
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Concurs de finanțare proiecte pentru cluburile IMPACT din România și Republica Moldova 

Campionii Planetei, ediția 2022- 2023 

 

REGULAMENT 

 

Fundația Noi Orizonturi lansează competiția de proiecte ”Campionii Planetei 2022-2023!” 

Cluburile IMPACT și Green IMPACT din România și Republica Moldova sunt invitate să trimită propuneri de 

proiecte de Service Learning pentru a beneficia de premii cu valoare între 600 - 1400 lei/proiect pentru 

România și premii cu valoare între 600 și 1250 lei/proiect pentru Republica Moldova.  

Scopul principal al concursului este acela de a încuraja tinerii din cadrul cluburilor IMPACT active, să dezvolte 

și să implementeze proiecte de Service-Learning ca parte a metodologiei IMPACT prin care să contribuie la 

bunăstarea lumii, devenind astfel Campioni ai Planetei.  

Pot beneficia de finanțare cluburile de Inițiativă Comunitară pentru tineri IMPACT și GreenIMPACT care își 

asumă toate etapele competiției, doresc un nou nivel de provocare și vor ca prin proiectele lor de Service 

Learning să contribuie într-o formă sau alta la ameliorarea problemelor abordate prin unul din obiectivele de 

dezvoltare durabilă: 

 ODD1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 
 ODD2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.  
 ODD3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă.  
 ODD4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți. 
 ODD5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 
 ODD6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți. 
 ODD7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 
 ODD8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente 

pentru toți. 
 ODD9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației.  
 OD10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.  
 ODD11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.   
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 ODD12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile. 
 ODD13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor.  
 ODD14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă.  
 ODD15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării 

solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.  
 ODD16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile 

și incluzive la toate nivelurile.  
 ODD17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

Înscrierea în competiție se va face prin intermediul acestui formular online, care conține întrebări referitoare 

la: nevoia identificată în comunitate, beneficiarii proiectului, tipuri de activități și rezultate preconizate, buget 

necesar, promovarea proiectului în comunitate, reflecția și procesarea învățării.  

Atenție: completarea formularului este posibilă doar dacă folosiți o adresă de GMAIL! 

IMPORTANT!! Formularul de aplicație se trimite către Fundația Noi Orizonturi doar după data de 21 noiembrie 

2022. Orice alt formular de aplicație trimis înainte de această dată, nu va fi luat în considerare!  

 

În perioada 21 - 24 noiembrie 2022 cluburile Impact care doresc să se înscrie în competiție, vor participa la un 

webinar pe tematica Service-Learning, pentru îmbunătățirea ideii de proiect. Pentru cluburile recent înființate 

(după septembrie 2022), participarea la acest webinar este obligatorie, considerându-se parte din procesul de 

formare.   

*NOTĂ: Cluburile care sunt în proces de înființare la final de 2022, vor parcurge în această perioadă secțiunea 

de ”Resurse” disponibilă pe www.noi-orizonturi.ro. În ordinea priorității recomandăm: Ghid- Rolurile Liderului, 

Curriculum IMPACT, Ghid- Proiecte de Service Learning, Serial Video- Realizarea proiectelor de Service 

Learning, Ghid Debriful, Materiale de recrutare și materiale de identitate. 

Termenul limită de depunere a formularului de proiect online este 27 ianuarie 2023. Propunerile vor fi 

evaluate de un juriu care va decide valoarea finanțării în funcție de complexitatea proiectului. Finanțarea va fi 

acordată ca și premiu în bani, pe baza unui contract de premiere cu liderul adult, până la data de 15 februarie 

2023.     

 

Calendarul concursului: 

Perioada de timp Etape 

începând cu 21 noiembrie 2022 Cluburile pot trimite formularul de proiect în format online 

21, 24 noiembrie 2022 Webinarii pe tematica Service-Learning pentru cluburile Impact 

care doresc să se înscrie în competiție. Vor avea loc dupa-amiaza și 

vor dura 2 ore. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPwIOPh94DJYDLNkujTrGw7UhBrZuIJUETurwvy6tFqgZCA/viewform
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse/resurse-impact-cluburi-independente/
http://www.noi-orizonturi.ro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPwIOPh94DJYDLNkujTrGw7UhBrZuIJUETurwvy6tFqgZCA/viewform
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*Pentru cluburile recent înființate, participarea este obligatorie. 

27 ianuarie 2023 Termenul limită de trimitere a  formularului de proiect în format 

online 

27 ianuarie - 15 februarie 2023 Evaluarea proiectelor și perioada de contractare 

*Vă rugăm să aveți în vedere că pentru cluburile din Rep. Moldova, 

efectuarea unei plăți poate dura între 2 și 4 săptămâni de la 

momentul contractării.  

15 februarie - 30 iunie 2023 Cluburile vor implementa proiectele de Service Learning 

30 iunie - 15 iulie 2023 Cluburile vor trimite un raport în format electronic, pentru proiectul 

implementat. 

 

Cui se adresează concursul pentru finanțarea proiectelor? 

Se pot înscrie în concurs doar cluburile IMPACT care:  

 au declarat că sunt active în anul școlar 2022-2023, completând Declarația de status 
 au o idee de proiect de Service Learning în oricare dintre domeniile Obiectivelor pentru Dezvoltare 

Durabilă 
 pot implementa proiectul în perioada  15 februarie - 30 iunie 2023 
 nu mai au în această perioadă de implementare proiecte finanțate prin Fundația Noi Orizonturi în 

oricare din programele fundației 

 

 

Despre IMPACT  

Concursul de proiecte face parte din programul IMPACT, model de educație extrașcolară bazat pe metoda 

Service Learning, dezvoltat și implementat de Fundația Noi Orizonturi. Tineri de gimnaziu sau liceu, se înscriu 

într-un club IMPACT, și, ghidați de profesori, învață prin jocuri, povești educative și realizarea de proiecte de  

învățare prin serviciu în folosul comunității. Prin participarea la activitățile clubului IMPACT, tinerii învață ce 

înseamnă responsabilitatea, compasiunea, încrederea și își dezvoltă competențe cheie precum cele de 

management de proiect, comunicare, lucru în echipă sau rezolvare de probleme. 

 

Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte  

După evaluare, vor fi selectate spre finanțare doar acele proiecte care răspund afirmativ la următoarele 

întrebări: 

 Proiectul presupune și activități în afara școlilor/instituțiilor gazdă? Este momentul perfect în care 

cluburile pot ieși cu adevărat în comunitate pentru a avea impact și de asemenea membrii cluburilor 

IMPACT pot deveni cunoscuți ca agenți ai schimbării (proiectul poate presupune beneficiari din 

instituția voastră, dar recomandăm și activități în afara școlii); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6mMGtKIVzg8aEynqGROFqd1RdYJ4yoZIXhLsKMszFsmRx_w/viewform?fbclid=IwAR0DGLpX_hOETg0CArpIT1m_aIq_eebORBWcUOmnPIbAQqpDNk-ezm2CYMI
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 Aduce proiectul beneficii pentru comunitatea voastră? Se va bucura cineva din comunitate de 

rezultatele proiectului vostru? Aduce el vreo diferență pozitivă în viața unor oameni din localitatea 

voastră?  

 Este auzită vocea tinerilor în planificarea și realizarea proiectului? Este proiectul ales de către 

membri IMPACT? Câți dintre membrii Clubului au fost implicați în alegerea și planificarea proiectului? 

Care va fi contribuția lor principală la punerea în practică a ideii de proiect?  

 Oferă proiectul contexte de învățare pentru copii și tineri? Conduce proiectul la îmbunătățirea 

cunoștințelor despre temele alese prin obiectivul de dezvoltare durabilă ales? Acest proiect ajută 

membrii să își dezvolte competențe prin care să contribuie la remedierea acestor probleme?  Permite 

proiectul ca membrii să exerseze principiile promovate de obiectivul de dezvoltare durabilă ales?     

 Este proiectul suficient de vizibil în comunitate? Sunt incluse acțiuni astfel încât rezultatele sau 

intervențiile copiilor să fie vizibile pentru diferiți actori din comunitate (primărie, școală, părinți, presă, 

etc.)? 

 Sunt bine valorificate resursele disponibile pentru realizarea proiectului? Veți implica resursele 

umane din regiune și resursele materiale din localitate în conceperea și implementarea proiectului? 

 Sunt estimate corect resursele necesare pentru realizarea proiectului? Va avea proiectul suficiente 

resurse (fie de la FNO, de la parteneri locali sau strânse de membrii clubului) astfel încât să fie dus la 

îndeplinire cu bine? Resursele pot fi – bani, oameni, timp, materiale.  

 Este formularul de proiect completat cu responsabilitate? Toate câmpurile sunt completate și 

detaliate?  

 

Condiții privind acordarea finanțării. 

Pentru validarea aplicanților declarați câștigători, în urma jurizării proiectelor, aceștia trebuie să îndeplinească 

toate criteriile de eligibilitate.  

Finanțarea (premiul în bani) se virează în contul liderului adult care supervizează activitatea elevului/grupului 

de elevi.  

 liderul adult trebuie să poată fi contactat la numărul de telefon mobil/adresă de e-mail menționate 

în documentația depusă odată cu proiectul,  

 în termen de 7 zile calendaristice de la data desemnării proiectului ca fiind câștigător, liderul adult 

trebuie să poată semna contractul de premiere și să opereze eventualele ajustări la datele personale 

(dacă este cazul) (cont IBAN, adresă, etc).   

 în cazul în care aplicantul desemnat câștigător nu respectă termenul menționat în cadrul prezentului 

regulament sau refuză nemotivat prezentarea datelor solicitate, ne rezervăm dreptul de a-l invalida. 

Fundația Noi Orizonturi se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premii 

pentru câștigătorii rezidenți fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la momentul prezentului regulament.  

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal:  

Vă informăm că prelucrăm următoarele date:  

 pentru elevi: nume prenume, email, telefon, vârsta, nivelul clasei, numele școlii și localitate  
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 pentru liderul adult care supervizează proiectului: nume, prenume, localitate, telefon, email, cont 

bancar, CNP, adresă.  

Toate aceste informații sunt necesare pentru a putea asigura înscrierea în concurs, derularea etapelor 

specifice de evaluare, jurizare și contractare, evidențierea rezultatelor implementării proiectului și acordării 

certificatelor de participare la finalul implementării proiectului.  

Altfel spus, ne este imposibil să comunicăm și să asigurăm gestionarea concursului, premierii și contractării, 

fără prelucrarea datelor menționate. Nu sunteți obligat să ne furnizați aceste date cu caracter personal, însă 

dacă nu faceți acest lucru nu putem face niciunul dintre pașii concursului pentru dvs. Este exclusiv decizia 

dumneavoastră și ne angajăm să o respectăm. Vom păstra informațiile cu caracter personal furnizate de către 

dvs., cât timp sunteți participant la ediția 2023 a concursului. Datele dvs. vor fi șterse din baza de date a 

Fundației Noi Orizonturi, în decembrie 2023.  

Ce drepturi aveți?  

Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, aveți următoarele 

drepturi: 

1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt 

utilizate 

2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră. 

3. Dreptul de a solicita corectarea informațiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră. 

4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu 

caracter personal, în anumite circumstanțe. 

5. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii. 

6. Dreptul de a semnala autorităților încălcarea drepturilor prevăzute de către Regulamentul pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal – autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea Naţională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) 

7. Puteți opri prelucrarea datelor de către Fundația Noi Orizonturi, trimițând un e-mail la adresa 

comunicare@noi-orizonturi.ro  precizând cerințele dumneavoastră; 

 

Pentru mai multe informații 

Andreea Băltărețu: campionii_planetei@noi-orizonturi.ro 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:campionii_planetei@noi-orizonturi.ro

