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Eveniment de încheiere a  primei ediții a Fondului Științescu 
Sibiu: 6654 de ore de voluntariat în numele științei  

 

 Fondul Științescu este un program al Fundației Comunitare Sibiu care 
aduce elevii sibieni mai aproape de științele exacte prin joacă și 
experimente 

 Cu o finanțare totală de 121.300 lei, în perioada mai-septembrie 2015, 
Științescu a ajuns la peste 1800 de elevi din școlile din Sibiu  

 Comunitatea de pasionați de științe exacte și-a dat mâna cu mediul ONG 
și investitorii locali pentru dezvoltarea educației nonformale prin 
implementarea cu succes a celor 15 proiecte din cadrul Științescu 
 

Sibiu, 28 octombrie 2015 – Fundația Comunitară Sibiu (FCS) a organizat evenimentul 
de încheiere a primei ediții a Fondului Științescu, un program de finanțare dedicat 
proiectelor educaționale nonformale care încurajează pasiunea pentru științe și 
tehnologie a copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.  

Evenimentul a avut loc marți, 27 octombrie, în Aula Avram Iancu din cadrul Facultății 
de Litere, între orele 18:00 - 20:00. 

Prin implementarea Fondului Științescu, FCS și-a dorit să aducă  împreună o 
comunitate de oameni pasionaţi de educaţia STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) prin oferirea de finanțări în valoare totală de 121.317 de lei. Acestea au 
fost destinate realizării și implementării de proiecte educaționale nonformale care, prin 
joacă și experimente, să sprijine dezvoltarea viitoarelor generații de inovatori.  

În cadrul evenimentului final de marți, echipele de organizare a celor 15 proiecte 
finanțate prin intermediul Științescu au avut ocazia să prezinte esența fiecărui proiect 
prin susținerea de prezentări, dar și prin experimente desfășurate la fața locului. 
Momentul cel mai așteptat de invitați a fost însă împărtășirea poveștilor personale ale 
participanților, venite atât din partea copiilor și tinerilor, cât și din partea mentorilor care 
au creat proiectele.  

Fie că a fost vorba de experimente de  chimie și fizică, de cunoașterea lumii prin 
lentilele microscopului, de programare cu roboți Sparki sau de activităţi creative în 
domeniul tehnologiei informaţiilor şi construcţiilor electronice, entuziasmul 
participanților la prima ediție a fondului Științescu a arătat că pasiunea pentru 



 
tehnologie și cunoaștere e vie, ea așteptând doar uneltele potrivite pentru a se 
manifesta. Livrate sub o formă inedită, prin metode de învățare prin joacă, proiectele au 
fost îmbrățișate cu sete și dedicație de peste 1800 de elevi sibieni.  

ifre cheie: 15 proiecte finanțate, 121.317 lei suma totală a fondului, 1889 de 
beneficiari direcți, 6654 ore de volunariat oferite, 81 membri în echipele de 

proiect 

Prin evenimentul de încheiere a primei ediții a fondului Științescu Sibiu, Fundația 
Comunitară Sibiu și-a dorit nu doar să prezinte rezultatele obținute de proiectele 
finanțate, ci și să-l tranforme într-un moment de bucurie alături de partenerii, 
susținătorii, echipele de proiect cât și de beneficiarii acestei inițiative, fără de care acest 
program nu ar fi fost posibil. 

Fondul Științescu își dorește să arate prin inițiativele și proiectele finanțate că științele 
exacte pot fi interesante și incitante, că ele reprezintă o lume fascinantă care merită 
descoperită de către tineri. Totodată, alimentarea curiozității elevilor prin joacă și 
experimente pentru lumea care îi înconjoară, prin descoperirea și înțelegerea unor 
fenomene simple din viața de zi cu zi, reprezintă un prim pas important în deschiderea 
unui orizont profesional în plină dezvoltare și de viitor. Pentru că inovatorii se cresc de 
mici.  

Fondul Științescu este implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), 
alături de Romanian-American Foundation şi partenerii locali ITNT, Visma Software, 
IQUEST, EBS România, KeepCalling, GITS și Prolanguage și a fost sprijinit de 
Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, RoboFun, Universitatea „Lucian Blaga” și 
librăria Habitus. 

Detalii suplimentare referitoare la programul "Științescu" sunt disponibile pe site-ul 
http://sibiu.stiintescu.ro și pe pagina de Facebook .  

 

____  
Fundația Comunitară Sibiu este un finanțator privat local care identifică, promovează și finanțează 
inițiative și proiecte ale comunității sibiene — ONG-uri, grupuri de inițiativă, companii, persoane fizice — 
contribuind astfel la dezvoltarea locală. Fondurile sunt colectate, administrate și distribuite transparent 
prin intermediul burselor sau a granturilor. 

În același timp, FCS pune la dispoziția companiilor sibiene care doresc să se implice în comunitate, 
servicii de consultanță pentru identificarea domeniilor pe care acestea le pot susține și a mecanismelor 
prin care pot contribui la dezvoltarea comunității. 

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. 
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. 
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