
Ghidul aplicantului
Științescu Cluj
ediția a 4-a

„Soluții STEAM pentru creșterea calității actului educațional hibrid (offline și
online)”

Ce este Științescu?

Științescu este marcă înregistrată a Federației Fundațiile Comunitare din România -
ca denumire a programului național de finanțare pentru proiecte educaționale în
domeniul STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte, matematică) - administrat la
nivel național de către aceasta (https://ffcr.ro/). La nivel local, prin Științescu, 16
fundații comunitare implică tot atâtea comunități în creșterea calității actului
educațional public.

Științescu Cluj, în parteneriat cu Romanian-American Foundation
(https://rafonline.org/), finanțează proiecte educaționale non-formale, cu o
puternică și definitorie componentă practică, ce încurajează pasiunea elevilor
pentru științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STEAM), realizarea de
proiecte interdisciplinare și valorificarea rezultatelor obținute.

Științescu Cluj promovează implicarea în proiecte a elevilor care se află în risc de
abandon școlar sau care provin din familii marginalizate social. O atenție sporită
este acordată școlilor gimnaziale din mediul rural.

Ce este specific Științescu Cluj?

În perioada iulie 2021-iunie 2022, Fundația Comunitară Cluj și-a propus să atragă
resurse și să finanțeze proiecte educaționale în domeniul STEAM încadrabile pe 3
niveluri:

Nivelul A – Finanțarea a cca 5 proiecte, în care sunt implicați elevi din sistemul public
de învățământ – de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a – sub coordonarea
unui profesor sau a unui mentor, cu tematica „soluții STEAM pentru creșterea
calității actului educațional hibrid (offline și online)”, depuse de organizații
neguvernamentale mici și mijlocii sau grupuri de inițiativă clujene;

Nivelul B – Alfabetizarea digitală a 100 de elevi – 10 grupe formate din câte 10 elevi,
de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a – de la 6 școli din județul Cluj, două din
Cluj-Napoca și câte una din Bonțida, Băișoara, Petreștii de Jos și Viișoara, fiecare
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grupă urmând să parcurgă 6 etape de instruire, în laboratorul de informatică de la
școlile vizate sau la Clubul de Programare pentru Copii „Let's Code” din Cluj-Napoca;

Nivelul C – Acordarea a 8 burse individuale constând într-o săptămână petrecută
într-un spațiu STEAM din Cluj-Napoca, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14
ani, sub coordonarea unui specialist.

Acest demers face parte dintr-un proces mai amplu, pe termen lung, prin care ne-am
propus ca până în 2030, să atragem atenția autorităților locale și județene despre
necesitatea existenței în fiecare localitate rurală din Cluj, în care există o școală
gimnazială, a unui club al copiilor funcțional - Clubul STEAM Box - cu două sau mai
multe ateliere tematice: programare, educație sanitară, gătit sănătos, mecanică și
electrotehnică, îngrijirea și aranjarea părului, cunoașterea comunității, jocurile
copilăriei etc.

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Prezentul ghid al aplicantului face referire exclusivă la Științescu Cluj-Nivelul A.

Obiectiv specific: Finanțarea din Fondul Științescu Cluj a cca 5 proiecte înscrise de
organizații neguvernamentale mici și mijlocii și/sau de grupuri de inițiativă
clujene, cu un buget maxim per proiect de 3750 USD, în limita bugetului disponibil,
începând cu ianuarie 2022.

Tematica generală: Soluții STEAM pentru creșterea calității actului educațional hibrid
(offline și online).

Grupul țintă vizat:
- elevi din sistemul public de învățământ, de la clasa pregătitoare până la

clasa a VIII-a.

Cui ne adresăm:
- profesori sau mentori, din sistemul public de învățământ, pasionați de

STEAM, capabili să construiască în jurul lor grupuri de inițiativă;
- părinți rezidenți clujeni pasionați de educația practică de tip STEAM,

capabili să inițieze și să coordoneze grupuri de inițiativă;
- organizații neguvernamentale mici și mijlocii (cu venituri anuale sub 80000

USD) din Cluj.

Bugetul maxim pentru un proiect: 3750 USD.

Perioada de înscriere a proiectelor: decembrie 2021.

Perioada de implementare a proiectelor: ianuarie-mai 2022.

Perioada de raportare: iunie 2022

Modalitatea de selectare a proiectelor: verificare eligibilitate și jurizare.

Ce abilități dezvoltă Științescu Cluj?

Științescu Cluj contribuie la formarea elevilor pentru viitor. În acest spirit, proiectele
vor avea în vedere cultivarea următoarelor abilități:

● Curiozitatea și imaginația
● Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
● Colaborarea în rețele și leadership prin influență
● Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă



● Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
● Comunicarea eficientă – scrisă și orală
● Accesarea și analizarea informației

Ce valori promovează Științescu Cluj?

● Inovarea și creativitatea
● Implicarea activă a elevilor
● Interdisciplinaritatea
● Motivația intrinsecă
● Colaborarea și spiritul de echipă
● Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

Ce nu promovează Științescu Cluj? 

Nu sunt finanțate proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care
îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare.

Nu sunt finanțate proiecte cu caracter comercial. 

Bugetul Științescu Cluj-Nivel A?

Pentru ediția a 4-a, din Științescu Cluj - Nivel A vor fi finanțate cca 5 granturi, în
valoare maximă de 3750 USD per proiect, în limita bugetului disponibil.

Sumele mobilizate pe plan local de către Fundația Comunitară Cluj, din donații
individuale, sponsorizări de la companii și contribuții financiare ale altor organizații
neguvernamentale, vor fi dublate de Romanian-American Foundation
(https://rafonline.org/) în limita a 10.000 USD.

Cine poate aplica?

● Organizații neguvernamentale mici și mijlocii clujene (cu venituri anuale mai mici de
80000 USD);

● Echipe de elevi de la clasele primare, gimnaziale și liceale, coordonate de un
profesor sau mentor, sub forma unui grup de inițiativă;

● Profesori de la clasele primare și gimnaziale, în echipă, sub forma unui grup de
inițiativă;

● Părinți, împreună cu elevi și/sau profesori de la clasele primare si gimnaziale, sub
forma unui grup de inițiativă.
 
Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un
singur proiect.

Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Cluj, iar aplicanții trebuie
să fie din Cluj sau, în cazul organizațiilor neguvernamentale, să aibă filială în Cluj. 

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile?

● Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice, care nu sunt pentru
dotarea de laboratoare sau săli de clasă, cu justificarea folosirii în proiect; în cazul
grupurilor de inițiativă, la finalul proiectului, acestea vor fi donate școlii la care
învață elevii care fac parte din grupul de inițiativă sau unei organizații
neguvernamentale mici sau mijlocii din județul Cluj;

● Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online, care nu sunt pentru
echipamente din laboratoare sau săli de clasă, cu justificarea folosirii în proiect; în
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cazul grupurilor de inițiativă, la finalul proiectului, acestea vor fi donate școlii la care
învață elevii care fac parte din grupul de inițiativă sau unei organizații
neguvernamentale mici sau mijlocii din județul Cluj;

● Achiziții materii prime de diverse categorii, cu justificarea folosirii lor în proiect;
● Consumabile, cu justificarea folosirii în proiect;
● Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite, cu justificarea folosirii

în proiect;
● Producţie de materiale didactice online, cu justificarea folosirii în proiect;
● Costuri implicare experți, cu justificarea folosirii în proiect;
● Transport, cu justificarea folosirii în proiect;
● Cheltuieli de comunicare și promovare;
● Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din

bugetul total.
 

Cum se aplică?

Pentru a intra în evaluare, proiectele vor fi înscrise pe platforma de grantmaking a
Fundației Comunitare Cluj. Pentru a primi acces pe această platformă, vă rugăm să
trimiteți un email către office@fundatiacomunitaracluj.ro cu cc la
marian.dobre@fundatiacomunitaracluj.ro, în care vă anunțați intenția de a dezvolta
un proiect și solicitați codul de acces pe platformă.

După primirea codului de acces, se completează câmpurile active de pe platformă
cu informațiile solicitate (vezi la final chestionarul pentru înscriere proiect) până la
31 decembrie 2021, ora 23.59. 

Cum se face selecția proiectelor?

Proiectele înscrise vor fi selectate în doi pași: 1. Verificarea eligibilității. 2. Jurizarea
de către un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai
mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală, precum și un
membru din Consiliul Director al Fundației Comunitare Cluj. Componența juriului va
fi făcută publică după încheierea etapei de înscriere a proiectelor.

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa
Fundației Comunitare Cluj va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor
criterii:

● aplicația a fost înscrisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe
platforma de grantmaking a Fundației Comunitare Cluj;

● cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
● activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului;
● suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
● durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 
Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a
evaluării, care va fi făcută de juriul independent, pe baza unei grile de evaluare.

Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:
● inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea hibrid, offline și online, și

învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
● relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor

Programului Științescu Cluj);
● metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar

prezentat, proiectul conduce la soluții STEAM pentru creșterea calității actului
educațional hibrid, offline și online);



● coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
● eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist,

detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).
 

Cum primești finanțarea?

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă semnat
cu Fundația Comunitară Cluj, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor
părți. Proiectul face parte din contract.

Sumele vor fi acordate prin transfer bancar, într-o singură tranșă, în contul
organizaţiei / reprezentantului grupului de inițiativă informal, în termen de cel mult
15 zile de la semnarea contractului.

Contul organizației / reprezentantului grupului de inițiativă informal va fi trecut în
contractul de finanțare nerambursabilă, după ce, în prealabil, au fost trimise la
Fundația Comunitară Cluj următoarele documente: în cazul organizațiilor
neguvernamentale - statut și bilanțul contabil din 2020; în cazul reprezentantului
grupului de inițiativă informal - o declarație pe proprie răspundere că nu are datorii
și/sau popriri asociate contului în care se va face plata.

Plățile din bugetul proiectului se vor face online; tranzacția cash va fi acceptată doar
în situații excepționale. Înainte de semnarea contractului de finanțare
nerambursabilă vor fi clarificate toate detaliile referitoare la tranzacții, GDPR,
raportare financiară, dovada plăților etc.

Relația contractuală se încheie prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Cluj a
raportului final (narativ şi financiar), prezentat de grupul de inițiativă / organizaţia
neguvernamentală finanţată.

Care este calendarul acordării de granturi prin Științescu
Cluj-Nivel A?

29 Noiembrie - 31 Decembrie 2021, înscrierea proiectelor.
03-14 Ianuarie 2022, evaluarea eligibilității și jurizarea proiectelor.
17-21 ianuarie 2022, semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă.
24 Ianuarie-31 Mai 2022, implementarea proiectelor finanțate.
01-30 Iunie 2022, raportarea finală.

Recomandări finale

Promovarea proiectului, folosirea elementelor de identitate ale finanțatorului și ale
sintagmelor asociate, se va face în baza unui regulament de comunicare primit de la
Fundația Comunitară Cluj, la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Rapoartul final va fi realizat în baza unui formular standard primit de la Fundația
Comunitară Cluj și va conține următoarele tipuri de informații:

● raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul în perioada de raportare, care au fost
rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate;

● raportul financiar: cheltuielile realizate, pe categorii de buget, cu documente
justificative (copii după documentele contabile: facturi, bonuri fiscale, chitanțe,
extrase de cont).
 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre
Științescu Cluj?



● Web site-ul programului național: https://stiintescu.ro/
● Web site-ul programului: https://cluj.stiintescu.ro/
● Web site-ul Fundației Comunitare Cluj: https://www.fundatiacomunitaracluj.ro/
● Pagina de Facebook a Fundației Comunitare Cluj: 

www.facebook.com/FundatiaComunitaraCluj/
● Contact: Mihaela Mic, Manager de proiect –

mihaela.mic@fundatiacomunitaracluj.ro

Acțiunile de strângere de fonduri ale Fundației Comunitare Cluj continuă până la 31
decembrie 2021, astfel că, în cazul creșterii fondurilor disponibile pentru Fondul
Științescu, Fundația va finanța și alte proiecte dintre cele înscrise în competiție, în
ordinea punctajelor obținute.
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