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GHID DE FINANȚARE FONDUL ȘTIINȚESCU VÂLCEA 

ediția 2022 

 

Context 

Științele și tehnologia vor juca un rol din ce în ce mai mare în economia viitorului, iar România 
poate folosi aceste oportunități dacă mai mulți tineri aleg să se orienteze spre aceste domenii.  

Deși, aparent decizia se ia în ultimii ani de liceu, de fapt alegerea se poate face mult mai 
devreme, în gimnaziu sau chiar mai înainte. Dacă întâlnirea copiilor și tinerilor cu științele și 
tehnologia este una fericită, prin care li se stârnește curiozitatea și motivația de a învăța și 
explora, probabilitatea de a alege o carieră în aceste domenii crește substanțial. 

În acest spirit, la sfârșitul anului 2014, a fost inițiat Fondul Științescu, de către Federația 
”Fundațiile Comunitare din România”, cu sprijinul Romanian-American Foundation, ca proiect 
pilot în patru orașe (București, Cluj, Iași și Sibiu).  

Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel național, în prezent, fiind implementat, prin 
fundațiile comunitare locale, în mai multe județe (stiintescu.ro).  

 

Fundația Comunitară Vâlcea face parte din mișcarea Fundațiilor Comunitare din România și 
a fost înființată în anul 2019, fiind cea de-a 16-a fundație comunitară din România. 
(www.fundatiacomunitaravalcea.ro) 

Misiunea noastră este să fim un reper în societatea vâlceană, un partener dinamic care 
sprijină iniţiativele locale prin conectarea resurselor cu proiecte de dezvoltare a comunităţii. 

Federația “Fundațiile Comunitare din România” (FFCR) a fost înființată în anul 2014, de cele 
12 fundații comunitare existente atunci, cu rolul de a reprezenta și a susține membrii săi 
pentru schimbare socială. (ffcr.ro) 

Federația “Fundațiile Comunitare din România” asigură mecanisme pentru atragerea de 
fonduri, comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea 
și evaluarea activităților în sprijinul fundațiilor partenere. De asemenea, furnizează servicii 
eficiente de responsabilitate socială, prin expertiza și forța rețelei din teritoriu.  

Fundația Comunitară Vâlcea este membră a federației.  

 

http://www.ffcr.ro/
http://www.ffcr.ro/
http://rafonline.org/
https://stiintescu.ro/
http://www.fundatiacomunitaravalcea.ro/
https://ffcr.ro/
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Fondul Științescu la Vâlcea 

Fondul Științescu este constituit în baza contribuțiilor din partea companiilor și donatorilor 
individuali din comunitatea locală.  

Romanian-American Foundation, finanțatorul strategic național, dublează sumele atrase din 
comunitate, în limita a 10.000 USD pe an.  

Fundația Comunitară Vâlcea a demarat campania de strângere de fonduri “Aleargă și 
pedalează pentru Științescu” în cadrul evenimentului Vâlcea Forest Run 2021, obținând 
fonduri de la donatori individuali în valoare de 19.358 lei. Pentru această ediție s-au alăturat 
eforturilor noastre și finanțatori locali, cărora le mulțumim!  

Valoarea totală a Fondului Științescu pentru ediția 2021/2022 este de minim 85.800 lei, 
întrucât campania de strângere de fonduri continuă, iar valoarea finală a Fondului Știintescu 
Vâlcea va fi anunțată în același timp cu proiectele câștigătoare.  

 

Finanțatorii programului Fondului Științescu Vâlcea 

Romanian-American Foundation este finanțator strategic național al programului. 

Romanian-American Foundation promovează și consolidează condițiile necesare unei 
economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la 
oportunități pentru toate segmentele populației din România. (rafonline.org) 

Viziunea organizației este cea a unei societăți prospere, implicate și cu spirit antreprenorial, 
o societate compusă din cetățeni care se comportă cu responsabilitate. Romanian-American 
Foundation susține proiecte, idei și organizații care pot avea un impact substanțial în 
comunități și care au un potențial ridicat de creștere și replicare. 

Finanțatori locali:  

SuperMercato – Produse Originale din Italia 

Medisim Plus – Un plus la sănătate 

Nurvil – Dealer Volkswagen, Audi, Seat si Toyota 

KLASS – Sisteme de profile din PVC pentru ferestre si usi  

EMIGAB – Sisteme de ambalare si etichetare 

PSS Prosoft Solutions – Software pentru performanță în business  

https://www.rafonline.org/
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Ce își propune Științescu la Vâlcea     

Fondul Științescu este un program de finanțare dedicat proiectelor educative în domeniile 
STE@M (științe, tehnologie, inginerie, arte digitale, matematică). 

Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor și tinerilor pentru domenii STE@M, 
într-un mod creativ, prietenos și util.  

Științescu oferă cadrul potrivit de implicare pentru actori diverși din comunitate: elevi, 
studenți, părinți, profesori, profesioniști, organizații, companii și alte instituții. 

Obiectivele programului Științescu Vâlcea sunt: 

A. să încurajăm pasiuni și cariere în domeniile științelor și tehnologiei pentru cât mai mulți 
copii și tineri, prin intermediul unor procese de învățare bazate pe abordări practice, 
interdisciplinare și de colaborare; 

B. să încurajăm implicarea în activități în domeniul științelor și tehnologiei a cât mai multor 
copii și tineri din medii defavorizate, mediul urban mic si mediul rural;  

C. să contribuim la dezvoltarea și diversificarea educației STE@M în școli, dar și în cât mai 
multe contexte în comunitate; 

D. să stimulăm creativitatea, autonomia și implicarea în crearea de conținut educațional a 
cât mai multor copii și tineri;  

E. să încurajăm filantropia, voluntariatul și consolidarea unei comunități locale de 
suporteri și oameni de acțiune pentru educația STE@M modernă; 

F. să încurajăm crearea de rețele de profesori interesați de STEAM care să învețe împreună 
metode educaționale inovatoare STEAM, programe de mentorat pentru profesori 
interesati de STEAM din județul Vâlcea. 

 

Cui se adresează programul de finanțare  

Programul de finanțare este dedicat copiilor și tinerilor între 6 și 19 ani, din județul Vâlcea. 
Aceștia se vor apropria de domeniile STEAM cu sprijinul mentorilor Științescu - pot fi elevi, 
liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, muzeografi, bibliotecari, 
cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-profesioniști și/sau părinți, care 
doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru științe și tehnologie și să contribuie 
la dezvoltarea educației STE@M în comunitate. 
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Calendarul de derulare a programului  

15 februarie 2022   Lansarea programului de finanțare 

15 - 28 februarie 2022  Sprijin și sfaturi în dezvoltarea echipelor și proiectelor 

15 martie 2022, ora 23:59  Termenul limită pentru înscrierea proiectelor 

16 – 29 martie 2022                            Evaluarea proiectelor 

4 aprilie 2022    Anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare 

4 - 8 aprilie 2022   Semnarea contractelor de finanțare 

8 aprilie - 31 august 2022              Derularea și monitorizarea proiectelor 

1 august - 30 septembrie 2022 Raportarea, evaluarea și celebrarea proiectelor 

 

Cine poate propune proiecte lui Științescu 

Pot aplica pentru finanțare Științescu: 

− organizații non-guvernamentale din județul Vâlcea (inclusiv asociații studențești, asociații 
de părinți, asociații ale școlii); 

− grupuri de inițiativă din județul Vâlcea, formate din profesioniști pasionați, ce activează 
în diverse domenii de știință și tehnologie, profesori, învățători și/sau părinți;  

* Prin grup de inițiativă înțelegem un grup informal constituit din minim 3 membri, care 
împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în 
comunitate și pe care vor să îl promoveze în spațiul public. În situația unui grup de inițiativă 
format din tineri sub 18 ani este necesară includerea în grup a cel puțin unui adult, care își va 
asuma responsabilitatea legală a derulării proiectului.  

Fiecare inițiator (ONG, grup de inițiativă) poate înscrie în program un singur proiect. 

Fundația Comunitară Vâlcea poate facilita tuturor inițiatorilor de proiecte contactul cu 
organizații, parteneri, colaboratori și/sau alte entități sau persoane din comunitate.  

Arii de interes Științescu 

EXEMPLE DE tipuri de PROIECTE care îi PLAC lui Științescu (lista este doar orientativă, nu 
este exhaustivă) 
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Fondul Științescu caută proiecte creative, inovatoare, care facilitează înțelegerea unor 
fenomene simple cu care intrăm în contact în viața de zi cu zi. Astfel, copiii descoperă cum 
funcționează legile naturii, cum pot folosi tehnologiile moderne și cum se pot implica în 
proiecte care le oferă posibilitatea unei viziuni creative asupra viitorului. 

 

● Proiecte de educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă digitală și 
matematică) care încurajează pasiunea copiilor și tinerilor în aceste domenii și 
învățarea aplicată. 

● Proiecte care ajută elevii să descopere miracolele naturii, să înțeleagă ce au 
însemnat descoperirile științifice pentru omenire, dar și să arunce o privire în viitor 
și să vadă ce pot să ne aducă tehnologiile moderne. 

● Proiecte care le arată copiilor – prin experiment, activități practice și joc – acea 
latură a disciplinelor științifice care cu greu poate fi descrisă în manuale. 

● Proiecte cu aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele 
teoretice din știință;  

● Proiecte cu activități care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație 
(Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), creare 
de aplicații de mobil) 

● Proiecte educaționale bazate pe conceptul Smart City (Smart Mobility, Smart 
Buildings, Smart Homes, Smart Citizens); 

● Proiecte cu activități de tip do it yourself în domenii precum: electronică, robotică, 
printarea 3D, folosirea tehnologiei în meșteșuguri și arte; 

● Proiecte care promovează educația pentru știință și tehnologie de tipul 
evenimentelor precum târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, 
competiții care să se îmbine cu activități de implicare a grupului țintă; 

● Proiecte care îmbină materiale didactice și metode educaționale inovatoare cu 
proiecte de cercetare ale elevilor în domenii STEAM și vizite în institute, muzee, 
laboratoare de cercetare; 

● Proiecte care propun crearea de spații educaționale de tip hub, makerspace, club, 
îmbinate cu activități STEAM. 
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Pentru idei, inspirație, planificarea și/sau dezvoltarea proiectului vă încurajăm să consultați 
anexa 2 a prezentului ghid, cu scurte prezentări ale unor potențiali parteneri de proiecte și 
arhive ale proiectelor Științescu din țară. 

 

EXEMPLE DE TIPURI PROIECTE CARE NU sunt de interes pentru ȘTIINȚESCU (lista 
este doar orientativă, nu este exhaustivă): 

 

o Proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor/ONG-urilor/altor spații comunitare cu 
echipamente/tehnologie neînsoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și 
urmărirea aplicării în practică a celor învățate; 

o Proiecte care prevăd exclusiv realizarea de platforme digitale sau programe 
educaționale teoretice; 

o Conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea 
ulterioară a celor învățate; 

o Proiecte duplicate care nu sunt adaptate la specificul local. 

 

Cât și cum finanțează Științescu 

Pentru ediția 2022, vom finanța proiecte în limita a cel mult 10.000 lei / proiect și vom aplica 
următoarele criterii de eligibilitate privind numărul de copii și/sau tineri beneficiari ai 
proiectelor, în corespondență cu modalitățile de intervenție propuse de inițiatori, astfel:

∠ în cazul activităților educaționale ce urmăresc, în principal, informarea și 
conștientizarea cu privire la anumite probleme, fenomene sau tendințe și/sau 
înțelegerea și exersarea unor noțiuni și cunoștințe de bază, vor fi considerate eligibile 
pentru finanțare proiectele care își asumă lucrul, per ansamblu, cu: 

● min. 50 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale sau a 
grupurilor de inițiativă; 

● min. 150 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor . 

∠ în cazul activităților educaționale bazate pe un ciclu predefinit de învățare, exersare și 
dobândire a unor abilități și cunoștințe complexe, interdisciplinare (ex. serie de întâlniri 
/ateliere, finalizată cu deprinderi clare dobândite și obiecte / lucrări concrete realizate) 
sau pe activități de cercetare, realizare prototipuri și/sau testare idei noi, originale, 
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experimentale, vor fi considerate eligibile pentru finanțare proiectele care își asumă 
lucrul constant cu: 

● min. 30 de copii și/sau tineri, în cazul organizațiilor non-guvernamentale și a 
grupurilor de inițiativă; 

● min. 50 de copii și/sau tineri, în cazul școlilor. 

Mentorii Științescu pot fi elevi, liceeni, studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori, învățători, 
muzeografi, bibliotecari, cercetători, inventatori, profesioniști din companii, liber-
profesioniști și/sau părinți, care doresc să transmită mai departe din pasiunea lor pentru 
științe și tehnologie și să contribuie la dezvoltarea educației STE@M în comunitate. 

Toate proiectele trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare și diseminare a 
activităților proiectului și a rezultatelor obținute.  

Nu finanțăm proiecte cu caracter comercial. 

Fundația Comunitară Vâlcea nu va susține financiar, va evita susținerea prin orice alte 
mijloace și va înceta imediat orice suport și asociere cu persoane sau organizații angajate în 
activități de propagandă pentru discriminare, discurs bazat pe ură, violență sau instigare la 
ură sau violență, terorism sau instigare la terorism, nerespectarea regimului armelor și 
munițiilor sau instigare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor. 

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile? 

Cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților (lista este orientativă, 

nu exhaustivă): 

● Cheltuieli cu resurse umane (de coordonare, management de proiect, experți invitați, 

ateliere, cercetări, transfer de know-how etc.) dar nu mai mult de 30% din bugetul 

total al proiectului; 

● Achiziții de echipamente, tehnologii, licențe, materiale de învățare relevante pentru 

activitățile proiectului, dar nu mai mult de 50% din bugetul proiectului; 

● Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă – justificate în raport cu activitățile 

proiectului; 

● Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spații, echipamente, etc); 

● Cheltuieli de comunicare și promovare a activităților în social media și offline (servicii 

foto/video, realizare materiale de comunicare a proiectului, clipuri video, etc.);  



 

   

Program finanțat de 

 

Susținut de 

 

 

   Implementat de 

 

 
   

3 

● Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele neeligibile și care sunt 

necesare în mod direct implementării proiectului. 

Ce tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile?  

❌ Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă;  

❌ Costuri care prevăd realizarea de platforme digitale; 

❌ Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte care nu justifică 
necesitatea acestora prin argumente valide (număr mare de beneficiari care se doresc 
atrași, dificultatea cu care aceștia pot fi atrasi prin metode de promovare online)  

❌ Cheltuieli pentru chirii spații birouri;  

❌ Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;  

❌ Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;  

  

Important! Cheltuielile vor putea fi făcute doar în perioada de implementare a proiectelor 

declarate câștigătoare: 8 aprilie – 31 august 2022, cu raportare finală până la data de 15 

septembrie 2022 și raportare intermediară (după caz). În cazul apariției unor situații 

neprevăzute care ar putea împiedica desfășurarea activităților și cheltuirea bugetului conform 

planului inițial, echipa de management a programului din partea Fundației Comunitare Vâlcea 

împreună cu inițiatorii proiectelor pot stabili un nou calendar de desfășurare a acestora astfel 

încât să se asigure realizarea tuturor obiectivelor propuse. 

 

Evaluarea proiectelor Științescu 

Eligibilitatea proiectelor presupune verificarea, de către echipa Fundației Comunitare Vâlcea, 
a următoarelor cerințe pentru proiectele înscrise: 

1. transmiterea în termenul stabilit, folosind formularul specific; 

2. respectarea cerințelor privind tipurile de inițiatori; 

3. respectarea criteriilor privind numărul de copii, tineri și mentori implicați; 

4. respectarea calendarului de derulare a programului; 
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5. respectarea condițiilor privind suma solicitată pentru finanțare și cerințele specifice 
privind limite și tipuri de cheltuieli acceptate. 

Proiectele declarate eligibile vor fi evaluate de către o comisie independentă, a cărei 
componență va fi anunțată public cel târziu la data termenului limită pentru înscrierea 
proiectelor. 

Criteriile de evaluare a proiectelor eligibile sunt: 

I. calitatea proiectului: realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, 
descriere și planificare a proiectului / 25 puncte; 

II. eficiența proiectului: alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, 
cât și umane, corespunzător activităților și rezultatelor asumate / 25 puncte; 

III. impactul specific: gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, 
interdisciplinare și de colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii 
și/sau tinerii implicați în proiect / 15 puncte; 

IV. impactul transversal: gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, 
autonomiei și implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor 
implicați în proiect / 5 puncte; gradul în care proiectul contribuie la stimularea 
creativității, autonomiei și implicării copiilor și/sau tinerilor din medii defavorizate, 
mediul urban mic si mediul rural / 10 puncte 

V. sustenabilitate și transferul cunoașterii: proiectul prezintă premise realiste de a deveni 
sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor și este 
deschis și prezintă modalități concrete privind transferul de cunoaștere către terți / 20 
puncte. 

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării 
min. 65 puncte. 

Pentru mai multe detalii, vă încurajăm să consultați grila de evaluare, prezentată în anexa 1 
la prezentul ghid. 

Implementarea proiectelor Științescu la Vâlcea 

Echipa Fundației Comunitare Vâlcea va oferi suport echipelor de proiecte și mentorilor 
Științescu implicați pe întreaga perioadă de implementare, astfel: 

− coordonatorilor de proiect, pentru managementul, promovarea, comunicarea, 
evaluarea și raportarea proiectelor,  
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− echipelor de proiect, pentru identificarea de spații inedite și/sau dotări specifice 
necesare, după caz, 

− mentorilor Științescu, pentru metode psiho-pedagogice și de motivare și implicare a 
copiilor și tinerilor în activitățile Științescu.  

Finanțarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare semnat cu Fundația Comunitară 
Vâlcea, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. 

Pentru proiectele care solicită finanțare de cel mult 5000 lei, sumele vor fi acordate prin 
transfer în contul bancar al organizației sau al reprezentantului grupului de inițiativă, în 
termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului. 

Pentru proiectele care solicită finanțare de peste 5000 de lei, aceasta se va acorda în două 
tranșe, în funcție de activități și de calendarul de implementare, astfel: 

− la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 10 zile de la semnarea 
contractului; 

− după prezentarea unui raport intermediar, care să includă rezultatele primei perioade de 
realizare a proiectului și felul în care a fost cheltuită prima tranșă de finanțare. 

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundația 
Comunitară Vâlcea a raportului final (narativ și financiar), prezentat de către reprezentantul 
echipei / organizației finanțate.  

Fundația Comunitară Vâlcea va pune la dispoziția echipelor formulare standard pentru 
raportare.  

Coordonatorii proiectelor se vor asigura că, în toate comunicările specifice implementării, se 
va menționa numele programului de finanțare, al finanțatorilor și al partenerilor, conform 
formatelor puse la dispoziție de Fundația Comunitară Vâlcea.  

Celebrarea proiectelor Științescu la Vâlcea 

Fundația Comunitară Vâlcea va organiza, la finalul anului, un eveniment de tip târg pentru 
celebrarea rezultatelor proiectelor, schimburi de experiență și construire și consolidare de 
relații în comunitate. 

Evenimentul va fi organizat în colaborare cu toate echipele de proiect, fiind încurajați în a se 
implica și reprezentanți ai finanțatorilor, precum și angajați ai lor.  

La eveniment vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți media. 
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Nu în ultimul rând, vom invita și implica și membri ai Federației Fundațiile Comunitare din 
România și reprezentanți ai Romanian-American Foundation. 

Pentru detalii suplimentare și întrebări vă așteptăm și vă încurajăm să ne contactați! 

Persoana de contact: Gabriela Solomon - 0745 499 371 

E-mail:  office@fundatiacomunitaravalcea.ro Website: www.fundatiacomunitaravalcea.ro 

Adresă: Str. Gib Mihăescu, nr.8, spatiul 10, et.1, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România 

 

Succes! 

 

mailto:office@fundatiacomunitaravalcea.ro
http://www.fundatiacomunitaravalcea.ro/
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Anexa 1  

Grila de evaluare 

Criterii de evaluare 
Punctaj 
maxim 

CALITATEA PROIECTULUI - realismul, pertinența, claritatea și coerența modului de gândire, descriere și 
planificare a proiectului 

25 

Scopul, beneficiarii și oportunitatea / nevoia proiectului sunt clar descrise, pertinent argumentate și 
coerent relaționate 

1-3 puncte - proiectul descrie scopul, beneficiarii și rațiunea proiectului într-un mod vag, cu afirmații 
generale, neargumentate; 

4-6 puncte - proiectul descrie clar scopul și beneficiarii, fără însă a da informații suficiente despre profilul și 
caracteristicile beneficiarilor și fără a argumenta suficient de pertinent rațiunea proiectului; 

7-10 puncte - proiectul descrie clar scopul urmărit, prezintă profilul și caracteristicile beneficiarilor și 
argumentează pertinent, inclusiv pe bază de date și studii, oportunitatea și/sau nevoia 
proiectului. 

10 

Activitățile (inclusiv calendarul și planul de comunicare) și rezultatele (inclusiv numărul copiilor și tinerilor 
asumați și a partenerilor atrași în proiect) sunt clare, fezabile și relevante, raportat la scopul propus 

1-5 puncte - proiectul descrie vag planul de derulare a proiectului și rezultatele imediate ale acestuia; 

6-9 puncte - proiectul descrie activități concrete, dar restrânse și insuficient corelate cu rațiunea și scopul 
proiectului și asumă rezultate modeste raportat la scopul și potențialul proiectului; 

10-15 puncte - proiectul descrie clar activități fezabile, cuprinzătoare și bine corelate cu rațiunea și scopul 
proiectului, propune un calendarul realist și rezultate relevante pentru scopul proiectului și 
obiectivele programului. 

15 

EFICIENȚA PROIECTULUI - alocarea justă și rațională a resurselor proiectului, atât financiare, cât și umane, 
corespunzător activităților și rezultatelor asumate 

25 

Resursele umane sunt alocate rațional 

1-3 puncte - proiectul nu prezintă o alocare justificată a resurselor umane propuse (echipa de proiect și 
mentorii), nici în privința rolurilor și competențelor necesare, nici în privința resurselor 
financiare aferente; 

4-6 puncte - proiectul prezintă o alocare justificată a mentorilor și/sau a echipei de proiect în privința 
rolurilor și competențelor necesare, dar nu prezintă o alocare justificată a resurselor 
financiare aferente;   

7-10 puncte - proiectul prezintă o alocare rațională atât a mentorilor, cât și a echipei de proiect în privința 
rolurilor și competențelor necesare, precum și în privința resurselor financiare aferente. 

10 
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Bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse 

1-5 puncte - proiectul nu prezintă un buget realist, corelat cu activități și rezultate propuse; 

6-9 puncte - proiectul prezintă un buget realist, dar în diferite grade de detaliere și slab corelat cu 
activitățile și rezultatele propuse; 

10-15 puncte - proiectul propune un buget realist, detaliat și corelat cu activitățile propuse, care permite 
atingerea rezultatelor asumate. 

15 

IMPACT SPECIFIC - gradul în care proiectul contribuie, prin abordări practice, interdisciplinare și de 
colaborare, la accesibilizarea științelor și tehnologiei pentru copiii și/sau tinerii implicați în proiect 

15 

1-5 puncte - proiectul propune abordări practice și interdisciplinare concrete, dar relativ simple și/sau 
clasice, bazate preponderent pe kit-uri educaționale predefinite; 

6-9 puncte - proiectul propune abordări practice și interdisciplinare noi, interesante, bazate preponderent 
pe implicarea participanților;   

10-15 puncte - proiectul propune abordări practice și interdisciplinare noi, interesante, inovative, bazate 
pe idei și feedback din partea participanților și pe modele concrete de colaborare dintre 
aceștia.  

15 

IMPACT TRANSVERSAL - gradul în care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și 
implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect - 5p; gradul în 
care proiectul contribuie la stimularea creativității, autonomiei și implicării a copiilor și/sau tinerilor din 
medii defavorizate, mediul urban mic si mediul rural - 10p 

15 

1 punct - proiectul contribuie slab și/sau vag la stimularea creativității, autonomiei și implicării în crearea 
de conținut educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect; 

2-3 puncte - proiectul contribuie semnificativ, dar parțial la una sau două dintre dimensiunile transversale 
urmărite: stimularea creativității, autonomiei și a implicării în crearea de conținut 
educațional a copiilor și/sau tinerilor implicați în proiect;   

4-5 puncte - proiectul contribuie semnificativ pe toate cele 3 dimensiuni transversale: stimularea 
creativității, autonomiei și a implicării în crearea de conținut educațional a copiilor și/sau 
tinerilor implicați în proiect. 

5 

1-3 puncte - proiectul contribuie slab și/sau vag la stimularea creativității, autonomiei și 
implicării copiilor și/sau tinerilor din medii defavorizate, mediul urban mic si mediul rural 
implicați în proiect; 

4-6 puncte - proiectul contribuie semnificativ, dar parțial la una sau două dintre dimensiunile 
transversale urmărite: stimularea creativității, autonomiei și a implicării copiilor și/sau 
tinerilor din medii defavorizate, mediul urban mic si mediul rural implicați în proiect;   

7-10 puncte - proiectul contribuie semnificativ pe toate cele 3 dimensiuni transversale: stimularea 
creativității, autonomiei și a implicării copiilor și/sau tinerilor din medii defavorizate, mediul 
urban mic si mediul rural implicați în proiect. 

10 
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SUSTENABILITATE ȘI TRANSFERUL CUNOAȘTERII: proiectul prezintă premise realiste de a deveni 
sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației inițiatorilor, și este deschis și prezintă 
modalități concrete privind transferul de cunoaștere 

20 

Sustenabilitatea proiectului 

1-3 puncte - proiectul prezintă premise reduse de a deveni sustenabil pe termen mediu și lung, inclusiv 
prin prisma motivației prezentate a inițiatorilor; 

4-6 puncte - proiectul prezintă premise realiste, dar și riscuri importante în a deveni sustenabil pe termen 
mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației prezentate a inițiatorilor;   

7-10 puncte - proiectul prezintă premise realiste și riscuri surmontabile în a deveni sustenabil pe termen 
mediu și lung, inclusiv prin prisma motivației convingătoare a inițiatorilor. 

10 

Transferul cunoașterii 

1-3 puncte - proiectul are în vedere o relativ modestă reutilizare și/sau replicare a activităților și 
rezultatelor; 

4-6 puncte - proiectul are în vedere modalități concrete de continuare, replicare și/sau dezvoltare a 
activităților și rezultatelor;   

7-10 puncte - proiectul prezintă o strategie clară de creștere și dezvoltare în baza activităților și 
rezultatelor și este deschis oricui, propunând modalități concrete de transfer a cunoașterii 
dobândite. 

10 

Total  100 

Vor primi finanțare, în limita fondurilor disponibile, proiectele care obțin în urma evaluării min. 65 puncte. 
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Anexa 2 

Parteneri locali pentru activități Științescu 

Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, Fundația Progress & Cluburile Code Kids 

Brobots Team – Robotica, Printare 3D 

Bionic Royals, Laboratorul Infitrionics – Robotica, Printare 3D, aplicatii Smart 
City 

Clubul Copiilor Aktivi – Robotica cu LEGO 

Fast Track 

Gradinita Happy Kids si Scoala Discovery Kids 

Gradinita Busy Bee 

Casa Ceramistului - Mihai Biscu - Olari 

 

Inspirație  

Niuzzz - https://stiintescu.ro/newsletter/  

Youtube - 
https://www.youtube.com/channel/UCaTmQhAw0vy9r2qj9dWO9Ow/about  

Site – www.stiintescu.ro  

FB - https://www.facebook.com/FondulStiintescu  

Instagram https://www.instagram.com/stiintescu/  

 

https://stiintescu.ro/newsletter/
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https://www.instagram.com/stiintescu/

