
 

 

PRECIZĂRI PRIVIND 

 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 2023- CAEN , CAER/CAEI şi CAEM/CAEJ 

 

Termen de depunere la Registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului 

București: 

Proiectele naționale/internaționale și cele regionale (după structura postată pe 

website-ul www.ismb.edu.ro la secțiunea Inspecție școlara si curriculum- educație 

permanentă) ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale (CAEN) 

- 2023 și Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene (CAER/CAEI - 

2023) ale Ministerului Educației, se depun la Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București (STR. ICOANEI NR. 19) după cum urmează: 

➢ Proiectele CAEN până la data de 19 octombrie 2022; 

➢ Proiectele CAER/CAEI până la data de 31 octombrie 2022; 

➢ Proiectele CAEM/CAEJ până la data de 18 noiembrie 2022; 

Atenționări speciale: 

• Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare a activităților 

cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin 

OMECTS nr. 3035/2012. 

• Atât Formularul de aplicație, cât și Fișa de evaluare conțin o serie de 

precizări, necesare a fi citite înainte de completarea Formularului. 

• în conformitate cu prevederile OMECS 5002/2014, în unitățile de 

învățământ de stat și particulare este interzisă organizarea și desfășurarea de 

competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea 

părinților/elevilor orice fel de contribuție financiară.  Formularul de aplicație 

va fi însoțit de declarația directorului că nu se percep taxe de participare. 

• Formularul de aplicație trebuie semnat de coordonatorul proiectului, 

directorul instituției și avizat de inspectorul educativ. 

• Regulamentul concursului (unde este cazul) trebuie semnat de 
coordonatorul proiectului și directorul instituției și aprobat de inspectorul 
școlar general. 

• Raportul ediției anterioare trebuie semnat de coordonatorul proiectului, 
directorul instituției și inspectorul educativ. Raportul trebuie să conțină 
minimum de informații prevăzute în Fișa de evaluare atașată. 

• Anexe la raport: lista cu membrii echipei de proiect și lista cu coordonatorii 
echipajelor participante/participanților, cu datele de contact. O parte dintre 
aceștia vor fi sunați, aleatoriu, pentru a li se cere părerea despre proiect. 



Prin evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte; 
• proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial 
• proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel, național. /regional (vezi 

OMECTS nr. 3035/2012- Anexa 2); 
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a 

activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și 
extrașcolare (vezi OMECTS nr. 3035/2012- Anexa 2); 

• proiectele cu taxă; 
• proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării; 

• proiectele bazate exclusiv pe corespondenţă; 

• 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- Anexa 2 și 
precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare. 

 

Inspector școlar general, 

Vlad-Florentin DRINCEANU 

 

 Inspector școlar pentru activități extrașcolare, 

Ana-Maria Virginia ȘTEFAN 

 


