
                                                                                                           

 

   

 

GHID DE FINANŢARE ȘTIINȚESCU JUNIOR 2016 

27 aprilie - 11 mai 2016 

 

Cuprins: 

 

1. Informaţii generale 

2. Cine poate solicita finanţare în cadrul programului Științescu Junior? 

3. Ce proiecte pot fi finanţate în cadrul programului Științescu Junior? 

4. Care este procedura de aplicare? 

5. Care este suma care poate fi solicitată pentru un proiect? 

6. Care este perioada de realizare a unui proiect? 

7. Cum se desemnează câştigătorii competiţiei de finanţare Științescu Junior? 

8. Criterii de eligibilitate 

9.  Ce proiecte NU pot fi finanţate în cadrul fondului Științescu Junior? 

11.  Calendarul concursului de finanţare: 

12.  Cum pot afla informaţii suplimentare despre finanţarea Științescu Junior? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 

   

1. Informaţii generale  

Știinșescu Junior este un program de finanţare pentru tinerii liceeni din Sibiu. Științescu este un 

program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și 

tehnologie a copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu 

(FCS) și YouthBank Sibiu, alături de Romanian-American Foundation şi partenerii locali Visma 

Software, ITNT, Bearing Point, United Way,  EBS, ProLanguage, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 

Inspectoratul Școlar la județului Sibiu, Librăria Habitus. 

 

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea voastră “contagioasă” pentru educaţia 

STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică). Proiectele pe care le propuneți pot ajuta 

elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat 

descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu 

pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI. 

  

Încurajăm proiectele care dezvoltă activităţi educaționale, care folosesc finanţarea obţinută din 

fondul Științescu Junior pentru a crea produse sau servicii inovatoare pentru a răspunde unei nevoi 

educaționale a comunităţii de elevi din Sibiu.  

 

Științescu Junior încurajează, astfel, implicarea liceenilor în viaţa comunităţii prin asumarea unor 

roluri active care îi responsabilizează şi le oferă, în acelaşi timp, posibilitatea de a petrece timpul 

liber într-un mod care să îi implice în acţiuni pozitive din care au de învăţat. 

Astfel, fondul Științescu Junior va fi alocat în urma unui concurs de proiecte, suma maximă care 

poate fi acordată unui proiect fiind de 2.000 lei.  

 

2. Cine poate solicita finanţare în cadrul programului Științescu Junior?  

Științescu Junior este destinat liceenilor din Sibiu. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie să 

facă parte dintr-o echipă (minim 3 persoane) care va fi responsabilă de conceperea ideii de proiect şi 

implementarea acestuia. 

 

Echipele de tineri care intră în competiţia pentru fondul Științescu Junior pot fi echipe formate din 

colegi de clasă sau de liceu, dar şi din grupuri informale, din afara unităţii şcolare, exemplu: cartier, 

bloc, club sau orice altă organizaţie. Este încurajată, în mod special, formarea de echipe mixte de 

tineri din punct de vedere al etniei şi al genului.  

 

 



                                                                                                           

 

   

3. Ce proiecte pot fi finanţate în cadrul programului Științescu Junior?  

Științescu Junior finanţează proiecte educaționale din zona STEAM, dezvoltate şi implementate de 

echipe de liceeni.  

 

Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare în județul Sibiu şi pot acoperi orice activitate care se 

potrivește educației STEAM. Ele trebuie să răspundă într-un mod inovator unor nevoi identificate la 

nivelul comunităţii de elevi; 

 

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să 

primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii: 

 

 Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență) 

 Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, 

tabere, competiții pentru elevi) 

 Proiecte educaționale care includ activități de tipul "do-it-yourself" în domenii cum ar 

fi electronică, robotică, printare 3D, și activități legate de meșteșuguri și arte 

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

educaţionale inovative 

 

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea voastră “contagioasă” pentru educaţia 

STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică). Proiectele pe care le propuneți pot ajuta 

elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat 

descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu 

pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI. 

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță 

pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCS, alături de un grup de mentori 

din mediul de afaceri, din mediul școlar și cel academic, vor oferi suport echipelor de proiect pentru 

comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psihologie, pedagogie şi management de proiect. 

Mentorii vor oferi voluntar consiliere atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de 

implementare. 

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații 

pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii, etc.) 



                                                                                                           

 

   

Ce abilități dorim să dezvoltăm? 

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca 

proiectele propuse spre finanțare să le cultive: 

 

Gândirea critică și rezolvarea problemelor 

Colaborarea în rețele și leadership prin influență 

Flexibilitatea și adaptabilitatea 

Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul 

Comunicarea eficientă scrisă și orală 

Accesarea și analiza informației 

Curiozitatea și imaginația 

 

Vom finanţa proiectele care promovează: 

Inovarea și creativitatea 

Implicarea activă a elevilor 

Interdisciplinaritatea 

Motivația intrinsecă 

Colaborarea și spiritul de echipă 

Dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informați 

 

Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte.   

 

 

4. Care este procedura de aplicare? 

Echipele de tineri care au o idee de proiect pentru Științescu Junior pot trimite aplicaţiile (formular 

aplicare si formular buget) la adresa sibiu@youthbank.ro până la data de 11 mai 2016. Înscrierea 

în concurs a unui proiect se face pe baza formularului de aplicare și formularului pentru buget care 

pot fi descărcate de pe site-ul www.sibiu.youthbank.ro. 

 



                                                                                                           

 

   

Pentru a intra în concurs, echipa aplicantă trebuie să identifice şi să obţină acceptul de colaborare cu 

o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie). Aceasta va fi gazda proiectului şi a echipei 

şi va asigura evidenţa contabilă şi financiară. Finanţarea proiectului se va face printr-un contract 

încheiat între Fundaţia Comunitară Sibiu şi organizaţia gazdă. Dacă echipa de proiect nu reuşeşte să 

identifice o organizaţie gazdă, puteţi contacta echipa fonsului Științescu Junior pentru a vă sugera o 

organizaţie de acest fel.   

  

5. Care este suma care poate fi solicitată pentru un proiect? 

Științescu Junior poate oferi finanţări în valoare de maxim 2.000 lei pentru un proiect. Proiectele 

propuse de echipele de tineri pot însă să fie în valoare mai mare de 2.000 lei, iar în acest caz, 

solicitantul trebuie să facă dovada diferenţei dintre suma solicitată de la Științescu Junior şi cea 

totală necesară proiectului.  

 

Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate ale 

proiectului. 

 

6. Care este perioada de realizare a unui proiect? 

Perioada de implementare a proiectelor finanțate prin fondul Știintescu Junior se va finaliza în luna 

septembrie a anului curent. 

Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor (pentru proiectele care continuă după 

încheierea anului școlar): 30 septembrie 

  

 

7. Cum se desemnează câştigătorii competiţiei de finanţare Științescu Junior ?  

Toate propunerile de proiecte primite până la data limită vor fi analizate şi evaluate de echipa 

programului YouthBank Sibiu. Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde trei etape: preselecţia 

aplicaţiilor pe baza criteriilor de eligibilitate; o etapă intermediară în care vor fi realizate interviuri 

clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie. 

 

 

8. Criterii de eligibilitate 

1. Sunt cel puţin trei tineri implicaţi? 

2. Echipa aplicantă este formată din liceeni din liceele din Sibiu? 

3. Aplicaţia a fost trimisă până la termenul limită (11 martie 2016, ora 23:59)? 

4. Există o organizaţie gazdă sau o persoană adultă care să primească finanţarea Științescu Junior? 



                                                                                                           

 

   

5. Sunt clare informaţiile primite? 

 

Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi 

respinse. Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse 

în procesul de selecţie.  

 

9.  Ce proiecte NU pot fi finanţate în cadrul fondului Științescu?  
 Proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activităţile acestui fond 

 Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului 

 Cereri de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii) 

 Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare 

 Proiecte de natură politică 

 Proiecte de natură religioasă 

 Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură 

 Proiecte cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice 

 Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri 

 Proiecte iniţiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a liceenilor 

 

10.  Criteriile de selecţie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor sunt:  

1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară şi realistă este ideea) 

2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sunt cei care      

iau deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulţilor) 

3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată; cât de clar şi realist este 

bugetul) 

4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri şi comunitate) 

5. Originalitatea (creativitatea proiectului) 

 

Proiectele vor primi punctaje şi vor fi finanţate în ordinea punctajului obţinut, până la epuizarea 

fondului.  

 

Notă: Fiecare cerere de finanţare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare. Decizia 

comitetului de selecţie a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecţie de a nu 

acorda finanţare unor idei de proiecte este definitivă.  

 



                                                                                                           

 

   

 

11.  Calendarul concursului de finanţare: 
Data limită de primirea aplicaţiilor:                        11 mai 2016 

Preselecție:                                                                               12 mai 2016 

Interviuri echipe:            13-14 mai 2016 

Selecția:                                                 15 mai 2016 

Contractare:         16 - 17 mai 2016 

 

12.  Cum pot afla informaţii suplimentare despre finanţarea Științescu Junior? 
Alte detalii privind concursul de proiecte şi fondul Științescu Junior, puteţi obţine direct de la 

coordonatorul programului YouthBank Sibiu:  

 

Ana Maria Bugneriu 

Telefon: 0720547256 

Mail:       sibiu@youthbank.ro  

                 ana.bugneriu@fundatiacomunitarasibiu.ro 

Website:   www.sibiu.youthbank.ro 

 

Mult succes! 

 


