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1.

Introducere

Proiectul “Romaversitas” îşi propune următoarele obiective:
Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea unui mecanism complex
de suport pentru îmbunătățirea compețentelor și abilităților studenților romi în
vederea dezvoltării academice si creearea premisei inserției pe piața muncii.
De asemenea, având în vedere îmbunătățirea abilităților și aptitudinilor studenților
romi, Programul Romaversitas va asigura granturi pentru șase proiecte pilot, 3 in
primul an de implementare si 3 in al doilea an de implementare, privind
facilitarea, cooperarea și crearea de rețele între studenții romi dar și de proiecte
privind activități sociale, culturale sau legate de comunitatea romă.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv specific sunt planificate o serie de activităţi
relevante printre care şi concursul de propuneri de proiecte.
Sunt invitați să participe la competiţie toti studenții care au fost implicați în
activităţile specifice ale Programului Romaversitas.
Vor fi premiate 3 propuneri de proiecte, acordându-se 3 premii, câte un premiu
pentru 3 studenți participanți în valoare de 500 de euro fiecare premiu.
2.
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Activităţi eligibile pentru concurs
•

sprijinirea comunității prin diferite activități specifice: de informare, cu
profil medical, social sau cultural;

•

sprijinirea unui anume segment social din cadrul comunității, respectiv copii
din grădiniță sau scoală, etc

•

realizarea unui eveniment de socializare intre studenți;

•

activități de promovare si diseminare informații in cadrul mediului academic
realizare E –grup, o pagina de Facebook, etc;

•

activități de protejare a mediului sau de utilizare eficientă a resurselor;
Cerințe minime de respectat:
• Proiectul să poate fi implementat;

3.

•

Ideile sa fie coerente si corect transmise;

•

Calitatea obiectivelor propuse in proiect (SMART);

•

Coerență și concizie tematică;

•

Originalitatea conținutului;

•

Abilități de analiză și argumentare;

•

Indicatori măsurabili; EX: 1 pagina de Facebook cu 35 de prieteni, 20
de studenți implicați in activitatea de socializare, 3 prescolari, etc)

Modalitatea de participare la concurs

Participanţii la concurs vor depune dosarul de participare, conform termenelor
de selecție pe email, cu mențiunea Concurs propunere de proiecte _Numele
aplicantului la adresa: Lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro
Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:
1. Formularul de înscriere la concursul de propuneri de proiecte completat şi
semnat (Anexa 1);
2. Planul proiectului(Anexa 2).
Dacă există neclarităţi privind cerinţele incluse în prezenta metodologie de
concurs pot fi adresate întrebări de clarificare pe parcursul perioadei de
depunere a propunerilor pe e-mail la adresa lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro
4.

Metodologia de selecţie

Comisia de evaluare, stabilită din cadrul echipei Roma Education Fund Romania
va verifica conformitatea documentelor depuse cu cerinţele menţionate în
prezenta metodologia de concurs şi eligibilitatea solicitanţilor prin analiza
dosarelor de participare depuse. Comisia va decide câştigătorii concursului în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de competitori.
I.

Verificarea conformităţii şi eligibilităţii

Prima etapă a evaluării o constituie verificarea eligibilităţii solicitantului şi a
activităţilor propuse pe baza grilei de mai jos:
GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ŞI ELIGIBILITĂŢII
Criteriul
Criterii de conformitate
Dosarul a fost înregistrat în termen
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Da

Nu

Dosarul este complet: conţine toate documentele prevăzute în
formatul solicitat: - Formular de înscriere la concurs
-

Anexa 1

-

Anexa 2

Criterii de eligibilitate
Student Romaversitas
II.

Evaluarea tehnică

A doua etapă de evaluare este evaluarea din punct de vedere tehnic a
propunerilor. În urma acestei etape se va face o ierarhizare a propunerilor în
ordinea descrescătoare a punctajelor.
III. Procedura de evaluare tehnică
Comisia de evaluare a propunerilor de proiecte va fi formată din 3 membrii.
Membrii comisiei vor evalua individual şi se vor reuni în şedinţa comisiei pentru a
definitiva rezultatele.
Rezultatele evaluării şi soluţiile câştigătoare vor fi publicate pe portalul web al
Fundației Roma Education Fund Romania. Solicitanţii vor putea face contestaţii în
termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării
rezultatelor. Comisia de
contestaţii va analiza şi răspunde în scris la contestaţii în termen de 3 zile
lucrătoare.
Vor fi declaraţi câştigători finali participanţii care au întrunit cele mai mari
punctaje, după soluţionarea contestaţiilor.
COMUNICAREA DECIZIILOR DE SELECŢIE
Echipa Romaversitas va comunica studentilor aplicanţi rezultatele procesului de
selecţie la e-mailul pe care aplicanţii l-au înregistrat în formularul de participare
si publica pe site –ul Fundatiei Roma Education Fund Romania lista cu propunerile
de proiect premiate.
Mecanismul de contestaţie
Aplicanţii pot contesta rezultatele procedurii de selectie în termen de 3 zile din
momentul în care au primit rezultatul selecţiei din partea programului.
C o n t e s t a ţ i l e t r e b u i e t r i m i s e c ă t r e R E F Ro m a n i a p e a d r e s a :
office@romaeducationfund.ro
Vă rugăm să folosiţi această adresă de email doar pentru contestaţii privind
rezultatul selecţiei. Pentru alte solicitări, vă rugăm să contactaţi echipa de proiect
doar la adresa lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro

Calendarul procedurii de selecție
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5.

CALENDAR COMPETIŢIE

1. Termenul limită de depunere a dosarului
de proiect: 15 zile lucrătoare
postarea pe site;
2. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 3 zile lucrătoare
Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail:
office@romaeducationfund.ro
3. Termenul limită de transmitere a răspunsurilor de clarificare: 3 zile lucrătoare
de la data solicitării ;
4. Termenul limită de comunicare a rezultatelor competiţiei: 5 zile lucrătoare de
la termenul final de depunere a dosarelor de proiecte;
5. Termenul limită de transmitere a contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la data
comunicării
6. Termenul limită de soluţionare a contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la data
primirii contestaţiilor;
7. Termenul limită pentru comunicarea rezultatelor finale: 3 zile de la data finală
de soluţionare a contestaţiilor.
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ANEXA 1
Formular de înscriere la concursul de propuneri de proiecte

Subsemnatul/a…………………………………………….., student/ă în cadrul
F a c u l t ă ț i i … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . d i n
Universitatea………………………………………. …………………………………………………………….,
mă
înscriu
în
competiţia
de
propuneri
de
proiecte……………………………………………………………. în cadrul Programului
“Romaversitas ” şi depun dosarul de concurs care conţine:
1. Planul de proiect cu titlul:

Data…………………….

Semnătura………………………

ANEXA 2
Plan de proiect
(model)
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1. Informaţii generale proiect:
• Denumirea proiect:
•

Localizare: unde se va aplica proiectul

•

Nr. de telefon/………….. e-mail:……………….

•

Coordonator proiect:

2. Conţinutul planului de proiect :
• Rezumat (1-2 pagini)
a. elementele esenţiale ale planului:
i. oportunitatea proiectului, avantajele şi unicitatea ei,
ii. caracteristicile produselor sau serviciilor oferite,
iii.planul operaţional şi de management;
•

Cuprins :

•

Descrierea generală a planului de proiect :
b. descrierea propunerii de proiect
c. descrierea pe scurt a produselor/serviciilor
d. descrierea avantajelor oferite de ideea propusa
e. descrierea succintă a mediului în care propunerea de proiect
va evolua

•

Plan de marketing :
f. Produsul/serviciul oferit
g. Comunitatea sau mediul social pe care il implicati in proiect

•

Plan operaţional/ Management şi organizare :
h. Planul de activităţi: descrieţi activităţile sumar .
i. Resursele umane necesare
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