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 Pe data de 22 aprilie 2011, Fundatia Daniel Murariu, inregistrata in Chicago, statul Illinois si in  Iasi, 
Romania a organizat impreuna cu Scoala Prisacani, prin Dna Prof. Georgiana Nita, Scoala Macaresti prin Dna 
Prof. Valentina Iftimie si Primaria Prisacani, prin Dnul Primar Constantin Chirila o campania de plantare de 
copaci in comuna Prisacani, judetul Iasi. 
 FDM a donat 450 de puieti (stejar, frasin si salcam) care au fost plantati pe terenul donat de Primaria 
Prisacani , de catre  elevii scolilor mentionate sub indrumarea padurarului si a batranilor din sat.  Fundatia 
sustine demersurile Primariei Prisacani si motto-ul comunei  “copii de azi, viitorul de maine.”   

Scopul actiunii este cresterea spiritului civic la copii, infrumusetarea comunei  si ajutorul minim pe care 
il putem  oferi la combaterea efectelor de sera.   
 Astfel de actiuni care ajuta la protejara mediului se desfasoara in fiecare an in comuna Prisacani pe data 
de 22 Aprilie , cu ocazia “Zilei Mondiale a Pamantului”. 

In acest an au participat in total 40 de persoane de toate varstele. Dupa cum reese din fotografii  
atmosfera a fost minumata , iar copii au fost extreme de entuziasmati ca pot ajuta la dezvoltarea si protejarea 
mediului inconjurator. 

Fundatia a fost reprezentata de Madalina Popazu, studenta la Facultatea de Medicina Generala din 
cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr.T.Popa” Iasi , membru voluntar din 2010.   

Fundatia “Daniel Murariu” a fost infiintata in 2006 si este inregistrata in Iasi si Chicago, statul Illinois 
ca organizatie ne-guvernamentala.  Toti membrii fundatiei sunt voluntari si fara nici un beneficiu monetar sau 
material.  Fundatia a fost creata de Dr. Daniel Murariu, chirurg rezident la Universitatea din Hawaii, care cu 
toate ca se afla departe de locurile natale nu si-a uitat semenii din leaganul copilariei Iasi si mai ales Prisacani, 
sat unde si-a petrecut verele alaturi de bunicii materni, Alexandru si Natalia Ignat. Scopurile fundatiei se pot 
rezuma la trei obiective: cresterea spiritului de voluntariat, sprijinirea comunitatii, si nu in ultimul rand 
ajutorarea celor fata de care soarta le-a fost mai putin favorabila.  Pana in prezent fundatia a organizat 6 
campanii umanitare de consultatii de specialitate in zone rurale din Romania cu medici din SUA si Romania, a 
sprijinit Scoala Prisacani financiar si diverse donatii si a acordat 36 de burse anuale la elevi merituosi din zone 
rurale pentru a continua liceul la Iasi. 

Pentru mai multe detalii despre proiectul curent, va rugam sunati la 0746 656 454 sau 0758 656 454, iar 
despre proiecte anterioare la www.fdm.ro.  
 
Multumim, 
Madalina Popazu 


