. 
Finanţare: 12000 lei
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10. Pegas 2.0 | Organizaţie gazdă: Şcoala Profesională “Ştefan cel 
Mare” Cotnari - Proiectul rezidă în entuziasmul şi interesul real manifestat 

de participanţii la activităţile astroclubului din Cotnari, care a devenit un 
nou serviciu de bibliotecă, capabil de a fi extins la orice bibliotecă din ţară, 

în special al celor din mediul rural. 
Finanţare: 10000 lei

11. Doza de Chimie | Asociaţia Studenţilor Chimişti-Ieşeni (ASCIS)  
- Proiectul a oferit ocazia elevilor de a face experimente într-un mediu pe 
care laboratoarele din licee nu îl pot oferi, îmbinând dotările dintr-un 
laborator de specialitate al Facultăţii de Chimie, sesiuni interactive de 
experimente.
Finanţare: 6000 lei

12. Flowers Rocks! | Complexul Muzeal „Moldova” Iaşi - Proiectul s-a 
născut din dorinţa de a cultiva, în rândul elevilor, interesul pentru ştiinţă şi 

a gustului pentru frumos, având ca reper colecţia de flori de mină şi 
minerale de la Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iaşi. Obiectivul principal îl 

constituie desfăşurarea de către elevi a unor activităţi educative 
interdisciplinare, organizate în cadrul atelierelor de geologie şi chimie, 

precum şi de fiziologie a plantelor, în scopul de a stimula comunicarea şi 
spiritul de iniţiativă, colaborarea în echipă, implicarea în mod activ la 

rezolvarea sarcinilor, cultivarea curiozităţii şi a imaginaţiei, gândirea 
practică şi analitică prin înregistrarea şi evidenţierea rezultatelor obţinute 

în cadrul grupurilor de lucru. Propunerea acestui proiect pleacă de la 
nevoia de atragere a unui număr cât mai mare de elevi care să  fie implicaţi 
în activităţi cultural-educative într-un muzeu ieşean dedicat personalităţilor 

care şi-au înscris cu cinste numele în domeniul istoriei ştiinţelor chimice. 
Finanţare: 6963 lei

13. De la idee la un produs finit cu Arduino router cnc | Palatul 
Copiilor Iasi - Scopul proiectului  a fost de a atrage câţi mai multi elevi spre 
proiecte tehnice practice, iar construcţia unui router cnc le-a permis 
familiarizarea cu noua tendinţă de fabricare asistată de calculator 
("computer aided manufacturing" - CAM).
Finanţare: 4400 lei
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14. ATELIER DE LUCRU “ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE” | Organizaţie gazdă: 
ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE ÎN ETICĂ ŞI DREPT - 

EDUCED - Propunerea curentă intenţionează să ajute cât mai mulţi tineri 
să îşi descopere abilităţile tehnice sau să-i ajute pe cei mai puţin decişi 

într-o carieră în domeniul STEM să stabilească dacă integrarea pe piaţa 
muncii în domenii precum ştiinţele, matematica, electronica, robotica, 

programarea, tehnologia în general, este compatibilă cu viziunea lor despre 
viitorul lor pe piaţa muncii.

Finanţare: 10000 lei

15. Sera STEM - Laboratorul verde din grădina şcolii | Şcoala  
Gimnazială ”Ioanid  Romanescu”,  Voineşti - Proiectul a venit în 
continuarea celor din anii precedenţi prin faptul că urmăreşte să valorifice 
experienţele şi materialele dobândite anterior, dându-le o utilitate practică 
imediată. Elevii au putut folosi în continuare trusele de analiză a probelor 
de apă şi sol achiziţionate prin proiectul „Ştiinţa pe teren” (finanţat în 
sesiunea 2016-2017 a Fondului Ştiinţescu), precum şi dezvoltarea 
competenţelor deja formate în cadrul acestui proiect. 
Finanţare: 12000 lei

Total finanțare granturi: 119.475 lei
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15
Proiecte finanţate

17
Companii partenere

30
Şcoli implicate

38
Profesori implicaţi

9901
Ore voluntariat

„Domnul Ştiinţescu este ca la el acasă la Iaşi. S-a hotărât acum patru ani să ajute copiii de 
aici să descopere ştiinţa şi tehnologia. În aceşti patru ani, însă a învăţat el însuşi despre 
modul fantastic în care comunitatea din Iaşi (inclusiv în zona rurală) s-a mobilizat pentru 
a deschide cluburi de robotică, electronică sau astronomie, pentru a organiza ateliere de 
educaţie lego, ateliere de experimente multidisciplinare de chimie, biologie şi fizică sau 
ateliere de proiectare şi imprimare 3D. Iar noi, la RAF, suntem alături de Domnul Ştiinţescu 
şi de Fundaţia Comunitară din Iaşi şi le dorim să continue să experimenteze, ilustrând 
teoria că educaţia copiilor noştri este şi responsabilitatea comunităţii.” 
(Roxana Vitan, Preşedinte Romanian-American Foundation) 

„Pentru noi, Ştiinţescu este primul fond tematic construit împreună cu firmele din Iaşi. Este 
primul context în care anual, aproximativ zece companii, majoritatea din IT& outsourcing, 

colaborează pentru a oferi împreună resursele necesare pentru implementarea celor mai 
bune proiecte care împărtăşesc cu copiii pasiunea pentru ştiinţe. E unul din exemplele 

frumoase pentru acele iniţiative pentru care fiecare în parte nu am avea resurse suficiente 
să facem schimbări durabile însă atunci când punem resursele împreună, acest lucru 

devine posibil. 
Mai mult decât atât, Ştiinţescu aduce de mai bine de trei ani împreună comunitatea celor 

pasionaţi de ştiinţe şi îi provoacă să vină cu idei creative de a insufla această pasiune 
tinerilor de gimnaziu şi liceu. Ştiinţele sunt cool, incitante, spectaculoase şi mai ales 

practice. Iar de asta încep să se convingă din ce în ce mai mulţi tineri care intră în contact 
cu atelierele, expoziţiile, experimentele lui Ştiinţescu.” 

(Ciprian-Mihai Păiuş, Director executiv Fundaţia Comunitară Iaşi)
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2500
Beneficiari direcţi

16820
Beneficiari indirecţi

16454.3
Contribuţii financiare proprii

„Se ştie că Ştiinţescu este un program special, dar cel de la Iaşi are ceva în plus. O fi de la 
aer, de la spirit sau de la oamenii pe care fundaţia comunitară îi adună an de an în jurul 
programului pentru a răspândi în jur pasiunea şi entuziasmul lor. Şi mai e ceva la Iaşi, e 

Doris, fără de care Ştiinţescu nu ar fi Domnul Ştiinţescu. Fiecare ediţie a programului 
aduce atât pentru comunitatea locală dar şi pentru reţeaua naţională, nu doar proiecte 
noi ci şi abordări educaţionale sau perspective asupra ştiinţelor şi tehnologiei vrednice 

de interes. Fiecare proiect e în sine o dovadă că ştiinţa nu este o taină ci este mai 
degrabă o călătorie, uneori întortocheată, colorată, reflexivă, dar care de fiecare dată 
relevă frumuseţea şi mai ales utilitatea ei în viaţa de zi cu zi. Ştiinţescu de la Iaşi e un 
punct esenţial pe harta programului naţional, iar continuarea lui e o datorie faţă de 

comunitatea locală prin entuziasmul şi aşteptarea create.” 
(Luiza Zamora, Coordonator Fondul Ştiinţescu, Federaţia Fundaţiile Comunitare din 

România)

„Copiii se nasc cercetători. „Ştiinţescu” este programul care le aduce aminte să rămână 
astfel şi să îşi păstreze curiozitatea în suflet toată viaţa. Iniţiativele prin care încurajăm 
ştiinţa dincolo de manual sunt esenţiale în comunitate. Doar prin astfel de programe, 
bazate pe ingeniozitatea tinerilor şi implicarea profesorilor, putem avea garanţia faptului 
că vom lăsa în urmă o generaţie de profesionişti pasionaţi de meseria lor şi capabili să 
rezolve, prin ştiinţă, problemele viitorului.” 
(Mădălina Cocea, coordonator comunicare, Noaptea cercetătorilor, reprezentant 
al comitetului de jurizare al Fondului Ştiinţescu)
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„Nouă ne-a plăcut foarte mult să ne implicăm şi să fim alături de băieţii TechnoBrick. 
Din păcate, sau din fericire au fost foarte pregătiţi şi s-au descurcat foarte bine şi fără 
ajutorul nostru. Deşi am fost dornici să ne implicăm cât mai mult, nu am reuşit să 
contribuim cu mult deoarece totul a fost bine pus la punct de la început. 
Considerăm că ar fi o idee foarte bună să continuaţi cu mentoratul şi în ediţiile viitoare, 
suntem siguri că ni se vor alătura multe companii de IT care vor dori să ofere mai mult 
din timpul şi expertiza lor pentru a-i ajuta pe cei care au proiecte.” (Ionela Barbută şi 
Adrian Marinică, Maxcode – Partener Gold al Fondului Ştiinţescu)

„Considerăm vitală investiţia în educaţia elevilor, iar programul Ştiinţescu ne-a oferit 
cadrul eficient în care să ne implicăm. Alături de Ştiinţescu am urmărit să trezim 

interesul elevilor pentru domeniile inginerie şi tehnologie, să le arătăm că sunt domenii 
dinamice în care există mereu oportunităţi de a transforma pasiunea în carieră.” 

(Marian Petrescu, directorul locaţiei Continental din Iaşi)

* În sesiunea 2017-2018, Partenerii Gold ai Fondului Științescu, Continental și Maxcode, au 
dezvoltat o nouă componentă a programului, de mentorat. Și-au ales fiecare câte un proiect 
pe care l-au cunoscut, au interacționat cu echipele de coordonatori, au participat la 
activitățile derulate de către acestea și chiar le-au consiliat pentru a accesa noi oportunități 
de implicare și învățare.
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”„Dacă la începutul proiectului îmi era teamă să vobesc în faţa celorlaţi elevi, 
încet-încet am început să îmi intru în ritm şi mă bucur că am reuşit să 
transmit şi celorlaţi puţin din ceea ce am învăţat eu în cadrul proiectului.” 
(Răzvan Nemţanu, elev, 16 ani - participant la proiectul MiBus Sensors 
Reloaded)

„După participarea la prima ediţie şi coordonarea celei de a doua a proiectului Techno-
Brick am dorit să aducem o nouă viziune asupra atelierelor adaptând planurile de lecţie 

astfel încât acesta să evidenţieze diferenţele dintre maşinile autonome şi maşinile 
conduse manual. I-am ajutat pe elevi să inţeleagă mai bine cum funcţionează diverşi 

senzori şi diverse principii ale maşinilor punând în practică conceptele învăţate, constru-
ind diverse mecanisme din LEGO.  Am fost nevoiţi să ne adaptăm şi să căutăm soluţii 

pentru a capta atenţia elevilor şi pentru a-i face să găseasă soluţii şi să se simtă autorii 
propriilor construcţii. Cred că experienţa noastră în acest proiect ne va ajuta în viitor 

deorece am dobândit mai multe cunoştinţe administrative, de vorbit în public, de lucru 
în echipă, lucru cu copii, dar am şi cunoscut foarte multe persoane noi. Ne dorim să 

continuăm acest proiect, să implicăm cât mai mulţi copii in viitor. ” 
(Florin Anghel şi Rareş Crăciun, elevi - coordonatorii proiectului TechnoBrick III)

„Am facut cunostinta cu Stiintescu chiar de cand a aparut in comunitatea ieseana ca un 
strop de creativitate prin care stiinta parea in ochii copiilor o joaca. Ma bucur sa fac 
parte din povestea pe care el a conturat-o, dar mai ales din  intreaga comunitate ce s-a 
format in jurul acestui proiect ambitios de-a lungul celor 3 ani de activitate. Stiintescu 
este despre pasiunea elevilor, studentilor, certatorilor, bibliotecarilor, chimistilor ce isi 
doresc sa impartaseasca in comunitate latura aplicata, creativa si jucausa a stiintelor 
exacte, de care suntem privati cel mai adesea in sistemul de invatamant. Incurajez 
participarea atat la concursul de proiecte Stiintescu, care este foarte accesibil pentru 
fiecare dintre noi, cat si la activitatile pe care le desfasoara proiectele selectate in comuni-
tate, pentru ca fara participanti, aceste evenimente, cursuri si ateliere nu pot avea loc. 
Ofera-ti sansa de a invata prin joc robotica, arduino, chimie si astronomie cu Stiintescu 
Iasi.” 
(Ioana Dâşcă, studentă - coordonator proiect Creative Kids Roboting)



SCRISORI PENTRU
ȘTIINȚESCU
#dinDragdeȘtiințescu

„Magia este ştiinţa pe care nu am înţeles-o încă. 
Mulţumim, Ştiinţescu!

Cu ajutorul proiectelor magia se transformă în 
ştiinţă!

Urmele vor dăinui peste ani în conştiinţa copiilor, a viitorilor 
oameni care simt disciplinele STEM mai aproape de ei.

Sperăm la o colaborare viitoare la fel de prosperă! Vă iubim!”
- Daniela Dumitraş

„Îi dorim lui Ştiinţescu un parcurs lung şi sigur şi să ne ofere 
în continuare oportunitatea de a crea lucruri noi care să 

emane acel echilibru pentru mintea şi sufletul privitorului, 

lucruri în care arta, culoarea, priceperea şi 
ştiinţa să inspire noi generaţii. ”

- Felicia Perju

„Pentru Pegas-Cotnari sperăm ca noul an să ne aducă o 
şcoală de vară de astronomie la bibliotecă, mai multe 

experimente şi cursuri de astronomie.

Pentru Ştiinţescu, multă pasiune şi mulţi sponsori care 
să devină parteneri activi în proiectele finanţate.”

- Dorin Cozan 



FONDUL ȘTIINȚESCU

27

„Îmi doresc pentru la anul ca Ştiinţescu să crească, să aibă 
din ce în ce mai multe proiecte. Să continue să inspire 
încredere şi să sprijine toate ideile care ajung la el. Să 
păstreze cu el aceeaşi oameni frumoşi şi să îşi mărească 
familia.
Să rămână acelaşi sprijin ca până acum şi să reuşim cu toţii 

să ne creştem copiii noştri - proiectele.
Mă  bucur că de doi ani Fondul Ştiinţescu este alături de noi 
şi îmi doresc să ne revedem în fiecare an de acum înainte. ”
- Roxana Ciorteanu

„Mă bucură faptul că Fondul Ştiinţescu este foarte deschis cu 
privire la proiectele cărora le oferă sponsorizare. Anul acesta 

a fost caracterizat de cuvântul DIVERSITATE. Proiectele 
alese au fost diverse, au fost curioase, au plăcut publicului şi 

celor care au participat la ateliere.  ”

Cu mult drag, Drag de Ştiinţescu, din partea mea,  
Georgiana Petrescu-Miron 

„Mulţumim mult pentru ediţia de Ştiinţescu de anul acesta. 
Cu bune şi cu rele a fost un proiect interesant şi ne bucurăm 
că am reuşit să fim parte din el.
Pentru anul următor ar fi frumos dacă am avea mai multe 

ateliere de ştiinţă şi sperăm ca organizarea proiectelor 
să fie chiar şi mai bună decât cea de anul acesta, pentru că 
mereu există loc de mai bine. 
Ne-am bucura enorm dacă am continua împreună şi în 
următorul an. 
Mult succes în continuare!”
- Ioana Anghel 





PARTENERI PROIECT

Program dezvoltat în parteneriat de

finanţat de

www.iasi.stiintescu.ro

susţinut de

cu sprijinul partenerilor locali



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

www.stiintescu.ro


