
 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

  

Nr. 11897 din 08.10.2019 

Nr. 11111 din 07.12.2015   

               CĂTRE,  

                            UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL TIMIŞ 
 

                    ÎN ATENŢIA  

                                         DIRECTORILOR 

  

 

Urmare adresei M.E.N. nr. 37692 / 2019, vă transmitem atașat Formularul de aplicație pentru 

proiectele propuse pentru Calendarul Activităţilor Educative Naționale (CAEN), respectiv 

Regionale / Interjudețene (CAERI), cât și Fişa de evaluare a acestor aplicații. Termenul de depunere 

a proiectelor pentru CAEN / CAERI este 15 octombrie 2019, la registratura I.S.J. Timiș. Unitățile 

de învățământ care doresc să aplice proiecte pentru CAEN / CAERI 2020 vor depune la 

registratura I.S.J. Timiș, pentru fiecare proiect în parte, următoarele documente obligatorii: 

 Formularul de aplicație (din atașament) completat, semnat și ștampilat 

 Regulamentul, semnat și ștampilat de către directorul unității de învățământ aplicante 

 Raportul de la ediția anterioară, semnat și ștampilat de către directorul unității de învățământ 

aplicante 

 Un angajament, semnat și ștampilat de către directorul unității de învățământ aplicante, referitor la 

derularea acestor proiecte fără taxă / contribuții financiare care să condiționeze participarea 

La preselecția proiectelor pentru CAERI / CAEN vor fi eliminate următoarele proiecte:  

 Proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial 

 Proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național, respectiv regional / interjudețean 

 Proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în 

calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare 

 Proiectele cu taxă 

 Proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării 

 Proiectele bazate exclusiv pe corespondență 

 Concursurile fără cel puțin o etapă de calificare anterioară celei naționale 

 Concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți 

 Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, 

aprobat prin OMECTS nr. 3035 / 2012, a precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de 

evaluare (toate documentele menționate se regăsesc în atașament). De asemenea, unitățile de 

învățământ aplicante pentru CAEN / CAERI 2020, vor transmite până în data 15.10.2019, datele 

referitoare la aceste proiecte, completând on-line formularul disponibil la adresa: 

https://docs.google.com/forms/d/1UfD-b9LXCgb9cBWq8XNyfrWfD3O1mqn7SSA-2EkY7TI/edit 

 

               Inspector Şcolar General  

           Prof. Aura Codruţa Danielescu  

 

                                                                       Inspector şcolar 

                                                                 Prof. Domolki Ladislau 
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