
Programul de burse AXIOS/NEPSIS - Investește în România! Investește în educație! 

 

Programul de burse al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale 

desfășurat de asociațiile AXIOS/NEPSIS - Investește în România! Investește în educație! se 

desfășoară cu binecuvântarea Inaltpreasdintitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și 

Meridionale și își propune încurajarea copiilor și tinerilor români care se implică în comunitate, 

care au un potențial pe care doresc să și-l dezvolte și care, cei mai mulți dintre ei sunt și foarte buni 

la școală și au situații materiale dificile.  

 

Ne dorim să sprjinim acești tineri pentru potențialul pe care aceștia îl au și pentru ceea ce ei 

pot deveni, nu numai pentru că sunt în situații dificile din punct de vedere material sau într-

o situație particulară acum. 

 

Credem că acești tineri, cu ajutor de la Dumnezeu, sprijin din partea preoților sau profesorilor care 

îi mentorează pot să își atingă potențialul lor maxim și să își descopere și pună în valoare darurile 

cu care au fost înzestrați. Este de asemenea, o cale să înmulțim binele căci cei mai mulți dintre ei 

sunt foarte implicați în multe activități comunitare sau sociale și astfel investiția noastră se 

dublează. 

 

Pentru noi, investiția în tineri la momentul în care aceștia au cea mai mare nevoie este cea mai 

importantă. Vă mulțumim! 

 

BURSIERI 2021 

Ianuarie – Decembrie 2021 

Nr. crt. 

 

Numele și prenumele Vârsta  Descriere 

1 Iuliana Pîrvu 

(50 Euro/lună) 

20 ani Iuliana este studentă în anul II la Facultatea de 

Pedagogie și Științele Educației și din Comuna 

Bivolari jud.Iași. Mai are 5 frati. Este voluntar 

ATOR Iași și PROVITA. Este cea mai bună din 

anul ei la facultate. 

2 Florentina Barban 

(50 Euro/lună) 

19 ani Florentina este din Sat Ciohorăni, Pașcani  jud. 

Iași. Mai are 3 frati, părinții sunt de etnie romă. Este 

studentă în anul II la Facultatea de Litere. În anul 

2020 a participat la 5 tabere în calitate de 

coordonator de voluntari pentru Alege Școala.                  

3 Andrei Baer  

(50 Euro/lună) 

 

21 ani Andrei este  student în anul al II lea la Facultatea 

de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași. Este foarte 

implicat în activitățile de voluntariat. Mai are 4 

frați. 

4 Florin Gafița 

(50 Euro/lună) 

20  ani Florin este un tânăr foarte serios, implicat și bun la 

școală. Din comuna Sinesti, jud. Iași este student la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, anul II. 

Mai are 5 frați și este orfan de tată. Pentru a se 

întreține mai ajută ca paracliser la Mănăstirea 

Bucium din Iași, dar îi este greu. 



5 Alin Dezso  

(50 Euro/lună) 

 

18 ani Alin este în clasa a XII-a la Liceul Teoretic de 

Informatică din Iași. Mai are o soră mai mica și este 

foarte bun la școală și foarte implicat în comunitate 

făcând mult voluntariat și ajutând în multe părți. 

Este foarte preocupat de formarea sa. 

6 Laura Beatrice Bîrliba 

(50 Euro/lună) 

20 ani Laura este studentă la Facultatea de Asistență 

Socială din cadrul Facultății de Teologie Dumitru 

Stăniloae din Iași în anul II. Este din Târgu Frumos 

și este foarte implicată în activitățile de voluntariat 

ale Mitropoliei. 

7 Petronela Boțu  

(50 Euro/lună) 

 

22 ani Petronela este studentă la Master la Facultatea de 

Asistență Socială. Mai are 2 frați și nu are tata. Este 

din jud. Neamț si este foarte implicată în anul ei la 

facultate încercând să unească studenții și să îi pună 

împreună. 

8 Cristiana Popa 

 (50 Euro/lună) 

 

22 ani Cristiana este studentă anul V la Facultatea de 

Medicină. Mai are 12 frați, este din Piatra Neamț. 

Familia o susține cu studiile și o încurajează dar 

aceasta ar fi ca o bursă de merit pentru cineva care 

provine dintr-o familie cu foarte mulți copiii, care 

se dedică studiului dar și implicării în comunitate. 

Bursa îi foloseste îndeosebi pentru a-și cumpăra 

materialele necesare pentru școală. 

9 Grigorie Pîjin 

(50 Euro/lună) 

19 ani Grigore este din Sat Frumusica, jud. Botoșani și 

provine dintr-o familie cu 3 copii.  Este student la 

Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași 

și a fost olimpic național 2 ani consecutiv, rezultate 

foarte bune la școală, de mult timp implicat în 

activitățile de voluntariat. A intrat în acest an la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași iar prima 

sesiune a terminat-o cu nota 10. 

10 Iulian Tomeac 

(50 Euro/lună) 

21 ani Iulian este din Sat Brodina jud. Suceava. Mai are 8 

frati. Iulian este student în anul III la Facultatea de 

Teologie si este președinte ASCOR Iași. Este un 

tânăr foarte serios și foarte implicat și preocupat de 

studiu dar și în gospodărie. Tatal este plecat la 

muncă în Belgia pentru a-și întretine familia. 

11 Ștefan Enache  

(50 Euro/lună) 

 

20 ani Ștefan este student în anul II la Facultatea de 

Automatică și Calculatoare din Iași.  Este din 

localitatea Belcești, jud Iași. Mai are o soră mai 

mică decât el. Părinții sunt împreună, dar mama 

este singura care are un venit stabil. Ștefan a avut 

rezultate foarte bune la școală, este foarte muncitor 

și este și implicat ca voluntar la ATOR. 

 



12 Andrei Fedor   

(50 Euro/lună) 

20 ani Andrei este dirijorul corului misionar al ATOR Iași 

și este student în anul II la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă. Părinții lui Andrei sunt despărțiți Are o 

soră mai mare și un frate mai mic care stau cu chirie 

în Suceava îngrijindu-se singuri deoarece mama 

este la muncă în Italia.   

13 Maria Fenea 

(50 Euro/lună) 

17 ani Maria este elevă în clasa a XII-a la Colegiul 

Pedagogic din Iași. Mai are trei frați; învață foarte 

bine și se implică în activități de voluntariat. 

14 Serafim Romaniuc 

(50 Euro/lună) 

17 ani Serafim este din satul Călărași, jud. Botoșani și 

provine dintr-o familie cu trei copii, toți la școală 

(facultate sau liceu), doar tatăl lucrează periodic. 

Este elev în clasa a XI-a la Seminarul Teologic din 

Iași. Este un copil foarte cuminte, implicat, atent și 

bun la școală dar și implicat în activitate. Face parte 

din grupul Prietenilor Sfinților Trei Ierarhi de la 

Biserica Liceului Pedagogic. 

15 Ștefan Teleagă 

(50 Euro/lună) 

10 ani Ștefan este în clasa a III a. Mai are 3 frati din care 

cel mai mic are 3 ani. Mama este văduvă, 

educatoare. Bursa este un sprijin pentru toți copiii 

familiei și o încurajare pentru mamă care desi a 

rămas singură (are 31 ani) se zbate foarte mult 

pentru copiii. S-a mutat de la țară din jud. Suceava 

la Iași pentru a oferi copiilor o educație bună și a 

avea și ea posibilitatea să aibă un service.  

16 Maria Căileanu  

(50 Euro/lună) 

21 ani Maria este studentă la Facultatea de Litere în anul 

II. Mai are 5 frați și este din satul Costești, 

minicipiul Pașcani. Părinții sunt agricultori și 

muncesc cu ziua și cum pot. 

17 Florin Florea  

(50 Euro/lună) 

16 ani Florin este elev în clasa a X a la Seminarul 

Teologic din Iași este din satul Săvești, com. 

Răcești jud. Neamț. Mai are 4 frați. Situația lui este 

foarte grea acasă și el este foarte dedicat și dăruit 

școlii. 

18 Dumitru Dan Zăhărescu 

(50 Euro/lună) 

20 ani Dan este din satul Brătești jud. Iași și este student 

în anul II la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Dan 

este un băiat foarte serios și pasionat de studiu fiind 

în același timp și un tânăr implicat, face parte din 

echipa care realizează emisiunea Tineri către Tineri 

de la Radio Trinitas. 

19 Ioan Pița  

(50 Euro/lună) 

 

21 ani Ioan este din satul Tașca, jud. Neamț. Este student 

la Facultatea de Teologie, an. II si este nu doar un 

student foarte râvnitor ci și unul foarte credincios si 

iubit de toți colegii. A făcut dializă zilnic până in 

acest an trecută când a făcut transplant de rinichi 

(mama sa i-a donat un rinichi). Mai are patru frați. 



20 Andreea Dascălu  

(50 Euro /lună) 

 

20 ani Andreea este studentă în anul II la Facultatea de 

Asistente Medicale din Iași. Este din Pașcani și mai 

are 9 frați. Tatăl este pensionat iar familia se 

întreține din salariul a doi dintre frați care lucrează. 

21 Dumitru Prodan 

(50Euro/lună) 

 

19 ani Dumitru este din satul Todirești, dintr-o familie cu 

3 copii, 2 școlari și un bebeluș. Dumitru este 

student în anul I la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Iași, se întreține singur în Iași. 

22 

 

Florin Drăgan 

(50 Euro/lună) 

 

16 ani Florin este din Satul Medeleni. Părinții săi sunt 

pensionari, mama face insulină. Elev la Seminarul 

Teologic din Iași în clasa a XII-a, Florin își doreste 

să urmeze și Facultatea de Teologie. 

23 Diana Petrovan  

(50 Euro/lună) 

18 ani Diana  este în grija așezământului de copiii  Sf. 

Leontie de la Rădăuți , Diana este elevă în clasa a  

XII a. Are rezultate foarte bune la învățătură și  

este unul din tinerii de nădejde din așezământ fiind 

implicată în multe acțiuni de voluntariat. 

24 Florentina Motrescu 

(50 Euro/lună) 

21 ani Florentina este studentă la Facultatea de 

Psihologie, în anul III și este satul Copalău, jud. 

Botoșani. Părinții sunt agricultori, nu lucrează 

nicăieri și fac agricultură de subzistență. Mai are 2 

frați și stă la bunica sa. 

25 Aura Georgiana Ladan 

(50 Euro/lună) 

 

18 ani Aura este studenta la Facultatea de Agronomie din 

Iași în anul I. Este crescută de o mătusă, find  orfană 

de ambii părinți. 

26 Alexandra Nistor 

(50 Euro/lună) 

  

22 ani Alexandra   mai are o sora si este din Vaslui. Este 

studentă la Facultatea de Informatică din Iasi, anul 

III. Părintii sunt divortați și mama este plecată din 

țară perioade îndelungate pentru a lucra.  

27 Veronica Lupu 

(50 Euro/lună) 

 

17 ani Veronica este în clasa a XI a la Liceul Unirea din 

Pașcani. Părinții au divorat anul trecut și ea a trebuit 

să se mute în satul Cristești de unde face zilnic 

naveta. 

28 Iulian Chiriac 

(50 Euro/lună) 

 

16 ani Iulian din satul Soci, județul Iași, mama este 

casnică, tata lucrează la Apavital ca muncitor. 

Este elev în clasa a X-a la liceul Alexandru Ioan 

Cuza. Mai are un frate mai mic. Familiei îi este greu 

să întrețină totul dintr-un salar iar Iulian are nevoie 

să plătească și căminul. 



29 Andrei Gherasim  

(50 Euro/lună) 

 

19 ani Andrei este student în anul II la Facultatea de 

Medicină și Farmacie. Părinții sunt divorțați. 

Locuiește cu mama lui. A terminat anul cu note 

foarte mari la Facultatea de Farmacie și este și 

foarte implicat în activități. 

30 Maria Dascălu 

(50 Euro/lună)  

17 ani Maria este în clasa a XII-a la liceul Vasile 

Alecsandri din Iași. Mai are încă 3 frați mai mici. 

Mama ei lucrează ca infirmieră și acesta este 

singurul venit al familiei. Maria este foarte 

implicată în activitățile cu tinerii jertfind mult din 

timpul său pentru alții și fiind si foarte bună la 

școală. 

31 Laurențiu Pietroiu  

(30 Euro/lună) 

16 ani Laurențiu este din satul Săveni, jud. Ialomița. Mai 

are 3 frați. Este bun la școală școală și apropiat de 

pr Florin Jugănaru de la Săveni, Ialomița care îl 

implică mult în grupul său de tineri dându-i un 

ajutor și un sens. 

32 Nicoleta Popârlan  

(30 Euro/lună) 

18 ani Nicoleta este elevă în clasa a XII a la Liceul 

Pedagogic din Slobozia, jud. Ialomița. Mai are doi 

frați și părinții nu lucrează.  

33 Ionut Șomoiog 

(30 Euro/lună) 

15 ani Ionut este elev în clasa a X a la Liceul Teoretic 

Paul Georgescu din Țăndărei, jud. Ialomița. Mai 

are 3 frați și singurul venit în familie este al tatălui, 

mama fiind casnică. 

34 Maria Petruța Nițișor  

(50 Euro/lună) 

18 ani Maria Petruța este în clasa a XII-a la Liceul 

Regina Maria din Dorohoi. Părinții sunt divorțați 

iar ea are o deficiență mare de vedere (are un ochi 

cu care vede doar la 10% capacitate). 

35 Petru Cracană 

(50 Euro/lună) 

17 ani Petru este din satul Bodești, județul Iași. Sunt 2 

copii, ambii la școală. Petru suferă de Sindrom 

Gilbert (amețeli, paloare, îngălbeniri ale feței). Este 

bun la învățătură și are nevoie de ajutor pentru 

continuarea studiilor. 

36 Iasmina Bădicel  

(50 Euro/lună) 

11 ani Iasmina este elevă în clasa a VI-a la Liceul 

Tehnologic din comuna Vlădeni, jud. Iași. Mai are 

2 frați, mama nu lucrează iar tatăl lucrează cu ziua 

ca cioban. Este bună la școală și a fost recomandată 

de directoarea liceului și de preotul din comună. 

37 Marian Săcăleanu 

(50 Euro/lună) 

18 ani Este elev în clasa a XII-a la Liceul Militar din 

Câmpulung și este în grija Așezământului de copii 

Sf. Leontie din Rădăuți unde și domiciliază în afara 

școlii. Are rezultate foarte bune la învățătură. 



38 Ecaterina Costache 

(50 Euro/lună) 

16 ani Ecaterina este în grija Asezământului de Copii Sf. 

Leontie de la Rădăuți și este elevă în clasa a X-a la 

seminarul Teologic de la Neamț fiind foarte 

talentată la pictură și foarte bună la școală. 

39 Alexandra Roxana 

Asaftei  

(50 Euro/lună) 

15 ani Roxana este în clasa a X-a la Seminarul Teologic 

de la Botoșani, secția de pictură. Părinții sunt 

divorțați iar ea locuiește cu mama care este 

pensionată pe caz de boală. 

40 Bianca Păvăloaia  

(50 Euro/lună) 

 

15 ani Bianca este din satul Pleșani, com. Călărași, jud. 

Iași. Este în clasa a X-a la Iași. Mai are un frate și 

veniturile familiei sunt sporadice părinții find 

agricultori. 

41 Andrei Macinic 

(50 Euro/lună) 

 

16 ani Andrei este elev în clasa a IX-a la Liceul Sturdza 

din Iasi fiind din satul Petru Vodă, jud. Neamț. Nu 

are tată iar mama este plecată în străinătate. Mai are 

o soră care încearcă să îl sprijine pentru a continua 

studiile. 

42 Ovidiu Hriscu 

(50 Euro/lună) 

 

18 ani Ovidiu este elev în clasa a XII-a la Seminarul 

Teologic din Iaşi, si este din din Grajduri, părinți 

divorțați, mama lucrează periodic în străinătate, el 

stă cu bunica.  

43 Diana Precupeanu 

(50 Euro/lună) 

 

17 ani Diana este elevă în clasa a XI-a la Liceul  

Pedagogic, mai are 2 surori, mama lucra în Italia, 

dar de anul trecut, de când cu pandemia nu mai 

lucrează din aprilie. Este pasionată de chitară, vrea 

să urmeze Conservatorul din Iași dar are nevoie de 

pregătire pentru a avea şanse. 

44 Teodor Pascariu 

(100 Euro/lună) 

 

22 ani Teodor este student in anul II la master în cadrul 

Facultății de Teologie din Iași și este din Piatra 

Neamt, mai are sapte frati.  

Este forte angajat în activitatea liturgică și școlară 

fiind un sprijin pentru mama sa care este singură cu 

familia. 

45 Cojocariu Florentina 

(50  Euro/lună) 

15 ani Florentina este din satul Tudor Vladimirescu, 

comuna Albesti jud. Botoșani și  este în clasa a IX-

a la Iași. 

46 Alexandra Bulancea 

(50 Euro/ lună) 

 

22 ani Alexandra este foarte talentată, are 22 ani, studentă 

la Conservatorul din Iasi, anul III, este din satul 

Erbiceni, comuna Erbiceni. Părinții nu lucrează 

47 Cioltan Elena 

(50 Euro/lună) 

 

16 ani Elena are 16 ani, este în clasa a X a la Scoala 

Profesională Târgu Frumos. Mai are doi frati si 

momentan locuiește într-o casă fără curent.  

48 Gheorghian Mădălina 

(50 Euro/lună) 

 

18 ani Mădălina este din satul Buznea, comuna Ion 

Neculce în clasa a XII a. Mama a decedat, este doar 

cu tatăl. 



49 Boureanu Denisa 

(50 Euro/lună) 

15 ani Denisa este din satul Buznea, jud. Iasi, Denisa mai 

are patru frati și este elevă la Școala Profesională 

din Tg. Frumos. 

50 Necula Dumitru 

(50 Euro/lună) 

12 ani Dumitru învață la Școala Gimnazială din Buznea, 

mai are șase frați și doar mama sa lucrează. 

51 Marian Andries 

(50 Euro/lună) 

16 ani Marian este din satul Fântânele, jud. Iași și învață 

la Școala Profesională din Fântânele în clasa a XI-

a, dorindu-și să meargă la liceu mai departe la Iași, 

la Seminarul Teologic. 

52 Gabriela Roman 

(50 Euro/lună) 

19 ani Gabriela Elena, este studentă în anul I, la 

Facultatea de Medicină din Iasi. Este din localitatea 

Dersca, Județul Botoșani, și a absolvit Colegiul 

Național Iași. În gimnaziu si liceu a participat la 

olimpiade, unde a obținut premii la etapele județene 

și naționale. Mai are două surori. 

53 Constantin Zaharia 

(50 Euro/lună) 

22 ani Constantin este student în anul III la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Iași și a terminat și Colegiul 

de Asistenți Medicali în anul 2020. Este foarte 

implicat în activitatea liturgică și în activitățile de 

volunatariat fiind din satul Trifești, jud. Iași și din 

păcate fără sprijin din partea părinților. 

54 Astancai Serafim 

(50 Euro/lună) 

7 ani Serafim este elev în clasa I, in Iași și mai are doi 

frați.  

55 Emilia Ciobanu  

(50 Euro/lună) 

19 ani Emilia este studentă în anul I Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației, Iași  

Mai are 5 frați și este din Comănești, Bacău.  

56 Denisa Cocan 

(50 Euro/lună) 

 

20 ani Denisa este studentă în anul al II lea la Facultatea 

de Medicină din Iași, Denisa mai are trei frați și este 

din Suceava. Părinții sunt separați și bursa o ajută 

cu toate cheltuielile școlare 

57 Daria Ceobanu 

(50 Euro/lună) 

14 ani Daria este din satul Sendreni, oras Hârlau si este 

elevă la Colegiul Stefan cel Mare din Hârlău. Mai 

are două surori și este foarte bună la învățătură. 

58 Silviu Dăilă 

(50 Euro/lună) 

 

20 ani Silviu are 20 de ani, din satul Tolici comuna 

Petricani judetul Neamt. Este student în anul I 

Facultatea Gh. Asachi Iasi, secția mecanică 

industrială având rezultate bune la învățătură.  

59 Delia Dăilă 

(50 Euro/lună) 

17 ani Delia este sora lui Silviu Dăilă și are 17 ani este din 

satul Tolici, judetul Neamt şi este in clasa a XI-a la 

Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț. Are rezultate 

bune la şcoală şi îşi doreste să continue studiile.  

60 Andreea Tucu 

(50 Euro/lună) 

13 ani Andreea este elevă în clasa a VI-a la scoala din 

satul Tarpesti, jud. Neamț și mai are două surori. 

Are rezultate bune la școală. Părinții nu sunt 

angajati. Tatăl mai lucrează în lemn iar mama este 

casnică. Mai are 2 frati.  



61 Nicoleta Gălățeanu 

(50 Euro/lună) 

11 ani Nicoleta este  din satul Tolici comuna Petricani jud 

Neamt. Este este in clasa a  IV a la Școala nr 1 din 

satul Tolici. Are rezultate foarte bune la școalăa. 

Locuiește la bunica sa fiind, după divorțul 

părinților. 

62 Miruna Varlan 

(50 Euro/lună) 

 

8 ani Miruna are 8 ani si este in clasa a I la scoala din 

satul Tolici, jud. Neamț și mai are două surori. Are 

rezultate bune la școală.Parintii lucrează pamantul 

si au  doar un ajutor social. 

63 Chihaia Larisa 

(50 Euro/lună) 

18 ani Larisa este din satul Șendreni, jud. Botoșani. 

Părinții sunt agricultori, mai are un frate și este 

elevă în clasa a XII a la liceul din comuna 

Flămânzi. Face naveta zilnic. 

64 Ariton Georgiana 

(50 Euro/lună) 

18 ani Georgiana este din satul Șendreni, jud. Botpșani. 

Părinții sunt agricultori. Doar tatăl mai lucrează cu 

ziua, unde găsește. Ambii părinți au probleme de 

sănătate. Este în clasa a XII a la liceu în Botoșani și 

are nevoie de bani ca să plătească gazda la 

Botoșani. Este foarte serioasă și se pregătește 

pentru facultate. 

65 Valentina Damian 

(50 Euro/lună) 

 

19 ani Valentina este studentă la facultatea de Medicină 

din cadrul Univ. "Gr. T. Popa" Iași, în anul 2, din 

satul Borosoaia, județul Iași, locuiește la cămin și 

mai are o soră, Elena. Tatăl este invalid din 2011, 

iar mama a lucrat în trecut ca educatoare, în prezent 

având grijă de tata și de bunica lor, care locuiește 

cu familia. 

66 Elena Damian  

(50 Euro/lună) 

  

18 ani Elena este elevă în clasa a XII a la Colegiul 

Național "Mihai Eminescu" Iași, profil 

matematică-informatică Este din din satul 

Borosoaia, comuna Plugari, însă locuiește, la fel ca 

sora sa la cămin, în Iași. Elena își dorește ca mai 

departe să studieze la Facultatea de Medicină "Gr. 

T. Popa" din Iași. 

67 Octavian Lupu  

(50 Euro/lună) 

14 ani Octavian învață la Școala Gimnazială „Petru Poni” 

din Cucuteni; are doi frați mai mici. Provine dintr-

o familie muncitoare și serioasa. Este talentat la 

fotbal, însă are și rezultatea foarte bune la 

învățătură.  
68 Vlăduț Duca 

(50 Euro/lună)  

15 ani Vlăduț învață la Liceul „Garabet Ibrăileanu” din 

Târgu Frumos; are un frate mai mic și este din 

parohia Săcărești, jud. Iași.  
69 Rebeca Birică  

(50 Euro/lună) 

12  ani Rebeca este elevă  la Școala Gimnazială „Petru 

Poni” din Cucuteni; are un frate și o soră mai mari. 

Este talentată la desen.  



70 Alexandru Sandu  

(50 Euro/lună) 

16 ani Alexandru învață la Liceul „Ion Neculce” din 

Târgu Frumos; are un frate mai mare. Este unul din 

tinerii de bază ai activității parohiei Săcărești.   
71 Maria Felecanu  

(50 Euro/lună)  

14 ani Maria este  elevă la Școala Gimnazială „Petru 

Poni” din Cucuteni; are un frate și doua surori mai 

mari.   
72 Agapi Andra-Elena 

(50 Euro/lună) 

14 ani Andra locuiește în Curagău și învață la Școala 

Gimnazială din Comarna, în clasa a VII-a. Învață 

bine, provine dintr-o familie bună. Are o soră mai 

mare  și este implicată în activitățile parohiei.  
73 Răileanu Ștefan 

(50 Euro/lună) 

14 ani Ștefan locuiește în Curagău și învață la Școala 

Gimnazială din Comarna, în clasa a 8-a. Tatăl său 

a murit în urmă cu 7 ani. Mai are un frate mai mic.  
74 Luca Elena 

(50 Euro/lună) 

9 ani Elena locuiește în satul Curagău și învață la Școala 

Gimnazială din Comarna, în clasa a III-a. Mai are 

un frate mai mic.  
75 Boncu Denisa 

(50 Euro/lună) 

14 ani Denisa locuiește în satul Curagău și învață la 

Școala Gimnazială din Comarna, în clasa a VIII-a.  

Locuiește într-un spațiu impropriu familiei. Se 

implică în activitățile parohiei.  
76 Mătrescu Andrei 

(50 Euro/lună) 

12 ani Andrei locuiește în satul Comarna și învață la 

Școala Gimnazială din Comarna, în clasa a VI-a. 

Învață foarte bine. Are încă doi frați, mai mici. Atât 

el, cât și restul familiei se implică în activitățile 

parohiei Curagău.  
77 Figher Ecaterina 

(50 Euro/lună) 

11 ani Ecaterina este din satul Frenciugi, comuna 

Drgăgușeni și face parte dintr-o familie cu 7 copii. 

Învață la Școala Gimnazială „Mihai David” oraș 

Negrești, jud. Vaslui, clasa a 5-a. Media pe primul 

semestru al anului școlar 2020-2021 este 8.93.  

78 Ungureanu Andreea 

Letiția 

(50 Euro/lună) 

13 ani Andreea este din satul Buhalnița, com. Ceplenița, 

jud. Iași și face parte dintr-o familie cu 10 copii. 

Învață la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Belcești, clasa a 7-a. Media pe primul semestru al 

anului școlar 2020-2021 este 9.00.  
79 Platon Rafael 

(50 Euro/lună)  

17 ani Rafael este din satul Soci, com. Borca, jud. Neamț 

și face parte dintr-o familie cu 8 copii. Învață la 

Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, clasa a 10-a. 

Media pe primul semestru al anului școlar 2020-

2021 este 9.00.   
80 Onofrei Maria 

50 Euro 

(50 Euro/lună) 

18 ani Maria este din satul Dumbrava, com. Timișești, 

jud Neamț și face parte dintr-o familie cu 10 copii. 

Învață la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 

Costachi” Neamț, clasa a 12-a. Media pe primul 

semestru al anului școlar 2020-2021 este 8.95. 



81 Popescu Alexandru 

Petru 

(50 Euro/lună) 

15 ani Alexandru este din sat Hulub, com. Dîngeni, jud. 

Botoșani și face parte dintr-o familie cu 8 copii. 

Învață la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

Botoșani, clasa a 9-a. Media pe primul semestru al 

anului școlar 2020-2021 este 8.47.  
82 Mihaela Strâmbu  

(50 Euro/lună) 

9 ani  Mihaeala este în clasa a II a la Școala Gimnazială 

din satul Pâgărați, jud. Neamț și mai are cinci frați. 

Este din satul Poiana, comuna Pângărați. Este un 

copil care ajută mult în casă în creșterea copiilor 

mai mici și este silitoare și implicate la școală. 

83 Irina Brocea  

(50 Euro/lună) 

11 ani  Irina este în  clasa a V-a la școala gimnazială 

Bogdan Vodă din Câmpulung Moldovenesc. 

Domiciliu în comuna Vama, Suceava și provine 

dintr-o familie cu 5 copii. 

84 Corleciuc Ioan 

(50 Euro/lună) 

17 ani Ioan este în clasa a X a Colegiul Alexandru cel 

Bun, Gura Humorului și este din satul Doroteia, Jud 

Suceava. Mai are trei frați iar mama este casnică și 

tatăl lucrează cu ziua prin sat. 

85 Pleșescu Emilia  

(50 Euro/lună) 

20 ani Emilia este din Huși, Comuna Preutesti, jud 

Suceava și este în  anul II la Facultatea Istorie, din 

Iași, Cuza Vodă. Mai are 2 surori și locuiește 

împreună cu părinții in casa bunicii.  

86 Corleciuc Maria 

 (50 Euro/lună) 

 

15 ani Maria este  clasa a IX-a la Colegiul Alexandru cel 

Bun din Gura Humorului și este din satul Doroteia, 

Jud Suceava. Mai are trei frați iar mama este 

casnică și tatăl lucrează cu ziua prin sat. 

87 Stoian Andreea 

(50 Euro/lună) 

16 ani Andreea este în clasa a X-a, locuiește în Comuna 

Petricani județul Neamț, venituri doar alocație și 

tata lucrează cu ziua. 

88 Mădălina Manuela 

Bulgariu  

(50 Euro/lună) 

17 ani  Mădălina este din Sat Zoițani, jud. Botoșani. 

Studenta la Iași în cadrul Universității Tehnice 

Ghoerghe Asachi în anul I la Facultății de Design 

Industrial și Managementul Afacerii. Stă la bunica 

de pe tată. Are încă trei frați și face parte din ATOR 

Zoițani fiind foarte implicată și jertfelnică. 

89 Vlad Ilie Feraru  

(50 Euro/lună) 

18 ani  Vlad este Sat Zoițani, jud. Botoșani și este elev în 

clasa a XII a la liceul din Săveni, jud. Botosani. 

Este implicat în grupul de tineri de la ATOR 

Zoițani. 

90 Anghel Ancuța  

(50 Euro/lună) 

18 ani  Ancuța este din Sat Nou, Comuna Belcești, jud. 

Iași, clasa a Xa. Sunt 7 copiii, părinții nu lucrează. 

Ancuța este un copil foarte bun și foarte apropiat de 

pr. Andrei care se ocupă de ATOR Belcești și care 

o mai ajută cu ce are nevoie.  



91 Vasilica Prihor 

(50 Euro/lună) 

16 ani  Vasilica este în clasa a IX-a, este din sat  Ciorani, 

comuna Belcești. Mai are trei frati, sunt orfani de 

tata și mama nu lucrează. Au nevoie de un ajutor 

constant. 

92 Gina Țapu  

(50 Euro/lună) 

21 ani Gina este din Piatra Neamt, este studentă la 

Facultatea de Chimie, an III și la Facultatea de 

Muzică anul II. Nu are tată și mai are o soră. 

Locuiește în Iași la cămin și se implică în ASCOR 

Iași și coordonează o rubrică în cadrul emisiunii 

Tineri către Tineri de la Radio Trinitas. 

93 Hîrțescu Andrew  

(50 Euro/lună)    

14 ani Andrew se află în grija Așezământului de copiii de 

la Rădăuți și este elev în clasa a VI-a. Are rezultate 

foarte bune la învățătură, este campion national la  

QWAN KI DO, face parte din atelierul de pictura a 

așezământului având lucrări expuse la diverse 

expozitii și este membru al trupei mici de muzică, 

cântă la chitara bas. 

94 Georgiana Petrovan 

(50 Euro/lună) 

14 ani Georgiana este în grija așezământului de copiii de 

la Rădăuți , Georgiana este elev in clasa a  VI a. Are 

rezultate foarte bune la invatatura și  face parte din 

atelierul de pictura a așezământului având lucrări 

expuse la diverse expoziții. 

95 Sofia Nicoleta  

(50 Euro/lună) 

22 ani Nicoleta este studentă în anul II la Master la 

Biotehnologie la Iași, și este din jud. Suceava. Are 

o soră mai mică. Provine dintr-o familie stabilă 

emotional dar este greu părinților care sunt 

agricultori. Este foarte implicată și dedicată fiind  

96 Adelina Costiniuc 

(50 Euro/lună) 

21  ani Adelina este din satul Flămânzi, jud. Botoșani și 

este primul copil dintr-o familie de cinci copiii, 

ultimul frate și cel mai mic având și o afecțiune 

gravă la inimă. Este student în anul III la Facultatea 

de Psihopedagogie Specială.  

97 Ioan Simiraș 

(50 Euro/lună) 

21 ani  Ioan este din comuna Hangu jud. Neamț, mai are 7 

frați și este student la Facultatea de Teologie anul 

III și la Facultatea de Medicină tot anul III. 

Este un băiat foarte muncitor, cu note foarte bune 

la ambele facultăți și care are nevoie să fie încurajat 

și susținut pentru a continua studiile. Facultatea de 

Medicină presupune achiziționarea a  foarte multe 

cărți iar el mai are încă 7 frați pe care familia 

încearcă să îi susțină. 

98 Loredana Borcoi  

(50 Euro/lună) 

21 ani Loredana este din sat Copalău, jud. Botoșani. Mai 

are 3 frați. Vine dintr-o familie dezorganizată și 

este studentă la Facultatea de Bioinginerie 

Medicală. Părinții sunt agricultori. 



99 Rebeca Popescu 

(50 Euro/lună) 

18 ani Rebeca este elevă în clasa a XII-a la Colegiul 

Pedagogic din Iași și provine dintr-un mediul greu 

acasă. Mai are trei surori. 

100 Ioana Gheorghiu  

(50 Euro/lună) 

21 ani Ioana este din Sat Galu, Jud. Neamț. Ioana este 

studenta la Facultatea de Asistenta Socială, anul III. 

Preotul din satul său a sustinut-o tot liceul si a 

încurajat-o să meargă la școală. 

101 Nicoleta Gafița 

(50 Euro/lună) 

17 ani Nicoleta este din comuna Sinesti, jud. Iași este în 

clasa a XI-a la Liceul Pedagogic din Iași. Mai are 5 

frați și este orfană de tata. Cu banii din bursa de 

anul trecut își platea căminul dar nu are nici un 

venit financiar. Este o fată foarte activă și implicată 

dar și dedicată școli. 

102 Ecaterina Ambrosi  

(50 Euro/lună) 

20  ani Ecaterina este studentă în anul II la Facultatea de 

Fizică și este din Iasi. Mai are are 8 frati, este foarte 

buna la scoală, familia sa este foarte unită. Stau 

într-o casă închiriată și se descurcă greu cu banii. 

Pentru aceasta tatăl e plecat în Germania să lucreze.  

103 Stefan Iftimia 

(50 Euro/lună) 

20 ani Ștefan este din Sat Galu, jud. Neamt și este student 

al Facultății de Teologie din Iași în an. III. Este 

foarte bun la învățătură și foarte dedicat ți implicat 

în multe activități. Părinții sunt agricultori. 

104  Paula Pântea  

(100 Euro) 

19 ani Paula este în clasa a XII la seminarul Teologic 

Ortodox din Iași și are 18 ani. Mai are un frate iar 

ambii copii sunt în grija mamei care nu este în țară. 

Paula este coodonatoarea Departamentului Cultural 

al ATOR Iași din februarie 2020.  

 

Fond de burse pentru 104 de bursieri: 

2 bursieri x 100 EUR/lună= 2400 EUR 

99 bursieri x 50 EUR/lună = 59400 EUR  

3 bursieri x 30 EUR/lună = 1080 EUR 

Total necesar:  62880 EUR 
 


