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Notă implementare CAEN /CAER /CAERI -2019 

 

Aplicantul, prin coordonatorul proiectului și a echipei de proiect își asumă 

parcurgerea ciclului proiectului: etapa de scriere, planificare, implementare, evaluare. 

Deciziile de numire a comisiilor de organizare și evaluare a 

concursului/festivalului/competiției etc se emit de către inspectoratul școlar, după 

consultarea inspectorului școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare. 

Elementele de identificare specifice proiectului sunt: afișe, bannere, site, blog, sigle, 

logo-uri și altele. Pe acestea va fi menționat Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul 

Școlar Județean Bihor, unitatea de învățământ. 

Diseminarea activităților proiectului va cuprinde precizările: ,, proiectul este cuprins 

în CAER/CAEN, domeniul…, pozitia…, și este coordonat de către ISJ Bihor și unitatea de 

învățământ aplicantă.’’ 

Pentru editarea diplomelor se recomandă consultarea de către coordonatorul proiectului 

a inspectorului școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare. Diplomele au 

menționate următoarele elemente:  

- denumirea corectă a ministerului; 

- denumirea inspectoratului școlar; 

- denumirea unității de învățământ aplicante; 

- premiul acordat, numele și prenumele elevei/elevului, unitatea de învățământ de 

proveniență, numele și prenumele profesorului coordonator/îndrumător, denumirea 

concursului conform calendarului din care face parte; 

- numele și prenumele, semnăturile: inspectorului școlar general, inspectorului școlar 

pentru educație permanentă și activități extrașcolare, directorului unității de 

învățământ; 

- număr de înregistrare și data. 
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Activitățile proiectului respectă planificarea inițială a etapelor proiectului, conform 

diagramei Gantt. 

Numărul de premii I, II, III și mențiuni, nu poate depăși 30% din numărul de 

concurenți. În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate și diplome de participare și adeverințe 

pentru diferite categorii de persoane participante, la solicitarea acestora. Adeverințele sunt 

eliberate de către unitatea de învățământ aplicantă. 

Regulamentul proiectului trebuie să specifice faptul că, nu se percepe taxă de 

participare iar la activitătea principală înscrisă în proiect, vor participa în mod direct 

partenerii, conform acordurilor de parteneriat încheiate. 

 Monitorizarea și evaluarea proiectelor se realizează de către persoane desemnate din 

echipa de proiect și de către persoane desemnate de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor. 

Se recomandă aplicarea unor chestionare de satisfacție, de feed-back sau alte instrumente 

reglatoare a ediției unui proiect.  

 Coordonatorul proiectului va trimite raportul și portofoliul proiectului pe suport CD, 

după încheierea etapei finale, în termen de o săptămană de la finalizarea acestuia. 

 Coordonatorul proiectului are obligația să comunice cu inspectorul școlar pentru 

educație permanentă și activități extrașcolare, în toate etapele de desfășurare ale acestuia. 

 Documentele proiectului vor fi păstrate/arhivate la unitatea de învățământ și 

constituie dovezi ale proiectului pentru evaluarea acestuia de către persoane abilitate: 

directorul unității de învățământ, coordonatorul de proiecte și programe educative și 

extrașcolare, inspectorul școlar general, inspectorului școlar pentru educație permanentă și 

activități extrașcolare, inspectori școlari, reprezentanți ai M.E.N. ș.a.. 

 

 

       Inspector Școlar, 

      Prof. Daniela SOPOTA 


