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G H I D   D E   F I N A N Ț A R E 

Fondul Științescu Prahova 

Ediția 3.0 – 2022 - Hub-uri educaționale  

 

1. Ce este Fondul Știintescu? 

Știintescu este un fond de finanțare a proiectelor educaționale  prin care ne dorim să stârnim 

pasiunea copiilor pentru științe, technologie, inginerie și matematică. Educația de tip STEAM 

(știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) reprezintă o abordare interdisciplinară, ce pune 

accent pe tehnologie și inovare.  

De cunoștințele în științe, tehnologie, inginerie și matematică depinde capacitatea noastră de a 

dezvolta produse mai noi și mai eficiente, de a ne îmbunătăți sănătatea, de a găsi surse de energie 

mai curate și mai eficiente, de a proteja mediul etc. Credem că apropierea deliberată și “senină” a 

elevilor către aceste domenii, apropiere pe care vrem să o facilitam prin acest program, este un 

prim pas spre un viitor în care vrem să privim cu încredere. 

În principal, ne dorim să susținem acei tineri care ne inspiră prin determinarea lor, care pot inspira 

alți colegi și pot fi modelele unei generații.   

Credem că este foarte important pentru societate să susținem tinerii valoroși, și să le consolidăm 

conștiința faptului că ei sunt acei cetățeni de care depinde viitoarea dezvoltare economică și socială 

a comunității. 

Pentru ediția a treia a Fondului Științescu, ne-am propus să susținem financiar înființarea 

de hub-uri educaționale.  
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HUB-ul Educațional Științescu este un spațiu incluziv dedicat dezvoltării elevilor prahoveni în 

domeniul STEAM, unde aceștia regăsesc resursele și profesioniștii care îi ajută să acceseze 

informații și să își dezvolte abilități necesare pentru succesul în viața profesională și personală, în 

domenii noi, complementare materiei școlare. Intenționăm să susținem financiar amenajarea unui 

spațiu creativ pentru învățare, care abordează educația STEAM într-un mod non-formal, centrat 

pe nevoile elevului și pe dezvoltarea abilităților care pregătesc tinerii pentru viață.  

HUB-ul Educațional Științescu își propune să reprezinte o resursă pentru școală, prin realizarea 

unor cursuri și ateliere STEAM necesare dezvoltării comptetențelor necesare secolului sec 21, în 

mod gratuit pentru beneficiari, chiar în comunitatea lor. 

HUB-ul Educațional Științescu va rămâne în școală și după încheierea proiectului, ca o resursă 

pentru profesorii care vor desfășura cursuri sau ateliere extra curriculare cu elevii. HUB-ul 

Educațional Științescu reprezintă pentru comunitatea în care se va implementa un centru de 

educație și un model al colaborării între membrii responsabili ai unei comunități. 

Modelul de HUB-ul Educațional Științescu susținut de Fundația Comunitară Prahova va prezenta 

următoarele caracteristici minime:  

- Un spațiu dedicat Hub-ului Educațional Științescu, aflat în incinta unei unități de 

învățământ, amenajat ca o zonă creativă de învățare. Hub-ul educațional Științescu poate 

fi amenajat într-o sală de curs neutilizată, în biblioteca școlii, într-un laborator al școlii sau 

orice alt spațiu oportun.  

- Activitățile propuse urmăresc să compenseze decalajele de cunoștințe ale elevilor apărute 

în perioada pandemiei și să dezvolte abilitățile tehnice și abilitățile soft necesare succesului 

în cadrul societății secolului 21.  

Căutăm proiecte creative, inovatoare și care să facă pasiunea inițiatorilor de proiect pentru 

materiile STEAM atractivă pentru elevi. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să 

descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile 
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științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu interes științele 

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

Fondul Științescu este implementat în județul Prahova de către Fundația Comunitară Prahova, în 

parteneriat cu Romanian-American Foundation şi Federația Fundațiile Comunitare din România, 

împreună cu partenerii locali: Colen Impex, Aquila Construct, RBG Gas, Britt Construct,  Ina dent, 

Farmacia Farmex cu sprijinul Inspectoratului Județean Prahova și Grupul Observatorul Prahovean.  

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și Federația Fundațiile 

Comunitare din România și în Bacău, Brașov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Galați, Iaşi, Mureş, 

Odorheiu Secuiesc, Oradea, Prahova, Sibiu, Timișoara și Vâlcea, prin competiții similare de 

proiecte, gestionate de fundațiile comunitare locale. 

2. Ce oferim prin acest program de finanțare? 

 

Fundația Comunitară Prahova oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte 

educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor. În afară de 

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

scrierea și implementarea proiectelor.  

Valoarea totală a fondurilor acordate prin program pentru proiecte desfășurate în județul 

Prahova este de 86.000 lei.  

Valoarea finanțării nerambursabile este 21.500 lei/proiect, iar contribuția fiecărui aplicant 

trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului, fie în bani, fie în natură.  

 

3. Ce ne dorim prin acest fond? 

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. 
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Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în 

România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele 

necesare următoarei generaţii de inovatori. Prahova poate deveni astfel un centru al inovaţiei în 

educaţia pentru ştiinţe. 

Proiectele finanțate vor avea în vedere creșterea atractivității educației STEAM. De asemenea, 

urmărim să finanțăm proiecte care au impact și utilitate socială, caracter aplicat, interdisciplinar, 

proiecte care demonstrează capacitatea de a motiva și stimula intelectual elevii, care pot fi replicate 

dincolo de perioada în care primesc finanțare sau de către alte echipe, și care au o strategie foarte 

bună de comunicare și diseminare (prin materiale video online, social media). 

Științescu așteaptă orice idee de proiect, atât timp cât vizează atragerea interesului elevilor din 

județul Prahova către domeniile educației STEAM. 

Activitățile se vor desfășura în perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023.   

În perioada de desfășurare a proiectului, numărul minim de sesiuni de curs pentru elevi 

desfășurate în HUB-ul educațional Științescu va fi de minim o sesiune (întâlnire) de curs pe 

săptămână (nu este valabil pentru perioada de vacanță).  

Exemple de cursuri ce pot fi desfășurate în HUB-ul Educațional Științescu: 

• Ateliere STEAM – Știință, Tehnică, Inginerie, Artă și Matematică: imprimare 3D, 

programare, robotică, științe distractive, inginerie, matematică distractivă, mecanică, 

electronică, astronomie, radiocomunicație. 

Alte tipuri de proiecte ce pot fi complementare atelierelor STEAM:  

• Comunicare & dezvoltare personală: cursuri gândire critică și identificare fake-news, 

cursuri vorbit în public și dicție, ateliere de debate. 

• Ședințe de dezvoltare personală și consiliere pentru adolescenți, ce au ca obiectiv 

dezvoltarea abilităților soft: abilități, comportamente și calități personale care permit 

oamenilor să navigheze eficient în mediul lor, să relaționeze bine cu ceilalți, să performeze 

bine și să își atingă obiectivele. 



 

5 
 

• Pregătire suplimentară pentru elevii care își doresc să facă performanță.  

• Cercetare permanentă privind nevoile locale de educație cu scopul de a adapta oferta 

educațională la realitatea locală. 

Științescu așteaptă proiecte care să-i implice activ pe copii si tineri (clasele 0 – XII) în activități 

care să le trezească interesul pentru științe.  

Prin Stiintescu finanțăm proiecte care implică în cadrul unui proiect minim 50 de elevi din clasele 

0 – XII, dintre care cel puțin 50% dintre elevi provin din grupuri vulnerabile.  

“Grupuri vulnerabile”: grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-

şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, 

dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool, ori a altor situaţii care conduc la 

vulnerabilitate economică şi socială. Sursa: Legea Asistenței sociale (292/2011), Art. 6 litera p. 

 

4. Cui ne adresăm? 

La Fondul Știintescu pot aplica:  

✓ Organizații non-guvernamentale (inclusiv asociații studențești, asociații de părinți, 

asociații ale școlii),  

✓ Unitățile de învățământ.   

 

Organizația care aplică trebuie să aibă minimum doi ani experiență în implementarea de 

proiecte în domeniul educației. Parteneriatele cu alte organizații pentru realizarea obiectivelor din 

proiect sunt apreciate. Partenerii pot fi: organizații neguvernamentale și nonprofit, alte instituții de 

educație sau instituții de cercetare nonprofit, autorități publice locale și centrale, instituții/agenții 

publice, unități administrativ-teritoriale.  
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5. Calendarul fondului 

Perioadă scriere proiecte & consultanță FCPH 

30 septembrie- 31 octombrie 

2022 

Termen limită trimitere aplicatii  31 octombrie 2022 

Verificare eligibilitate și jurizare proiecte scrise  1-13 noiembrie 2022 

Termen limita răspuns câștigători  14 noiembrie 2022 

Perioada contractare și transfer fonduri  15 - 18 noiembrie  2022 

Curs comunicare & management financiar Noiembrie - Decembrie 2022 

Desfășurare activități, vizite de monitorizare, Științescu FEST 

Noiembrie  2022 – Noiembrie 

2023  

Raportare finală către Fundația Comunitară Prahova 15 decembrie 2023 

 

6. Cum aplici? 

Găsești pe site-ul prahova.stiintescu.ro formularele standard în format editabil: formularul de 

narativ, formularul de buget și planificarea activitatilor.  

Înscrierea proiectului se va face prin completarea online a formularului narativ și încărcarea în 

platforma online (https://fundatiacomunitaraprahova.grantmanager.ro/ ) a următoarelor 

documente: 

• Bugetul Proiectului; 

• Calendarul de activități (GANTT); 

• C.V.-ul coordonatorului de proiect; 

• Alte documente relevante (planse, poze). 

 

Termenul limită pentru completarea și transmiterea formularului online:  31 octombrie 2022 

Nota bene! În termen de maximum 48 de ore va fi trimis un e-mail de confirmare a primirii 

formularelor completate. În cazul în care nu vei primi acest e-mail, te rugăm să ne contactezi la 

telefon 0736.35.15.13 (Bianca Dăniță), pentru a verifica ce s-a întâmplat.  

https://fundatiacomunitaraprahova.grantmanager.ro/
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Potențialii aplicanți pot solicita oricând în perioada de aplicare ajutorul Fundației Comunitare 

Prahova pentru a completa formularul narativ, bugetul și planul de activitati.  

7. Evaluarea proiectelor și criterii de eligibilitate 

Selecția proiectelor primite se realizează în două etape.  

În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Prahova va verifica formularele primite și va urmări 

dacă următoarele criterii au fost respectate: 

 

Criterii de eligibilitate:  

• proiectul a fost trimis online pe platforma fundatiacomunitaraprahova.grantmanager.ro până la 

termenul limită stabilit, folosind formularele obligatorii (Formular narativ, bugetul proiectului, 

calendarul de activități (GANTT), C.V.-ul coordonatorului de proiect) disponibile pe site-

ul programului – www.prahova.stiintescu.ro;  

• activitățile propuse sunt relevante pentru obiectivele lui Științescu: reprezinta activitati 

STEAM;  

• denumirea proiectului este: “Hub-ul Educațional Știintescu al + numele unitatii de 

invatamant’’;  

• minim 50 de elevi sunt beneficiari direcți implicați în minim 80% din activitățile 

proiectului; 

• minim 50% dintre beneficiarii direcți provin din grupuri vulnerabile; 

• organizația, unitatea de învățământ, aplicantul și beneficiarii să NU fie implicați la 

momentul aplicației în proiecte active finanțate de către Fundația Comunitară Prahova; 

• suma solicitată este cea precizată în Ghidul lui Științescu;  

• durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada indicată în ghid.  

 

Nu sunt eligibile pentru finanțare:  

• Proiectele care nu corespund obiectivelor şi condițiilor acestui program;  

• Proiectele care nu includ toate informațiile solicitate în prezentul ghid, formularul de 

aplicație și buget; 
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• Nu sunt finanțate proiecte care beneficiază de finanțare din alte surse pentru aceleași 

activități; 

• Proiecte ale organizațiilor înființate de mai puțin de 2 ani. 

 

Proiectele care au îndeplinit criteriile de mai sus vor intra în a doua etapă de selecție, care va 

consta în evaluarea de către juriu a aplicațiilor scrise. Jurizarea va fi realizată de un juriu 

independent, format din cinci persoane.  

 

Comitetul de selecție (juriul) poate să solicite documente suplimentare care să justifice 

eligibilitatea aplicanților și/sau a proiectelor acestora.  

Decizia comitetului de selecție (juriul) este definitivă și necontestabila.  

Nu se va acorda feedback individual pentru aplicanții care au proiecte declarate necastigatoare.  

 

Pentru proiectele finanțate se va încheia un contract care va include în anexă proiectul propus, 

bugetul și planul de activitati, data de începere și de încheiere a acestor activități, suma cu care se 

va finanța proiectul, dar și  alte informații relevante privind comunicarea și raportarea proiectelor.  

 

Grila de acordare a punctajului per proiect evaluat: 

Criteriu Punctaj maxim  Explicatii 

Mediul urban/ rural 5 puncte Rural – 5 puncte 

Urban – 3 puncte 

Număr minim de beneficiari: 50 de 

elevi (clasele 0- XII) 

10 puncte 50 - 65 elevi = 5 puncte  

66 – 100 elevi = 10 puncte  

Spațiu dedicat activităților  5 puncte  Spațiu dedicat exclusiv pentru hub intr-o 

unitate de invatamant (sala, laborator, 

anexa) = 5 puncte  

Spațiu în cadrul unei alte săli de 

clasa/laborator intr-o unitate de 

invatamant = 3 puncte  
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Spațiu în cadrul unei organizații non 

profit/centru de tineret/copii = 2 puncte 

Abordarea educațională inovativă  10 puncte  Metode, materiale, mod de învățare-predare 

Actualitatea temei STEAM 

necesare dezvoltării competențelor 

necesare  secolului sec 21 

10 puncte Proiectul produce o schimbare în 

dezvoltarea competențelor/atitudinilor  în 

sfera STEAM a beneficiarilor vizați. 

Legătura teoriei cu practica 10 puncte  Proiectul are o latură practică, 

experimentală. Lecțiile să aducă 

elemente de viață cotidiană în școală.  

Interdisciplinaritate sau 

multidisciplinaritate 

5 puncte  Transferul metodelor dintr-o disciplină 

în alta și integrarea mai multor discipline 

în cadrul acelorași lecții.  

Nevoia proiectului  15 puncte Proiectul răspunde unei nevoi reale din 

comunitate, care este prezentată clar, 

concret și justificată.  

Claritatea prezentării proiectului 10 puncte Proiectul trebuie să descrie clar 

obiectivele, activitățile, rezultatele, 

corelate logic și coerent cu bugetul și 

calendarul.  

Comunicarea proiectului  5 puncte  Existența unei strategii clare de 

promovare a rezultatelor proiectului.  

Sustenabilitatea proiectului  10 puncte Implementarea proiectului dincolo de 

perioada de desfășurare pentru care 

există finanțare. 

Echipa de management 5 puncte  Expertiza în activitățile care vor fi 

desfășurate, poziția şi realizările 

profesionale ale membrilor, relevante in 

contextul proiectului. 

Punctaj total posibil  100  
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8. Costuri eligibile si neeligibile  

Costuri eligibile: 

- Cheltuieli de renovare educațional (nu mai mult de 30% din bugetul total) de exemplu: materiale 

de construcíi, mese, scaune, dulapuri.  

- Consumabile pentru echipamente: hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.  

- Tipărire, multiplicare și distribuire de materiale educaționale (nu mai mult de 5% din bugetul 

total al proiectului);  

- Producție de materiale didactice (include și materiale online, dezvoltare software, animații și 

materiale video);  

- Achiziții de echipamente, tehnologii, instrumente și materiale didactice;  

- Achiziții de licențe software și servicii educaționale online;  

- Cheltuieli de coordonare și management de proiect și resurse umane (de exemplu: apelarea la 

experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 15% din 

bugetul total al proiectului.  

- Cheltuieli de transport/combustibil, masă (nu mai mult de 15% din bugetul total al proiectului).  

- Cheltuieli legate de evenimente 

- Cheltuieli de comunicare și promovare, ex.: design-ul și multiplicarea materialelor tipărite, 

dezvoltare și actualizare site, blog etc. (nu mai mult de 5% din bugetul total al proiectului).   

 

Costuri neeligibile: 

- orice cheltuieli a căror necesitate nu este reflectată direct de activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor.  

- orice cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare a proiectului 

 

9. Modalitatea de plată a finanţărilor 

Plata contractelor de finanțare nerambursabilă se va face într-o singură tranşă, conform 

condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar, în cel mult 10 zile de la semnarea 

contractului de finanțare. 
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Pe lângă documentele de aplicație, la momentul contractării vom solicita și următoarele 

documente: 

• Copii după documentele de înființare (act constitutiv, statut, certificat de înregistrare în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, certificat de înregistrare fiscală, hotărâre 

judecătorească de înființare, dar și alte documente în funcție de specificul organizației); 

• Recipisa depunerii bilanţului contabil pentru anul fiscal anterior. 

• Extras de cont/ Lista IBAN-urilor  

• Declarații standard privind beneficiarii și proiecte finanțate de către Fundația Comunitară 

Prahova  

De asemenea, vom solicita un contract de parteneriat instituțional sau drept de administrare în 

cazul în care activitățile se desfășoară într-un spațiu public (școală, grădiniță, club, etc.) de către o 

organizație nonprofit.  

Prin completarea formularelor de aplicație, aplicanții la Fondul Științescu își iau angajamentul: 

• să respecte prezentul ghid al programului de finanțare; 

• să respecte pe toată perioada de implementare și monitorizare a legislației în vigoare și să 

nu desfășoare activități ce pot atinge imaginea finanțatorului și a partenerilor săi; 

• să accepte că decizia juriului de evaluare si a finanțatorului este finală și irevocabilă și deci 

incontestabilă. 

Fundația Comunitară Prahova își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a 

fost desemnat câștigător, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile 

acestui Ghid care are statut de regulament pentru înscrierea unei idei de proiect finanțat din Fondul 

Științescu. 

Administratorii programului de granturi pot propune îmbunătățiri sau modificări asupra unui 

proiect declarat câștigător și care urmează să primească finanțare, modificări legate de buget sau 

activități ce vor fi aprobate împreună cu aplicantul. Beneficiarul finanțării are obligația să respecte 

întocmai planul proiectului si bugetul.  
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10. Monitorizarea proiectelor  

Toate proiectele desfășurate trebuie să aibă o componentă de comunicare, promovare şi diseminare 

a activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute. În toate comunicările se va menționa numele 

programului de finanțare și al finanțatorilor, conform ghidului de comunicare pus la dispozitie de 

catre Fundatia Comunitara Prahova după semnarea contractelor.  

Organizațiile beneficiare vor prezenta rapoarte pe formulare standard, în condiţiile care vor fi 

precizate în contractul de finanţare, şi vor permite personalului Fundației Comunitare Prahova 

desemnaţi să aibă acces la documentele necesare evaluarii progresului proiectului. Proiectele vor 

fi monitorizate inclusiv prin vizite la faţa locului şi vor fi evaluate de către un reprezentant al 

Fundației Comunitare Prahova.  

Echipele de proiect finanțate vor transmite către Fundaţia Comunitară Prahova, la finalizarea 

activităților programate, un raport narativ privind modul de implementare şi de atingere a 

obiectivelor proiectului şi un raport financiar privind modul de efectuare a cheltuielilor, însoțit de 

copii după documentele financiare justificative. 

Rapoartele vor fi însoțite de minim 25 fotografii de bună calitate surprinse pe parcursul derulării 

implementării proiectelor și în timpul evenimentelor organizate. 

 

Echipa Fundației Comunitare Prahova îți va fi aproape pe toată durata implementării proiectului, 

cu recomandări și sprijin pentru completarea rapoartelor. 

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare despre Fondul Științescu:  

Bianca Dăniță - Manager Programe Fundația Comunitară Prahova 

Telefon: 0736.351.513         

E-mail: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro 

www.prahova.stiintescu.ro  

www.fundatiacomunitaraprahova.ro 

 

Vă mulţumim şi vă dorim succes în elaborarea proiectelor Dumneavoastră! 

http://www.prahova.stiintescu.ro/
http://www.fundatiacomunitaraprahova.ro/

