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CATRE TOATE UNITATILE DE INV ATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUD ET 

Va infonniim ca pana in data de 6 noiembrie 2017, se vor depune la I.SJ. DOU, camera 
201 dosarele concursurilor propuse pentru Calendarul Activitatilor Extra§colare 2018. 
Dosarul va cuprinde: 

- Formularul de aplicatie pentru CAE 2018 
- Regulamentul concursului care trebuie semnat de coordonatorul proiectului, de directorul 

institutiei ~i aprobat de inspectorul ~colar general, prof. Leontina Monica SUNA 
- Raportul editiei anterioare trebuie semnate de coordonatorul proiectului, directorul 

institutiei ~i inspectorul §Colar pentru activitati extra§colare, prof. Simona CHIRITA 
Raportul editiei anterioare trebuie sa contina minimul de infonnatii prev1lzute In Fi§a de evaluare. 
Fiecare dosar al proiectului va contine §i un angajament al coordonatorul proiectului referitor 
la derularea proiectului Iara taxii/contribupi fmanciare. 

- Din evaluare vor fi eliminate unnatoarele tipuri de proiecte: 
• proiectele care nu au respectat preciz1lrile din fonnularul initial; 
• proiectele care nu au indeplinit conditiile de nivel national; 
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a 

activitatilor cuprinse In calendarul activitatilor educative, §Co!are ~i extra§colare; 
• proiectele cu taxa; 
• proiectele care au inc1ilcat principiul nondiscrimin1lrii; 
• proiectele bazate exclusiv pe corespondenta; 
• concursurile Ia.ra eel putin o etapa de calificare anterioara celei nationale; 
• concursurile In care num1irul de premii (I, II, III) a dep~it 30% din num1irul total de 

participanti. 
- Acordati o atentie deosebita respect1irii prevederilor Regulamentului de organizare a 

activitatilor cuprinse In calendarul activitatilor educative, ~colare ~i extra§colare, aprobat prin 
OMECTS nr. 3035/2012 ~i precizarilor din Formularul de aplicape ~i Fi~a de evaluare ata§ate 
prezentei note. 

- in conformitate cu prevederile OMECS 5002/2014, In unitatile de stat este interzisa 
organizarea §i desfii§urarea de competitii §i concursuri §Co!are cu taxa sau pentru care se solicit1i din 
partea p1lrintilor/elevilor orice contributie financiara. A§adar NU se vor desfii§ura 
proiecte/concursuri cu TAXA. 

Inspector ~colar, 


