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GHIDUL APLICANTULUI 

 

 

      Ce este Fondul pentru un viitor mai bun în comunități? 

 

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este un program național de finanțare pentru 

proiecte în domeniul educației și al mediului.  

 

Programul are două arii tematice:  

1. Educație: Programe educaționale în domeniul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, 

artă și matematică), educație civică, educație emoțională, educație artistică, educație 

rutieră, alimentară, consiliere vocațională, care încurajează pasiunea și dezvoltarea în 

aceste domenii a copiilor şi tinerilor și care implică și elemente de educație ecologică și 

digitală.  

2. Mediu: Programe în domeniului mediului însemnând reabilitarea/crearea de spații 

verzi în scopul utilizarii comunitare combinate cu programe interactive de educație 

ecologică și care să promoveze un stil de viață responsabil și sănătos, ateliere despre 

floră-faună, energie regenerabilă, managementul deșeurilor, biodiversitate, ecosisteme 

și altele. 

 

Programul se desfăşoară în 5 comunități din ţară, Brașov, Cluj, Oradea, Buftea și Vaslui, în 

parteneriat cu LIDL România, sub umbrela Federației Fundațiile Comunitare din România, iar în 

Brașov de către Fundația Comunitară Brașov.  

 

Pe de o parte, căutăm proiecte educaționale creative, inovatoare, care vizeze ştiinţele 

(matematica, informatica, chimia, fizica, biologia, robotica, astronomia, meteorologia, aeronautica, 

arhitectura) precum și  inteligența emoțională, educația civică, antreprenorială, rutieră, consilierea 
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vocațională și alte arii. Toate aceste tipuri de educație abordate prin metode non-formale pot ajuta 

tinerii pot să descopere viziuni creative asupra viitorului. Este un avantaj includerea laturii digitale, 

precum și a elementelor de educație ecologică și de mediu.  

 

Pe de altă parte, căutăm proiecte care țintesc înființarea și reabilitarea parcurilor publice, a 

terenurilor de joacă-recreere, a parcurilor școlilor pe baza principiilor de protecție a mediului, în 

scopul utilizării comunitare. Aceste proiecte trebuie să includă activități de educație ecologică non-

formală, precum și promovarea unui stil de viață sănătos și în armonie cu mediul înconjurător.  

2. Ce oferim prin acest program de finanțare?  

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități Braşov oferă finanțări nerambursabile în valoare 

totală de 240.000 de lei, către 12 - 16 proiecte cu sume de până la 20.000 de lei/proiect, 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;  

● Comitete ale elevilor  

● Instituții de învățământ (grădinițe, școli)  

● Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți.  

 

Fiecare aplicant poate depune maxim 2 proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. 

Totodată, oferim celor interesați consultanță în faza de planificare a aplicației, training și mentorat 

în faza de implementare.  

3. Ce ne propunem?  

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.  
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Totodată, dorim să punctăm importanța îmbinării acestora cu și în folosul mediului înconjurător 

promovând modul de viață sănătos, implicarea activă permanentă în ocrotirea mediului (exp. 

ocrotirea spațiilor verzi, strângerea selectivă, reciclarea și reutilizarea deșeurilor etc.).  

 

Pe de altă parte, prin reabilitarea/crearea unor spații verzi prin implicarea activă a comunității care 

îl va utiliza îmbinat cu programe educaționale interactive, dorim să contribuim la conștientizarea 

rolului fiecăruia în protejarea mediului înconjurător, precum și punerea bazelor educației ecologice 

active în rândul comunității.  

 

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; să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei 

cariere în domeniul ştiinţelor şi a tehnologiei și să înțeleagă că posibilitățile generate de știință 

trebuie să fie utilizate în simbioză activă cu mediul înconjurător, numai așa putem asigura o 

dezvoltare cu adevărat durabilă. În plus, ne dorim să generăm o discuţie la nivelul comunităţii 

despre educaţie și mediu şi să aducem împreună oameni care pot acţiona în aceste domenii.  

 

Prin intermediul proiectelor de reabilitare/înființare spații verzi dorim să generăm o amplă mișcare 

în rândul comunității, care să le arate că prin implicarea activă a fiecăruia și prin strângerea unui 

fond minim – chiar din sânul comunității – mediul înconjurător poate deveni mai frumos, mai 

sănătos și în folosul tuturor.  

 

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

în comunitate, putem stimula educația (STEAM, de mediu, emoțională, etc) și a adapta procesul de 

învățare și în mediul online, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarelor generaţii. 

Prin promovarea educației, precum și prin implicarea cetățenească activă în protejarea mediului 

înconjurător dorim să contribuim la o dezvoltare durabilă conștientă și activă. Im 

 să dezvoltăm?  

Vrem să contribuim la formarea unor abilități care-i vor ajuta pe tineri să se adapteze într-o 
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societate în care dezvoltarea tehnologică se produce din ce în ce mai rapid, însă această dezvoltare 

trebuie să țină seama de caracteristicile și necesitățile mediului înconjurător. În acest spirit, ne 

dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:  

 

● Curiozitatea, imaginația și creativitatea 

●Gândirea critică și rezolvarea problemelor  

● Colaborarea în cadrul echipelor care implică oameni din diverse categorii  

de vârstă şi abilităţi  

● Adaptabilitatea la solicitările unei societăţi în continuă schimbare  

● Spiritul de inițiativă și proactivitatea  

● Comunicarea eficientă scrisă și orală  

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

● Receptivitatea și spiritul de implicare în rezolvarea problemelor legate de  

mediul înconjurător  

● Spirit de inițiativă în a gândi și implementa măsuri pentru protejarea  

mediului  

5. Ce categorii de proiecte finanțăm?  

Fiind vorba de un nou fond dorim să venim în ajutorul solicitanților cu o listă orientativă și  

ilustrativă, aceasta putând fi completată cu idei și direcții noi:  

 

Aria 1- Educatie:  

 

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

echipă, activități practice)  

● Proiecte care studiază fenomenele meteorologice, astronomice, mișcare în spațiu 

(aeronautică)  

● Proiecte care îmbină tehnologia și arta (meloterapie, instalații de artă contemporană, 

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

fi electronica, robotica, imprimare 3D, inteligență artificială, software, activități legate 

de meșteșuguri, broderie și artă computerizată  

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

educaţionale inovatoare digitale  

● 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.  

● Proiecte de cercetare ale elevilor în domeniile educației STEAM  

● 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.)  

● Proiecte legate de educație de mediu, sănătate și promovarea stilului de viață sănătos  

● Proiecte menite să dezvolte inteligența emoțională  

● Proiecte menite să dezvolte competențele muzicale, artistice, culturale ale elevilor, 

copiilor  

● Proiecte care prin educația civică și comunitară contribuie la formarea competențelor 

civice și comunitare  

● sau orice alt proiect care poate fi inclus în ariile de educație și mediu 

Menționăm că includerea elementului de învățare online și a elementului de 

mediu, pentru proiectele de educație, reprezintă un avantaj în evaluarea 

proiectelor.  

 

 

Aria 2- Mediu:  

 

● înființarea sau reamenajarea spațiilor verzi (diverse plantări, refacerea gazonului etc.)  
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● înființarea diferitelor grădini (de plante aromatice, grădini de legume etc.) și 

spații educaționale deschise în curtea școlilor sau parcurilor ( hrănitoare pentru 

păsări, determinatoare de plante/păsări/copaci etc.)  

● reabilitarea sau reînnoirea din materiale naturale a mobilierului urban (bănci,  

mese de șah, rasteluri biciclete etc.)  

●ateliere despre floră-faună, energie regenerabilă, managementul deșeurilor, 

biodiversitate, ecosisteme 

●activități de promovarea a strângerii selective a gunoaielor: înființarea colectoarelor 

selective de deșeuri, introducerea coșurilor selective, vopsirea celor vechi etc.  

● derularea diferitelor activități educaționale legate de reciclarea și reutilizarea  

deșeurilor  

● activități de implicare a comunității în diferite evenimente comunitare menite să  

promoveze cultivarea conștiinței ecologice și a stilului de viață sănătos în armonie cu 

mediul înconjurător  

● curățarea spațiilor publice de recreere (terenuri de joacă, parcuri, spații verzi) și  

înființarea unor elemente menite să atragă atenția asupra protejării acestuia (afișe,  

panouri etc.)  

 

Recomandăm includerea diferitelor activități de educație ecologică și de promovare a 

stilului de viață sănătos cum ar fi:  

o educația privind scopul și rolul colectării selective a deșeurilor, precum și 

introducerea și familiarizarea cu diferite tehnici de reciclare, reutilizare a 

deșeurilor  

o promovarea diferitelor zile de protecție a mediului și a naturii prin derularea 

diferitelor acțiuni, programe (simpozioane, conferințe, concursuri etc.)  

o elaborarea diferitelor materiale digitale menite să prezinte plantele și  

animalele specifice zonei  

o elaborarea de programe non-formale pentru obținerea titlului de școală 
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ecologică  

o elaborarea și implementarea programului de Școală Verde, menită să 

transforme întreaga comunitate școlară într-una „natur freundlich”  

o programe nonformale menite să-l învețe și să-l familiarizeze cu utilizarea 

conștientă a energiei prin cunoașterea diferitelor metode de utilizare eficientă a 

energiei.  

 

 

 Condiții de eligibilitate a spațiilor verzi vizate de proiect:  

 

● spațiul vizat trebuie sa fie unul compact și situat pe teritoriul orașului Brașov  

● să fie spațiu public sau concesionat/închiriat de solicitant sau de partenerul 

acestuia pentru cel puțin 15 ani  

● nu se acceptă reabilitare parțială, proiectul trebuie să producă transformarea 

întregului aspect al spațiului vizat.  

Luând în considerare situația stării de urgență și de alertă recent încheiate, echipa de 

management a fondului își menține dreptul de a cere reformularea, restructurarea 

proiectului și a bugetului de comun acord în cazul unei eventuale situații pandemice. Astfel, 

pe cât posibil, recomandăm pregătirea a două scenarii diferite de implementare a 

proiectului.  

 

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară Brașov: 

 

Fundația pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a contribui la 

dezvoltarea unor comunități solidare, generoase și cu inițiativă, care își pun în practică 

ideile pentru bucuria de a trăi și de a crește împreună în zona Brașovului. 

În 6 ani de activitate, am mobilizat fonduri de la companii și donatori individuali și am 

finanțat 153 de proiecte cu un buget total în valoare de 1.039.433 lei. Am făcut acest lucru 
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transparent și asumat pe termen lung, creând o țesătură de încredere și implicând 

donatorii și comunitățile.Valorile noastre sunt: încredere, generozitate, responsabilitate, 

implicare, bucurie, adaptabilitate. 

 

Fundația Comunitară Brașov este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 19 fundații 

comunitare din România și peste 2.000 în întreaga lume. Pentru mai multe detalii, vizitați 

www.fundatiacomunitarabrasov.ro. Pentru întrebări legate de aplicație, ne puteți contacta 

la adresa: erika@fundatiacomunitarabrasov.ro. 

  

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 (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 

si materiale video);  

● Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă;  

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

● Cheltuieli cu resursele umane: de coordonare, management de proiect (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 30 % din bugetul 

total al proiectului.  

● Cheltuieli legate de înființare/reabilitare spații verzi:  

o plantări și amenajări (plante, copaci, arbori etc.)  

o diferite echipamente necesare: unelte de grădinărit (sapă, greblă etc.), 

echipamente necesare strângerii deșeurilor (mănuși, saci etc.), materiale de  

curățare și vopsire  

http://www.fundatiacomunitarabrasov.ro/
http://www.fundatiacomunitarabrasov.ro/


                                                                                                                                                        

Page 9 of 14 
 

o mobilier de parc (bănci, mese etc.), recipiente pentru colectarea selectivă  

a deșeurilor  

● Materiale de promovare: afișe, pliante, panouri, bannere etc.  

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

sunt necesare implementării proiectului  

 

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea  

laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă acestea 

sunt justificate pentru desfășurarea componentei educaționale principale a proiectului.  

(Vezi în anexă modelul Bugetului cu liniile bugetare aferente.)  

 

 

            Ce tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile?  

 

● 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;  

● Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;  

● Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;  

● Planuri de lecție sau proiecte didactice;  

● Achiziționarea de echipamente motorizate (ex. motoferestrău, motocoasă etc.)  

● Subcontractarea de servicii în domeniul amenajării spațiului verde și cel al organizării de 

evenimente  

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

declarate câștigătoare: 1 septembrie 2020 – 15 martie 2021, cu raportare finală până la data de 
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30 martie 2021 și raportare intermediară (după  caz).  

7. 

  

A. Criterii de eligibilitate ale Fondului pentru un viitor mai bun în comunități  

 

În prima fază, echipa Fundației Comunitare Braşov va evalua eligibilitatea proiectelor pe baza 

următoarelor criterii:  

● Aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul corespunzător, cuprinzând 

toate anexele cerute și semnat de reprezentantul solicitantului;  

● Cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile și formează o echipă de minim 3 

persoane, dintre care cel puțin un membru al echipei locuiește în orașul Brașov;  

● Experienţa responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea proiectului este 

relevantă şi suficientă pentru a permite finalizarea cu succes a proiectului, cu atingerea 

obiectivelor descrise;  

● Activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului;  

● Proiectele se desfășoară pe teritoriul orașului Brașov; 

● În cazul parteneriatelor: existența partenerilor și nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară 

a activităților desfășurate de fiecare partener)  

 

 

B. Criterii tehnice ale Fondului pentru un viitor mai bun în comunități  

 

În a doua fază, juriul independent va evalua eligibilitatea proiectelor pe baza următoarelor criterii:  

● Scop, obiective şi relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea scopului 

programului, detaliat în secţiunea “Ce ne propunem?”); clar descrisă, fundamentată cu date și 

argumente convingătoare, iar grupul/grupurile țintă sunt definite clar și cuantificate;  

● Proiectul răspunde unei nevoi reale – problema abordată este bine definită, argumentată  

● Activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, rezultatele 
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aşteptate sunt descrise realist;  

● Sustenabilitatea și continuitatea proiectului untsunt bine prezentate, argumentate; 

● Caracterul multiplicativ al proiectului este ridicat existand posibilitate de replicare la scara mai 

mare; 

● Bugetul şi cheltuielile (financiare și umane) descrise sunt detaliate, realiste (raționale și eficiente) 

și corespund cu activitățile proiectului, respectă limitele prevăzute;  

● Rezultatele sunt concrete, măsurabile și bine formulate pe termen mediu și lung;  

● Grupul țintă este bine definit, delimitat și măsurabil;  

● Capacitatea de implementare a echipei de proiect este susținută prin expertiză în aria vizată, prin 

planificarea activității echipei și prin componența echipei  

● Existența ideilor creative în ceea ce privește metodele de implicare a comunității și derularea 

activităților;  

● Modalitățile de promovare ale activităților proiectului sunt concrete și bine descrise.  

 

Legat de buget:  

• cheltuielile propuse sunt bine justificate (raport cost-eficiență);  

• activitățile sunt realiste, bine bugetate și în concordanță cu rezultatele așteptate;  

• bugetul este detaliat și respectă delimitările incluse: max. 30% din buget poate fi  

alocat pentru acoperirea cheltuielilor salariale și onorarii  

 

 

C. Criterii de valori ale Fondului pentru un viitor mai bun în comunități  

 

● 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);  
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● 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 perioada acoperită de 

finanțare;  

● Vom încuraja proiectele care implică mai multe persoane sau parteneriate.  

8. Cum aplici?  

Formularul de aplicație trebuie trimis până la data de 5 august 2020, ora 24,00. Alături de  

formular, te rugăm să descarci de pe site bugetul proiectului, GANTT – Planificarea activităților,  

iar după completare împreună cu CV-rile echipei de proiect, te rugăm să le trimiți pe adresa  

erika@fundatiacomunitarabrasov.ro.  

Selecția proiectelor va fi făcută în perioada 5 – 18 august de către un juriu independent format din 

experți în educație si mediu, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din 

comunitatea locală.  

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

Anunțarea proiectelor câștigătoare o vom face pe 19 august 2020, urmând să încheiem  

contractele până pe 31 august 2020.  

9. Ce se întâmplă după ce proiectul este declarat câștigător?  

 

 Cum acordăm finanţările?  

 

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

prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.  

Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate  

prin transfer bancar, în contul organizaţiei/reprezentantului grupului informal, în termen de 5  
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zile de la semnarea contractului.  

 

Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în  

două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:  

 

● la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de 5 zile de la semnarea  

contractului;  

● după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei  

părţi şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare.  

În ambele cazuri, raportările contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia  

Comunitară Brașov a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa/organizaţia  

finanţată.  

 

Important! La momentul semnării contractelor de finanțare îți vom 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;  

● Bilanţul contabil pentru anul fiscal anterior;  

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

În cazul grupurilor de inițiativă - copie după actele de identitate ale membrilor.  
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Cine primeşte finanțarea?  

 

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.  

 

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?  

 

La sfârșitul implementării proiectului, până la data de 30 martie 2021 , fiecare echipă de proiect  

va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de  

informații:  

● raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi  

calitative), care au fost schimbarile survenite in implementare 

si cum au fost abordate si rezolvate, care au fost lucrurile 

învățate din implementare;  

● raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator 

cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.  

 

Atenție: În cazul proiectelor cu finanțare mai mare de 10.000 lei, vor fi necesare şi raportări  

intermediare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare. (70% avans -30% după)  

 

Echipa Fundației Comunitare Brasov va pune la dispoziție aplicațiile/formularele și va organiza  

sesiuni de instruire pentru raportare.  


