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                        Concursul de finanțare proiecte Școli în folosul comunității 

                                                                   ediția II- 2023 

                                                                      REGULAMENT  

Date despre finanțarea ideilor de proiecte  

Fundația Noi Orizonturi lansează competiția de proiecte de Service Learning: ”Școli în folosul comunității”! 

Școlile care au finalizat cursul online Școli în folosul comunității în 2021 și mai ales în 2022 sunt invitate să 
trimită propuneri de proiecte de Service-Learning pentru a beneficia de premii cu valoare între 600 și 1400 de 
lei/proiect. Sunt eligibile doar școlile și cadrele didactice care au făcut parte din programul de formare online 
în 2021 și/sau 2022.     

               Scopul principal al concursului este: 

● de a încuraja școlile care au participat în noiembrie - decembrie 2022 la cursul online  Școli în 
folosul comunității și care se află la primul lor proiect dorind să exploreze beneficiile abordării 
pedagogice de tip „Service Learning” pentru a crește relevanța învățării la clasă.  

● de a încuraja școlile/ cadrele didactice care au finalizat cursul Școli în folosul comunității în 
noiembrie- decembrie 2021 dar nu au implementat un proiect, sau au implementat un prim 
proiect dar de această dată doresc să crească nivelul de provocare. 

               Nivelurile de candidatură: 

Sunt încurajate să candideze cu proiecte de Service Learning școlile care au o echipă de minim 
1-2  profesori care vor implementa la o clasă proiectul depus. Se pot depune proiecte la nivel 
de: 

○  grădiniță 
○  primar 
○  gimnaziu 
○  liceu 
○ combinat (doar în situația în care aplicați proiectul la mai multe clase/niveluri concomitent, cu 

mai mult de 2 profesori în echipă și unde efortul este unul mai mare și integrat la nivel de 
școală). Recomandat pentru cei care sunt la al doilea sau al treilea proiect și doresc să crească 
nivelul de provocare și de complexitate. 

Aplicația se face prin completarea unui formular online și atașarea unui plan de proiect prin acest 
FORMULAR, până la data de 27 ianuarie 2023. Perioada de implementare a proiectului este februarie 
– iunie 2023.  

Propunerile vor fi evaluate de un juriu format din specialiștii educaționali ai Fundației Noi Orizonturi. În cazul 
unui răspuns favorabil, veți primi finanțarea în luna februarie 2023.  Finanțarea va fi acordată ca și premiu în 
bani, pe baza unui contract de premiere cu profesorul-reprezentant al proiectului depus.  

 

https://cursuri.noi-orizonturi.ro/Colec%C8%9Bii/scoli-in-folosul-comunitatii/
https://cursuri.noi-orizonturi.ro/Colec%C8%9Bii/scoli-in-folosul-comunitatii/
https://docs.google.com/forms/d/1PRALJE4YeR0xpZXt0BmaLZd9iaa_ORdcQhjLG7bM5as/edit
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Calendarul concursului: 

Perioada  Etape 

12.12.2022-  

27.01.2023  

Completarea planului de proiect și trimiterea lui prin acest formular 

27.01.2023 –  

15.02.2023 

Evaluarea planurilor de proiecte și contractarea câștigătorilor 

15.02.2023 –  

30.06.2023 

Implementarea proiectului de Service Learning 

30.06.2023 – 

15.07.2023 

Școlile completează și trimit un raport în format electronic pentru proiectul 
implementat 

Iulie 2023 Proiectele implementate și finalizate vor avea șansa să participe la 
Premiile Naționale pentru Practici Eficiente de Service Learning- la 
nivel național dar și la Premiile Regionale pentru Practici Eficiente de 
Service Learning (la nivel european). 

Octombrie- 

noiembrie 

2023 

Se vor anunța câștigătorii la premiile Naționale și Regionale pentru practici 
Eficiente de Service Learning. 

 
Criterii de eligibilitate  

Sunt eligibile: 

● Toate școlile participante, care finalizează până în 20 decembrie 2022 programul de formare online 

Scoli în folosul comunității lansat în 18 noiembrie 2022 

● Școlile participante la programul de formare online Școli în folosul comunității, ediția 2021. Sunt 

eligibile doar școlile ai căror profesori aplicanți au finalizat cursul online Școli în folosul comunității 

aferent anului 2021-2022 

● NU sunt eligibile alte școli sau echipe de profesori care NU au finalizat cursul Școli în folosul comunității  

din 2021 sau 2022. Toți profesorii care au finalizat cursul în 2021 sau 2022 se găsesc deja în baza de 

date a Fundației Noi Orizonturi. 

               1. Membri echipei de profesori care depune proiectul au finalizat cursul până cel târziu 20 decembrie 2022    

2. Proiectul depus respectă criteriile de calitate ale unui proiect de Service-Learning (tematică atinsă în curs) 
3. Pentru primul proiect recomandăm aplicarea acestuia la o singură clasă de elevi/ preșcolari. Pentru cei mai 
avansați puteți depune un proiect combinat. 

4. Proiectul este realizat în folosul comunității și nu al școlii (nu se acceptă proiecte în care beneficiarii  sunt 

doar elevi/părinți/profesori etc ai școlii și nici amenajări în spațiul școlii)  

5. Proiectul oferă contexte de învățare în interiorul disciplinelor predate de membri echipei (nu este un proiect 

extra-curricular sau realizat la orele de dirigenție). Proiectul se realizează în contextul orelor de grădiniță, 

primar, gimnaziu sau liceu. 

https://docs.google.com/forms/d/1PRALJE4YeR0xpZXt0BmaLZd9iaa_ORdcQhjLG7bM5as/edit
https://cursuri.noi-orizonturi.ro/Colec%C8%9Bii/scoli-in-folosul-comunitatii/
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6. Proiectul se implementează cu cel puţin un expert/partener din domeniul în care vă propuneţi să interveniţi 

în comunitate. 

7. Prin proiect se justifică suma cerută din partea Fundației Noi Orizonturi ( între 600 și 1400 RON)  

8. Planul de proiect este complet și detaliat astfel încât să poată fi evaluat de un juriu.   

9. Planul de proiect este atașat aplicației online, conform instrucțiunilor.   

 

Criteriile de evaluare a calității 
Criteriile de evaluare ale proiectelor sunt cele din Criteriile de Calitate ale unui proiect de 

Service Learning (îl găsiți pe website sub regulamentul de concurs): 

● Legătura cu obiective de învățare din curriculum școlar 

● Serviciu relevant pentru comunitate 

● Reflecție și demonstrație 

● Vocea elevilor 

● Coerența planului 

Cum se face înscrierea în concurs?  

Planul de proiect- este atașat mai jos pe site-ul Fundatiei Noi Orizonturi și  se  încarcă în formularul online. 

Doar completarea celor două documente se consideră aplicație finalizată.  

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 profesorului-reprezentant care supervizează corectitudinea 
cheltuirii finanțării și raportează rezultatele la final.   

✔ Profesorul-reprezentant trebuie să poată fi contactat la numărul de telefon mobil/adresă de e-mail 

menționate în documentația depusă odată cu proiectul,   

✔ din momentul contactării, în termen de 5 zile calendaristice de la data desemnării proiectului ca fiind 

câștigător, profesorul-reprezentant trebuie să poată semna contractul de premiere și să opereze eventualele 
ajustări la datele personale (cond IBAN, adresă, etc).   

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

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

Fundația Noi Orionturi 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 profesorii care supervizează proiectului: nume, prenume, localitate, telefon, email, cont bancar, CNP, 

https://docs.google.com/forms/d/1PRALJE4YeR0xpZXt0BmaLZd9iaa_ORdcQhjLG7bM5as/edit


 
 
  
 
 
 

 
Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun 

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 sunteţi 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 şi ne angajăm să o respectăm. Vom păstra informațiile cu caracter personal furnizate de către 
dvs, cât timp sunteți participant la ediția 2022-2023 a concursului. Datele dvs vor șterse din baza de date a Noi 
Orizonturi, în decembrie 2023.   

✔ Ce drepturi aveți?  

Conform Regulamentului UE 2016/679 pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi 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 informaţiilor 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 circumstanţe.  

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

6. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Regulamentul pentru Protecţia 
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. Puteţi opri prelucrarea datelor de către Fundația Noi Orizonturi, trimiţând un e-mail la adresa  
comunicare@noi-orizonturi.ro precizând cerinţele dumneavoastră;  

Pentru mai multe informații  

Maria Butyka: maria_neagu@noi-orizonturi.ro, 0728939603 

 

mailto:comunicare@noi-orizonturi.ro
mailto:maria_neagu@noi-orizonturi.ro

