
ȘTIINȚESCU- UNIPREST 2.0 pentru fizică

Fundația Comunitară Mureș și Uniprest Instal oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru
proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru FIZICĂ în rândul copiilor şi tinerilor între 6 și
19 ani.

ȘTIINȚESCU-UNIPREST 2.0 pentru fizică este un program implementat de Fundația Comunitară
Mureș în parteneriat cu UNIPREST INSTAL, Romanian-American Foundation, Federaţia “Fundaţiile
Comunitare din România”. Prin acest demers dorim să încurajăm pasiunea pentru fizică în rândul
copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din
județul Mureș interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității.

Căutăm proiecte creative, innovative, care să reușească să transmită ”virusul” pasiunii voastră
pentru fizică către viitoarele generații de mici fizicieni. Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii
să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile
științifice din acest domeniu pentru omenire, ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu
pasiune fizica, observând cum aceasta are aplicații practice în viața de zi cu zi dezvoltându-şi astfel
abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.  Programul îşi propune să le ofere
profesorilor de liceu şi de ciclu gimnazial cele mai potrivite instrumente pentru a face fizica atractivă
şi mai uşor de învăţat pentru elevi.

Bugetul programului este de 40.000 de lei. Din acest fond vom finanța proiecte cu sume
între 4.000 și 10.000 de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos. Pot aplica
echipe de pasionați de fizică (ingineri, freelanceri); organizații neguvernamentale; echipe de elevi de
liceu; echipe de studenți; profesori și învățători (individual sau în echipă); echipe mixte (oricare din
categoriile de mai sus).
 
Cum aplici?

Prima etapă va consta în depunerea unei scrisori de intenție, relevante, care să explice obiectivele,
activitățile pe scurt și impactul proiectului trimisă pe adresa stiintescu@fcmures.org.  

Etapa a 2-a va consta în înscrierea proiectelor prin intermediul unei cereri de finanțare care
cuprinde: un formular de aplicare, un formular de buget și CV-ul coordonatorului de proiect trimise
pe aceeași adresă de mail: stiintescu@fcmures.org.

http://mures.stiintescu.ro/parteneri-program/


Calendar de desfășurare program în 2022:

● Data lansării oficiale a programului ȘTIINȚESCU UNIPREST 2.0 pentru fizică: 20 aprilie2022
● Lansare program în școlile din județ : 25 aprilie – 30 mai 2022
● Depunere scrisori de intenție : 1– 31 mai 2022
● Consultări cu echipele de proiect : 1–  15 iunie 2022
● Înscrierea proiectelor: 15 iunie –  31 iulie 2022
● Selecția proiectelor: 1 – 15 august  2022
● Anunțarea proiectelor câștigătoare: 15 august– 1 septembrie 2022
● Semnarea contractelor de finanțare: 1-5 – septembrie 2022
● Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate:  5 - 20 septembrie 2022
● Implementarea proiectelor: 20 septembrie 2022– 15 ianuarie 2023
● Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 10 martie 2022

Fundaţia Comunitară Mureș (FCM) este un finanţator privat local care identifică, promovează şi
finanţează iniţiative şi proiecte ale comunităţii mureșene – ONG-uri, grupuri de iniţiativă, companii,
persoane fizice – contribuind astfel la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate și
distribuite transparent prin intermediul burselor sau granturilor. În acelaşi timp, FCM pune la
dispoziţia companiilor mureșene care doresc să se implice în comunitate, servicii de consultanţă
pentru identificarea domeniilor pe care acestea le pot susține și a mecanismelor prin care pot
contribui la dezvoltarea comunităţii.

Uniprest Instal a fost înființată în 2009 și are sediul și depozitul central la Târgu Mureș. Compania

comercializează instalații, echipamente de încălzire și deține o gamă completă și variată de produse

HVAC - portofoliul său cuprinde peste 7.000 de articole, grupate în 6 categorii: gaz, termice, apă,

sanitare, energie verde și AC / ventilație. Atât integrarea ușoară a inovațiilor din domeniu pe piața din

România, educarea publicului larg în privința produselor "verzi", prietenoase cu mediul înconjurător,

cât și activitățile din sfera responsabilității sociale reprezintă doar câteva dintre dezideratele

companiei. La nivel național, Uniprest Instal este prezentă prin depozite și puncte de lucru în Baia

Mare, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Iași, Sibiu și Timișoara. Uniprest a  decis să se

implice mai mult și împreună cu echipa de la Fundația Comunitară Mureș - am decis să creăm un

fond special pentru fizică, care a luat numele de Uniprest Pentru Fizică.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” (F.F.C.R.) are rolul de a reprezenta și a susține toți
membrii săi pentru schimbare socială. F.F.C.R. asigură mecanisme pentru atragerea de fonduri,
comunicarea activității, generarea și diseminarea ideilor comunitare, monitorizarea și evaluarea
activităților în sprijinul fundațiilor partenere. Furnizează servicii eficiente de responsabilitate socială
(C.S.R.) prin expertiză și forța rețelei lor din teritoriu. Cunosc în amănunt problemele și nevoile
comunităților, astfel încât se pot adapta mult mai bine nevoilor locale.

Romanian-American Foundation îşi propune să sprijine iniţiative ale societăţii civile printr-o abordare
specifică sectorului de afaceri, având convingerea că astfel acestea vor dobândi un plus de valoare.
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Misiunea Romanian-American Foundation este promovarea şi consolidarea condiţiilor necesare unei
economii de piaţă sustenabile şi unei societăţi democratice care să asigure accesul la oportunităţi
pentru toate segmentele populaţiei din România.

Lázár Szilvia Panna
Manager program  
Fundaţia Comunitară Mureș
Mobil: 0749561797
E-mail: stiintescu@fcmures.org Vă dorim mult succes în elaborarea proiectelor!
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