
Fondul Ştiinţescu Brașov ediția 5.0

Ghidul aplicantului ȘTIINȚESCU 5.0

Fondul Științescu este un program național de finanțare pentru proiecte educaționale

în domeniul STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică) care

încurajează pasiunea în aceste domenii a copiilor şi tinerilor între 6 şi 18 ani.

Programul se desfăşoară în mai multe judeţe din ţară, sub umbrela Federației

Fundațiile Comunitare din România, iar în Brașov de către Fundația Comunitară

Brașov, în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi cu sprijinul partenerilor

locali.

Până în prezent s-au desfășurat 4 ediții Fondul Științescu Brașov, mai multe detalii le

găsiți accesând următoarele link-uri:

Fondul Științescu Brașov 4.0 (2021-2022)

https://brasov.stiintescu.ro/category/editia-4-0

Fondul Științescu Brașov 3.0 (2019-2020)

https://brasov.stiintescu.ro/category/editia-1-0-2017-2018

Fondul Științescu Brașov 2.0 (2018 - 2019)  

https://brasov.stiintescu.ro/category/proiecte-finantate-editia-a-ii-

a-2018-2019/

Fondul Științescu Brașov - ediția pilot 2017

https://brasov.stiintescu.ro/category/editia-1-0-2017-2018

În prezent suntem la cea de-a cincea ediție: Științescu 5.0, ediție care este finanțată

de către companiile Rap Group, Miele România, Duvenbeck și Pentalog,

precum și de partenerul strategic național Romanian American

Foundation. 

Bugetul total de finanțare al Fondului Științescu 5.0 este în valoare de:

109.292 lei

Aria de implementare a proiectelor eligibile: județul Brașov, exceptând zona

Făgăraș (în această zonă organizațiile și grupurile de inițiativă interesate pot aplica în
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mod direct către Fondul Științescu coordonat de Fundația Comunitară Țara

Făgărașului).

Descrierea programului Științescu 5.0

Bugetul total al acestei ediții este de 109.292  de lei

Vor fi selectate între 5-7 proiecte cu un buget alocat de maxim 22.000 lei/proiect

Aceste proiecte sunt accesibile pentru următoarele categorii de aplicanți:

● Echipe interdisciplinare de profesori și învățători;

● Echipe compuse din elevi, profesori sau studenți (şi orice combinaţie între

aceştia);

● Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;

● Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți

● Grupuri de inițiativă.

Aplicantul poate fi o asociație cu personalitate juridică sau un grup de inițiativă

(minim 3 persoane cu responsabilitate comună, cu vârstă minimă 18 ani).

Categorii de proiecte pe care ne propunem să le finanțăm

Proiectele pot viza următoarele arii (lista este orientativă și ilustrativă, putând fi

completată cu idei și direcții noi):

● cercetare în domeniile educației STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă,

matematică)

● electronică, robotică, imprimare 3D, inteligență artificială și software

● biologie, chimie

● fenomenele meteorologice, astronomice, mișcare în spațiu (aeronautică)

● tehnologie și artă (meloterapie, instalații de artă contemporană, etc.)

● activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată.

Temele recomandate spre abordare în această ediție sunt:

● inteligență artificială

● digitalizare

● realitate virtuală

Proiectele pot aborda următoarele metodologii:

● Programe educaționale non-formale (învățare prin schimburi de experiență,

lucru în echipă, activități practice)

● Proiecte educaționale care includ activități de tipul "do-it-yourself"

● Planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode

educaţionale inovatoare



● Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă,

învățare reciprocă de la elevi la elevi)

● Proiecte care stimulează curiozitatea și lucrul pentru activități inovatoare cu:

mașini autonome, mașini electrice, car2car communication, talk to the car,

control my car over phone etc.

● Inițiative ale comunităților de creativi de înființare a unor spații de lucru pe

STEAM (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă

digitală etc.).

Proiectele pot include și:

● evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri,

expoziții, tabere, competiții pentru elevi)

● Vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare

Obiectivele Programului Științescu 5.0

Prin finanțarea categoriilor de proiecte din Științescu 5.0 ne propunem următoarele:

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt

interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată

cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât

și în afara acesteia.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să

înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le

va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul ştiinţelor şi a tehnologiei. În

plus, ne dorim să generăm o discuţie la nivelul comunităţii despre educaţia STEAM şi

să aducem împreună oameni care pot acţiona în acest domeniu. 

Pe termen lung, credem că oferind soluții educaționale inovatoare și creând resurse

suplimentare în comunitate, putem stimula educația STEAM, în acord cu abilităţile şi

cunoştinţele necesare următoarelor generaţii de tineri. 

Brașovul poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

Prin Fondul Științescu vrem să contribuim la formarea unor abilități care-i vor ajuta

pe tineri să se adapteze într-o societate în care dezvoltarea tehnologică se produce din

ce în ce mai rapid. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le

cultive:

● Curiozitatea, imaginația și creativitatea 

● Gândirea critică și rezolvarea problemelor

● Colaborarea în echipe care implică oameni din diverse categorii de vârstă şi

abilităţi

● Susținerea altor echipe cu dorințe sau nevoi similare, în plan educațional

● Adaptabilitatea la solicitările unei societăţi în continuă mişcare

● Spiritul de inițiativă și proactivitatea

● Comunicarea eficientă scrisă și orală

● Accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate practică.



Indicatori cumulativi ai programului Științescu 5.0

1. minim 400 de beneficiari direcți

2. minim 5 proiecte finanțate și implementate

Beneficiarii direcți sunt :

- Nivelul 1: elevi și tineri beneficiari direcți ai activităților STEAM

- Nivelul 2: mentori. Mentorul este o persoană cu vârsta de minim 17 ani

prin intermediul căreia se asigură transferul de know-how către beneficiarii

direcți de nivelul 1, elevi și tineri cu vârsta între 6-18 ani, conform tematicii

vizate de proiect.

Beneficiari indirecți pot fi cadre didactice, părinți, copii și tineri – frați, colegi,

prieteni care nu sunt implicați direct în proiect, dar au un beneficiu în urma

desfășurării activităților din proiect, prin interacțiunea cu beneficiarii direcți.

Procesul de aplicare:

În acest an procesul de aplicare va avea mai multe etape, după cum urmează:

A. Etapa 1: elaborarea și depunerea scrisorii de intenție și preselecția primară

a ideilor de proiect.

B. Etapa 2: mentorat pentru rafinarea ideilor de proiecte preselectate

C. Etapa 3: transmiterea propunerii finale de proiect (Formular de

aplicație și anexe)

D. Etapa 4: echipa Fundației Comunitare Braşov va evalua eligibilitatea

proiectelor pe baza următoarelor criterii:

1. Aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul

corespunzător și anexele solicitate;

2. Cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile și formează o

echipă de minim 3 persoane cu vârsta peste 18 ani, dintre care cel puțin

un membru al echipei locuiește în Brașov;

3. Activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele

programului;

4. Proiectele se desfășoară în raza județului Brașov, exceptând zona

Făgăraș (în această zonă doritorii pot aplica în mod direct către Fondul

Științescu coordonat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului).

E. Etapa 5: juriul independent va evalua proiectele aplicante, pe baza

următoarelor criterii incluse în grila de jurizare:

1. Scop, obiective şi relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele

sale la realizarea scopului programului Științescu, detaliat în secţiunea

Descrierea proiectului din Formularul de aplicare);



2. Activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar

prezentat, rezultatele aşteptate sunt descrise realist;

3. Bugetul şi cheltuielile descrise sunt detaliate, realiste și corespund

cu activitățile proiectului;

4. Resursele financiare și umane sunt alocate rațional şi eficient;

5. Experienţa și expertiza echipei, a responsabilului de proiect şi a

celor implicaţi în realizarea proiectului este relevantă şi suficientă

pentru a permite finalizarea cu succes a proiectului, cu atingerea

obiectivele descrise;

6. Rezultatele vizează impact pe termen mediu;

7. Proiectul susține lansarea unei inițiative noi sau sustenabilitatea și

scalarea unui proiect deja finanțat;

8. Este prezentat cu claritate impactul comunitar al proiectului, atât cel

care vizează în principal impactul numeric, cât și cel care vizează în

principal o metodă de intervenție cu impact mai mare în viața

beneficiarilor (versus metoda de intervenție axată în principal pe

impactul numeric).

Totodată, față de criteriile prezentate mai sus, vom ține cont și de respectarea

criteriilor de valori ale programului Ştiinţescu:

● Inovaţia și creativitatea (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se

predau/învaţă disciplinele școlare);

● Dezvoltarea de abilități mai mult decât transmiterea de informații

(proiectele pun accent pe formarea unor abilități și crearea unui context care

ușurează accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate

practică, mai mult decât simpla exersare a memoriei);

● Spiritul de echipă (propunerile încurajează colaborarea în echipe care

implică oameni pe diverse categorii de vârstă şi abilităţi);

● Gândirea critică și rezolvarea problemelor (prin aceste proiecte, tinerii

sunt încurajați să propună soluții, să își exerseze gândirea analitică, pe care să

o transpună în practică);

● Interdisciplinaritatea (proiectele accesează informații din mai multe

discipline și le integrează într-o propunere practică).

● Vom încuraja proiectele care au o viziune pe termen mai lung decât

acoperă finanțarea Științescu din această ediție (acestea vor folosi finanțarea

primită ca un punct de lansare sau sau de creștere a sustenabilității

proiectului, astfel încât activitățile să fie posibile și în anii viitori);

Important:

● proiectul trebuie depus în formatul online și redactat în limba română,

respectând numărul de caractere specificat;

● proiectul nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau

discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie,

capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii

sociale sau economice;

● toate activitățile proiectului sunt gratuite pentru beneficiari.

F. Etapa 6: anunțarea finaliștilor

Juriul: componența acestuia va fi publicat pe site-ul fondului la data de 16.12.2022.



Cheltuieli eligibile:

Pentru buna derulare a proiectelor selectate, pot fi acoperite cheltuieli precum:

● Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;

● Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;

● Consumabile (piese electronice și alte echipamente consumabile necesare

proiectului, hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare, etc.);

● Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;

● Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare

software, animaţii și materiale video);

● Infrastructură (modernizări, reamenajări, achiziții mobilier, echipamente, etc.)

● Planuri de lecție sau proiecte didactice;

● Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă;

● Cheltuieli legate de evenimente
1

(închiriere spaţii pentru evenimente,

echipamente, etc.),

● Cheltuieli legate de sediu/locație cum ar fi chirie, întreținere în strictă corelare

cu activitățile proiectului, dar nu mai mult de 15% din suma solicitată de la

finanțator;

● Servicii de marketing și publicitate;

● Cheltuieli legate de echipa de implementare: cheltuieli de coordonare,

management de proiect și resurse umane
2

(de exemplu: implicarea unor

traineri, invitaţi, persoane specializate în lucrul cu copiii, experți pentru

susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 25% din

bugetul solicitat.

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru

dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile

numai dacă dotarea spațiului este argumentat cu un plan concret de

activități care să-i implice pe elevi. 

Vezi în anexa 2 modelul Bugetului cu liniile bugetare aferente.

Cheltuieli neeligibile:

● Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă;

● Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte care nu

justifică necesitatea acestora printr-un argument valid (numărul mare de

beneficiari care se doresc atrași, dificultatea cu care aceștia pot fi atrași prin

metode de promovare on-line etc);

● Schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;

● Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;

● Activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect.

2 La cheltuieli legate de echipa de implementare sunt acceptate cheltuieli salariale cu angajații, respectiv
prestări servicii dacă se realizează prin PFA/II/SRL. Aceste cheltuieli nu pot depăși 25% din suma solicitată.

1 Vă recomandăm să planificați în buget o sumă separată pentru participarea la Gala Științescu 5.0, care va fi
organizat la finele programului.



Important: Numai cheltuielile realizate în perioada de implementare ale proiectului

pot fi decontate.

În cazul în care un membru al echipei proiectului este și furnizor al unor echipamente

ce vor fi utilizate în proiect, decizia de achiziție se va lua pe baza celui mai mic preț,

cu prezentarea a minim 3 oferte.

Calendarul Programului Științescu 5.0:

1. Lansarea apelului pentru scrisorile de intenție: 21.11.2022

2. Data limită de depunere a scrisorilor de intenție: 28.11.2022, ora 18,00

3. Sesiuni de mentorat pe platforma zoom:

06.12.2022 - ora 17,00

13.12.2022 - ora 17,00

Înscrierile se fac pe adresa erika@fundatiacomunitarabrasov.ro.

4. Depunerea aplicațiilor finale: 15.12.2022, ora 18,00

Modul de depunere a aplicației:

1. completarea și trimiterea aplicației online, în formularul pus la

dispoziție de Fundația Comunitară Brașov

2. trimiterea prin email la adresa erika@fundatiacomunitarabrasov.ro a

următoarelor documente:

a. Anexa 1 - Planul activităților

b. Anexa 2 - BUGET completat

c. Anexa 3 - Acord GDPR completat și semnat (pentru toate

persoanele care sunt nominalizate în aplicație - coordonator,

trainer, reprezentant legal etc.)

d. Anexa 4 - CV-urile echipei de implementare

Toate anexele vor fi trimise pe adresa erika@fundatiacomunitarabrasov.ro până la

data limită de depunere a aplicațiilor, adică până pe 15.12.2022 ora 18,00

5. Evaluare eligibilității: 16-19.12.2022 și jurizare: 4-11.01.2023

Participă la concursul de proiecte aplicațiile finale depuse până la data de

15.12.2022, ora 18:00.

1. Analiza eligibilității și evaluarea proiectelor eligibile pe baza grilei de

evaluare (Anexa 5)

2. Selecția proiectelor finaliste de către juriul independent al fondului

Științescu, ediția 5.0. Juriul poate decide organizarea unor interviuri cu

mailto:erika@fundatiacomunitarabrasov.ro
mailto:erika@fundatiacomunitarabrasov.ro


aplicanții, în perioada de evaluare. Membrii juriului nu pot aplica în

competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului

este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la a da

punctaj proiectului și de la dezbateri în ceea ce privește proiectul

respectiv.

Juriul independent este format din experți în educație, reprezentanţi ai

mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.

Componența juriului va fi făcută publică pe site-ul programului.

3. Anunțarea în mod public a proiectelor finaliste ce urmează să fie

finanțate.

Important: În perioada de jurizare, 04-10.01.2023., pot avea loc

interviuri, la solicitarea juriului, pentru clarificarea unor aspecte din

aplicațiile depuse în concursul de proiecte.

După parcurgerea acestor etape, selecția proiectelor este definitivă și nu

poate fi contestată de aplicanți.

6. Anunțul finaliștilor: 12.01.2023

7. Semnarea contractelor de finanțare: 15-20.01.2023

Modul de plată a finanțării acordate

Finanţările se vor acorda pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară

Brașov, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți și va fi realizat în

trei tranșe:

● Tranșa 1: 60% din valoarea totală a bugetului de finanțare. Sumele

vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei/reprezentantului

grupului informal, în termen de 7 zile de la semnarea contractului;

● Tranșa 2: 30% din valoarea totală a bugetului de finanțare, după

prezentarea și aprobarea raportului intermediar;

● Tranșa 3: 10% din valoarea totală a bugetului de finanțare, după

prezentarea și aprobarea raportului final.

În funcție de specificul proiectului este posibil să fie acordată tranșa 1 și 2 cu un

singur act de virament.

Raportul contractual se va încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară

Brașov a raportului final (narativ şi financiar), virarea ultimei tranșe și eliberarea

certificatului de încheiere a proiectului.

Important: La momentul semnării contractelor de finanțare Fundația Comunitară

Brașov va solicita și următoarele documente:

În cazul entităților juridice:



● Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de

înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare

fiscală, hotărâre judecătorească de înființare);

● Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale, eliberat de Direcţia Generală a

Finanţelor Publice;

● Ultimul bilanţ contabil;

● Extras de cont sau adeverință de cont (care să indice contul bancar și nu

soldul)

● Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor în cazul ONG-urilor.

În cazul grupurilor de inițiativă - copie după actele de identitate ale membrilor.

Contractul de finanțare va fi încheiat cu reprezentanții organizațiilor

neguvernamentale, coordonatorul echipei - în cazul grupurilor informale și

profesorul sau învăţătorul coordonator în cazul echipelor didactice.

6. Implementarea proiectelor: 15.01.-30.05.2023 (în funcție de data semnării

contractului de finanțare)

7. Depunerea raportului final: data limită - 15.06.2023

Atenție: Vor fi necesare 2 raportări, după cheltuirea tranșelor acordate
3

pentru care

Echipa Fundației Comunitare Brașov va pune la dispoziție formularele și va organiza

sesiuni de instruire pentru raportare.

Vizibilitatea finanțatorului în campania de comunicare a proiectelor

Echipa Fundației Comunitare Brașov pune la dispoziția echipelor de proiect un

template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de

presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor finanţate. Template-ul va

include sigla programului, a Fundației Comunitare Braşov, a partenerilor şi a

finanțatorilor și va conține textul "Proiect finanțat prin Programul Științescu Brașov."

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare &

promovare online - pagină de Facebook, website, Insta, Youttube sau

blog. Dacă are deja deschis un astfel de canal de comunicare, de la edițiile anterioare

Științescu, în care a beneficiat de finanțare, poate continua prezentarea activității pe

acel canal.

Echipa Fundației Comunitare Brașov va organiza o sesiune de instruire specială

dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în

prealabil, publicată pe website-ul brasov.stiintescu.ro.

3 La raportul final vor trebui raportate și sumele care intră în procentul de 10% a bugetului, această sumă fiind
prefinanțat de către beneficiar până la aprobarea raportului final, când va recupera această sumă.

https://brasov.stiintescu.ro/

