
NOTA NR. '37f2 

:MINISTERUL 
EDUCATIEI 

' NATIONALE 
' 

CATRE TOATE UNITATILEDEINVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

Vii informiim ca panii vineri, 11 octombrie 2019, se vor depune la I.SJ. DOLJ, camera 
201 dosarele concursurilor propuse pentru Calendarul National al Activitatilor Extra~colare 
2020 (se vor depune nurnai pentru concursurile nationale extra~colare). 
Dosarul va cuprinde: 

- Formularul de aplicatie pentru CAEN 2020 
- Regulamentul concursului care trebuie semnat de: cadrul didactic coordonator al 

proiectului, directorul institutiei ~i aprobat de inspectorul ~colar general, prnf. Leontina Monica 
SUN.A 

- Raportul editiei anterioare trebuie semnat de: coordonatorul proiectului, directorul 
institutiei ~i inspectorul ~colar pentru activitiiti extr~colare prof. Daniela Simona CHIRIT A, 
Raportul editiei anterioare trebuie sii continii minimuI de informatii previizute in Fi~a de 
evaluare. 
Fiecare dosar al proiectului va contine ~i un angajament al coordonatorul proiectului 
referitor la derularea proiectului fiirii taxii sau alte contributii financiare. 

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

activitiitilor cuprinse in calendarul activitiitilor educative, ~colare ~i extra~colare; 
• proiectele cu taxii; 
• proiectele care au inciilcat principiul nondiscriminiirii; 
• proiectele bazate exclusiv pe corespondentii; 
• concursurile rarii eel putin o etapii de calificare anterioarii celei nationale; 
• concursurile in care nurniirul de premii (I, II, III) a depii~it 30% din nurniirul total 

de participanti. 
Pentru concursurile care vor fi cuprinse in Calendarul Regional sau Interjudetean al 

Activitiitilor Extra~colare 2020, termenul de depunere al proiectelor este 1noiembrie2019. 

Pentru concursurile care vor fi cuprinse in Calendarul Judetean al Activitiiplor 
Extra~colare 2019, termenul de depunere al proiectelor este 15 noiembrie 2019. 

Dosarul va cuprinde: 
- Formularul de aplicatie pentru CAE 2020 
- Regulamentul concursului va fi semnat de: cadrul didactic coordonator al proiectului, 

directorul institutiei ~i aprobat de inspectorul ~colar pentru activitati extra~colare, prof. Simona 
CHIRITA 
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MlNISTERUL 
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- Raportul editiei anterioare trebuie semnat de: coordonatorul proiectului, directorul 
institutiei ~i inspectorul ~colar pentru activitati extra~colare, 
Raportul editiei anterioare trebuie sa contina minimul de informatii previi.zute in Fi~a de 
evaluare. 
Fiecare dosar al proiectului va contine ~i un angajament al coordonatorul proiectului 
referitor la derularea proiectului Iara taxa sau alte contributii financiare. 

Din evaluare vor fi eliminate urmatoarele tipuri de proiecte: 
• proiectele care nu au respectat precizarile din formularul initial; 
• proiectele care nu au indeplinit conditiile desfii~urarii unei activitati; 
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a 

activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, ~colare ~i extra~colare; 
• proiectele cu taxa; 
• proiectele care au incalcat principiul nondiscriminarii; 
• concursurile f'ara eel putin o etapa de calificare anterioara celei stabilite; 
• concursurile in care numii:rul de premii (I, II, III) a depa~it 30% din numiirul total 

de participanti. 
- Acordati o atentie deosebita respectarii 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 ~colare cu taxa sau pentru care se solicita 
din partea piirintilor/elevilor orice contributie financiara. A~adar NU se vor desfii~ura 
proiecte/concursuri cu TAti. 

Prezentei Note ata~iim: 

-Formularul de aplicatie 

-Criterii de evaluare 

-Precizliri referitoare la completarea formularului de aplicatie pentru apelul de propuneri 
CAEN2020 

Inspector ~colar, 

Prof. Simona CHIRITA 

00/ 



From:DGEITPV To:DOL-' 16/09/2019 20;33 #285 P.003/009 

FORMULAR DEAPLICATIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse in Calendarul Activitaplor Educative 2020 

Avizat, 
Inspector educativ l.S.)./l.S.M.B/Director PNC, __ _ 

A. INFORMATll DESPRE APLICANT 

Numele institupei/unitatii de lnvatamant aplicante: 

Adresa completa 

Nr. de telefon/fax 

Site ~i adresa po~ta electronica 

Coordonator/i (nume $i prenume,funcfie, date de contact) 

Numarul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 
total de cadre didactice din unitate 

Numarul elevilor din unitate participanti la proiect 

Alte programe/proiecte organizate de unitatea aplicanta 
in ultimii 5 ani (enumerapi mai jos max. 5 titluri de 
proiecte, perioada de desf0.$urare $ifinanpatorul] 

B. INFORMATII DESPRE PROJECT 
B.1. Titlul proiectului : ...................................................................................... . 
B.2. Precizati tipul activitatii principale din cadrul proiectului 
B.3. Domeniul In care se incadreaza proiectul: ............................................ . 
B4: Editia nr ................ . 
B5. Locul ~i perioada de desra~urare a activitatii principale ( etapa nationalii/internationata/finala) 
B6: Numar participanti la proiect: 
Participare directa 
Participare indirecta __ 
Participare online 

: ugetu orotectu m: 87 B 1 l . 

Bugettotal Buget solicitat MEN Contributie proprie/alte surse 

B8: Proiectul este cu participare: directa, indirecta, online. 

C. REZUMATUL PROIECTULU! (maxim 2500 caractere) 
Prezentati minim urmatoarele elemente ale proiectului dumneavoastra: 
a. N umar de elevi §i numar de cadre didactice implicate; 
b. Beneficiarii directi §i indirecti; 
c. Activitati propuse, in ordinea In care se vor desfii§ura; 
d. Descrierea activitatii principale; 
e. Impactul educativ estimat asupra grupului tinta. 
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D. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argumentjustificare, context (analiza de nevoi) (max.1500 caractere); 
D.2. Scopul proiectului; 
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 
D.4. Descrierea grupului tintii ciiruia i se adreseazii proiectul; 
D.5. Beneficiarii directi ~i indirecti; 
D.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni); 

#285 P.004/009 

D.7. Descrierea activitatilor (trebuie sii conf:inii minim informaf:ii/e de maijos pentrufiecare activitate 
fn parte - maximum 16.000 caractere pentru toate activitiitile): 
a. Titlul activitatii; 
b. Data/perioada de desfli§urare; 
c. Locul desfli~urarii; 
d. Participanti (elevi, cadre didactice, piirinti. reprezentanti ai comunitiitii etc.); 
e. Descrierea pe scurt a activit1\!ii. 
D.8. Diagrama Gantt a activitiitilor 
D.9. Rezultate calitative ~i cantitative a§teptate ca urmare a implementiirii proiectului, inclusiv 
impactul proiectului asupra grupului tintii, unitiitii de lnviitamant ~i comunitatii. (max. 2500 
caractere) 
n 1 O Monallta-ti' rt1:1- mnnltor;zare cl rto. oualuarc ala pl"niort-111111 r.,...av 1 con ~a·a~•ere·' 
~·~• ......... :t.,.._.•••..,aaa •• ._ 'f'"°"'"''"'"i ._,.... "'"' ._..., ................... [lll .... •-1..JVl..I l..l.. j 

D.11. Modalitati de asigurare a continuitatii /sustenabilitiitii proiectului (max.1500 caractere) 
D.12. Riscuri implicate de proiect §i planul de riispuns (lipsa de finantare de la MEN, retragere 
parteneri, lipsa sponsori etc.) (max.1500 caractere) 
D.13. Activitati de promovare/mediatizare ~i de diseminare pe care intentionati sii le realizati In 
timpul implementarii proiectului (max. 1500 caractere). 
D.14. Parteneri implicati In proiect descrierea parteneriatului (roluri §i responsabilitiif:i fn proiect 
adresa comp/eta, nr. de telefon/fax, adresii po§tii e/ectronicii /Site, persoanii de contact ~i descrierea 
rolului, contributiei la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere). 

E DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finantare solicitata Total suma 

1 

2 

TOTAL RON 

F. Bugetul ultimelor 2 edi>ii: 

Anulde Edi ti a Buget total Buget primit de la Contributie 
desfli~urare Ministerul Educatiei proprie/alte surse 

F. In cazul In care nu va exista posibilitatea de finantare MEN, doresc ca proiectul sa fie inclus In 
CAEN 2019: 
1. DA 
2. NU 

Coordonator/i (nume ~i semnatura) ............................................. .. 
Director unitate (nume ~i semnaturii) ............................................. .. 

l 
I 
I 
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Nr. 
I. 

CRITERII DE EVALUARE 

I.I. lmpactul educativ asupra grupului tinta (10 p); 
Achizifiile participanfilor: cuno$1infe, dezvoltarea/consolidarea comportamentelor 
prosociale, capacitatea de socializare $i comunicare, oferirea unor modele pozitive, 
valorizarea competenfelor individuale, promovarea spiritului de echipii ~i de fair play. 
res ectul a ii de ceilalti artici an i etc. 
1.2. Relevanta fa\a de analiza de nevoi/context/justificare, inclusiv din perspectiva 
grupului \intii ciiruia acesta i se adreseazii (8 p ); 
Proiectul safiefezabi/ $i realist. Sa nu se suprapuna cu alte proiectejinanfate care au 
acela$i obiectiv. Obiectivele proiectului trebuie sii corespundii unei nevoilprobleme 
identificate; spafiul $i logistica de desfa!furare corespund specificului proiectului; 
proiectul fine cont de nevoile $i implicarea comunitafii locale. Proiectul trebuie sii se 
adreseze uneilunor nevoi reale a/ale grupului fintii {fi sii corespundii caracteristicilor 
acestuia. 
1.3. Originalitatea proiectului (7 p) 
Proiectul sii fie inovator. Se puncteazii modul original de a aborda problema 
identi 1catii, com arativ cu alte demersuri simi/are. 

2.1 Obiectivele sunt SMART (Specific, Mlisurabil, Adecvat, Realizabil §i lncadrat in 
Tim ) (3 ); 
2.2. Concordan\a dintre grup tintii - obiective - activitii\i - rezultate, numiir de elevi 
implicati (5 p); 
Proiectul siifie coerent: diferitele piirfi ale proiectului trebuie safie articulate in mod 
logic (obiectivele sii riispundii problemei grupului finta; activitiifile sa fie subsumate 
logic obiectivelor {fi sii ducii la fndeplinirea acestora; rezu/tatele sii fie reale $i 
miisurabi/e - se vor preciza obligatoriu indicatori; asigurarea sustenabilitafii face 

arte din structura roiectului). 
2.3. Activita\ile sunt realiste, planificate §i pot fi realizate cu resursele umane §i 
materiale ale roiectului (4 ); 
2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante in raport cu nevoile identificate, 
miisurabile cantitativ §i/sau calitativ ( 6 p ); 
Se uncteaza recizarea indicatorilor de miisurare a rezu/tatelor. 
2.5. Tehnicile §i procedurile de monitorizare §i de evaluare a rezultatelor sunt descrise 
§i justificate (Sp). 
Se puncteazii precizarea modalitiifilor de evaluare a rezultatelor proiectului at6t la 
finalizarea concursului/; estivalului, cat {fi ulterior. 

11265 P.005/009 

Puncte 

3. \!.i!Pll~r~J§~}Pi.t!:~£!Piii';}fta~!;1~~Il]1~11%\\;\\~l'.1~{f§.D~TI!ili~~~&t~:~J~t~~:m~j\·ii~1~i,i:i~~it~~~~;;;~'.{~~j\~}~~h%{i1tt]1.Ji{i;~}~i_i1}~ ft*-~i&ti\\\K~tUI~i 
3.1. Capacitatea de derulare a proiectului la nivel national (I 0 p) 
Indicatori: asigurarea resurselor umane; capacitate de cazare ~i masii; asigurarea 
materialelor pentru desfa~urarea probe/or de concurs conform regu/amentului; 
asigurarea securitiifii ffi a siguranfei participanfilor; infrastructurii adecvatii; 
implicarea comunitiifii locale in proiect etc. Co11stit11ie avantaj orga11izarea 
roiectului cu artici are directii. 

3.2. Descrierea parteneriatului - roluri §i responsabilitati in proiect ( 4p) 

3.3. Experien\a aplicantului ln organizare de proiecte (5 p). 
A licantul este unitatea {fcolarii, nu ersoana care coordoneazii roiectul. 
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5. 

4.1. Masura In care proiectul este sustenabil (Sp) 
Sustenabilitate fnseamnii continuare 'Ii dezvoltare (participanfii vor utiliza achizijiile 
dobdndite fn proiect atdt fn via/a de zi cu zi, cat !fi fn inifierea unor noi activitiifi, 
proiecte etc.). Proiectul poate avea in vedere utilizarealimbuniitiifirea ofertei 
educafionale a unitiifilor de inviifiimdnt implicate. Sustenabi/itatea inseamna 
durabilitatea fn tim a rezultatelor 'Ii multi licarea acestora. 
4.2. Proiectul include activitiiti de promovare ~i de diseminare relevante (Sp) 
Relevanfa se referii la nivelul, numiirul :ti complexitatea activitiifilor de promovare 'Ii 
diseminare. 
4.3. Calitatea edi\iei anterioare (rezultii din raport) (Sp) 
Raportul edifiei anterioare trebuie sii confinii minimum urmiitoarele informafii: 
Rezulatul deruliirii proiectului (pe scurf: perioadii, parteneri, principalele activitiifi); 
Numiir de participanfi, cu unitatea de invii/iimdnt precizatii (in cazul concursurilor cu 
participare directii); 
Numiir de participanfi, 'fCO!i, judefe !fi fiiri implicate, pentru proiectele cu participare 
indirectii/online; 
Bugetul (surse de provenienfii afondurilor !fi modul in care aufost cheltuite); 
Premii (dacii este cazul) - numiir !ji procent din numiiru/ de participanfi (conform 
Regulamentului de organizare a activitiifilor cuprinse in calendarul activitiifilor 
educative, !fCOlare $i extra!fcolare !fi Regulamentului propriu al concursu/ui). Jn cazul 
in care sunt mai multe premii I, II etc., se va justifica aces/ lucru. 
Rezultate - produse, impact 
Promovare !fi diseminare (doar descriere, forii ata!famente). 

S. l. Nivelul estimat al costurilor este realist (4 p) 
Proiectul sii res ecte principiul cost - eficienfii. 
S.2. Contribu\ia financiara a aplicantului (14 p) Punctajul se acordii astfel: 

pentru o contribufie intre I- 1000 lei - Ip; 
pentru o contribufie in/re 1001 -2000 lei -2p; 
pentru o contribufie intre 2001 - 3000 lei -3p; 
pentru o contribufie intre 3001 - 4000 lei - 4p; 
pentru o contribu(ie intre 4001- 5000 lei - 5p; 
pentru o contribufie fntre 5001- 6000 lei - 6p; 
pentru o contribufie fntre 6001 - 7000 lei - 8p; 
pentru o contribufie intre 700 I - 8000 lei - 9p; 
pentru o contribufie intre 800 I - 9000 lei - I Ip 

entru o contribu ie intre 9001-10000 lei-13 

* Aplicantul care aduce o contribu\ie, din surse proprii, mai mare de 10.000 lei, va ob\ine punctaj maxim 
Ia acest criteriu. 
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PRECIZARI REFERITOARE LA COMPLETAREA FORMULARULUI DE APLICATIE 
PENTRU APELUL DE PROPUNERI CAEN 2020 

1. Formularul de aplicatie se completeaza in baza Regulamentului de organizare a 
activitiitilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, §CO!are §i extra§colare, aprobat 
prin OMECTS nr. 3035/2012. 

2. Proiectul va contine urmatoarele documente: 
• Formularul de aplicatie pentru Apelul de propuneri 2020 (scris cu TNR 12, Ia un 

rand/maximum 9 pagini/!ara anexe). 
o Un proiect nu poate depii§i 9 pagini; 
o Proiectele care vor depu~i 9 pagini (!lira Diagrama Gantt, Raport ~i 

Regulament) var Ji eliminate din concurs; 
• Raportul editiei precedente (vizat de inspectorul educativ -1 pagina + anexele); 
• Diagrama Gantt (1 pagina): 
• Regulamentul aprobat de inspectorul ~colar general/inspector ~colar educativ 

(doar in cazul concursurilor). 

3. Documentele de mai sus vor fi inaintate la ISj/IStvtB in dosar de piastic cu ~ina, 
Iara folii protectoare. 

4. Proiectul nu se identiflca cu concursul I festivalul in sine. 
Concursul/festivalul este doar activitatea principalil a proiectului, care se subsumeaza unui 
obiectiv specific. 

5. Raportul editiei anterioare trebuie sa contina minimum urmatoarele 
informatii: 

• Rezultatul derularii proiectul ui (foarte pe scurt: perioada, parteneri, principalele 
activitati); 

• Numar de participanti Ia etapa finala, precizand unitatea de lnvatamant (in cazul 
proiectelor cu participare directa); 

• Numar de participanti, §Coli, judete ~i tari implicate, pentru proiectele cu participare 
indirecta/online; 

• Bugetul (surse de provenienta a fondurilor §i modul in care au fost cheltuite); 
• Premii (daca este cazul) · numar §i procent din numarul de participanti (conform 

Regulamentului de organizare a activitaWor cuprinse In calendarul activitatilor 
educative, §Colare ~i extra§colare §i Regulamentului propriu al conc'ursului). in cazul 
in care sunt mai multe premii I, II etc., se va justifica acest lucru; 

• Rezultate - produse, impact; 
• Promovare §i diseminare (doar descriere, Iara ata§amente). 
Anexe Ia raport: 

• lista cu membrii echipei de proiect; 
• lista cu coordonatorii echipajelor participante/participantilor, cu datele de 

contact. 0 parte dintre ace§tia var fi sunati, aleatoriu, pentru a Ii se cere parerea 
despre proiect; 

• dovezi ale finantarii editiei anterioare (contracte de sponsorizare, donatii, suma 
alocata de MEN, contracte cu alte institutii ale statului etc.). 

Daca raportul nu va contine eel putin informatiile de mai sus. va fl considerat nevalid 
si proiectul va fl eliminat din competitie. 
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6. 82: Tipurile posibile de proiect sunt: concurs; festival; festival-concurs; proiect 
social; expozitie; tabara tematica; §coa!a de vara; simpozioane doar pentru elevi. 

7. 83: Alegeti unul din domeniile de mai jos: 
:» Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 
:» Domeniul cultural-artistic, culturi §i civilizatii 
:» Domeniul cultural-artistic, literatura 
:» Domeniul cultural-artistic, teatru 
:» Domeniul cultural artistic - folclor, traditii, obiceiuri 
:» Domeniul cultural-artistic - muzica 
:» Domeniul cultural-artistic - dans 
:» Domeniul ecologie §i protectia mediului 
:» Domeniul educatie civica, voluntariat, proiecte caritabile 
);> Domeniul sportiv (inclusiv majorete ~i gimnastica aerobidi) 
:» Domeniul tehnic 
:» Domeniul ~tiintific 
:» Domeniul multidisciplinar ( diferitele discipline sunt puse la un loc, agregate, tara 

modificarea obiectivelor §i activitatilor specifice); 
:» Domeniul interdisciplinar (diferitele discipline sunt combinate, integrate intr-un 

proiect unitar). 

8. B7: Contributia mm1ma a aplicantului este de 30% din bugetul total al 
proiectului (conditie eliminatorie). 

9. D.2. Scopul este finalitatea urmarita de un proiect, o declaratie de intentie 
generala, care da o masura a rezultatului ideal al proiectului. Scopul este unic ~i este 
corect ca prin scop sa rezolvi o singura problema (nu se va folosi conjunctia ,.§i"); 

10. D.3. Fiecarui obiectiv specific ii sunt subsumate una sau mai multe activitati. 
Daca obiectivele sunt formulate SMART, rezultatele decurg firesc chiar din obiective. 

Exemplu de obiectiv specific pentru evaluare ~i diseminare: ,.Diseminarea rezultatelor 
proiectului In 30 unitiifi ~co/are, fntr-un interval de 6 /uni". 

Activitiifi subsumate acestui obiectiv: 
1. Constituirea unei haze de date cu profesorii participanJi la proiect; 
2. Realizarea unor materia/e electronice cu rezultatele proiectului ~i transmiterea 

acestora ciitre profesorii implica,ti; 
3. Organizarea unor evenimente de diseminare fn cele 30 de unitiiti ~co/are, dupii 

finalizarea activitiifii principa/e. 

11. D.7. Activitatile sunt subsumate unui obiectiv specific. Ele pot fl impartite in 
subactivitati/actiuni, daca este necesar, cu respectarea numarului maxim de caractere 
pentru acest capitol. Probele de concurs nu sunt activitati separate, ci subactivitatifaqiuni 
in cadrul activitatii principale. Ele sunt descrise in Regulamentul concursului, nu in 
formularul de aplicaµe. 

12. D.7. Perioada de desfa§urare a proiectului este intotdeauna mai mare decat cea 
de desta§urare a concursului/festivalului. Obligatoriu exista o perioada de pregatire §i una 
de evaluare/diseminare. 
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Nr. Obiectiv 
crt. spedfic 

1. 
Diseminarea 
rezu/tatelor 

Constituirea 
unei haze de 
date 

proiectului fn profesorii 
30 unitiifi participanti la 
~colare, intr- proiect 
un interval 
de 6 /uni 

Realizarea 
unor materiale 
e/ectronice cu 
rezu/tate/e 
proiectului ~i 
transmiterea 
acestora clitre 
profesorii 
imp/icafi 

Organizarea 
unor 
evenimente de 
diseminare in 
cele 30 de 
unitiiti ~co/are 

To:DOL..I 

Luna Luna Luna Luna 
2 3 4 5 

16/09/2019 20:35 

Responsabili 

Ionescu P 

Georgescu M. 
Popescu?. 

#265 P.009/009 

Echipa de proiect, pe 
ora~e 

Profesorii participanti 

14. D.13. Partenerii sunt acele institutii care contribuie efectiv la atingerea 
obiectivelor proiectului. Partenerii au roluri §i atributii precise in proiect. Partenerii nu se 
confunda cu participantii in proiect/unitatile ~colare care participa la una sau mai multe 
activitati ale proiectului. Existenta partenerilor este recomandata, nu obligatorie. 

lS. E. Cheltuielile eligibile sunt: 
~ cazare §i masa participanti, 
~ premii (cf. OMECTS nr.3216/13.02.2008), 
~ cheltuieli de organizare §i materiale (numai consumabile, nu obiecte de 

inventar), 
~ transport intern. 
Fiecare tip de cheltuiala va fi descrisa detaliat (de exemplu cazare §i masa SO 

persoane x Y zile x Y leifzi/persoana; transport ruta gara - tabara §i retur: 50 persoane x Y 
lei/persoana sau SO km x Y lei/km; premii: 4 premii l + 4 premii II + 4 premii IJI + 4 
mentiunif premii speciale - daca exista 4 categorii de varsta pentru fiecare sectiune a 
concursului, iar marele premiu/trofeul festivalului se acorda pentru cea mai buna prestatie 
indiferent de nr. sectiunilor/categoriilor de varsta. 
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