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MINISTERVL :EDVCATIEI ~I 
CERCET.ARII $Tl!NTIFICE 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SIJUDET 
' ' ' . 

in conformitate cu prevederile OMEN nr.3637/19.06.2014 privind structura anului ~colar 
2014-2015, saptamana 6-10 aprilie 2015 va fi dedicata activitatilor educative ~colare ~i extra~colare, 
In cadrul programului ,,Scoala altfel: Sa ~tii mai multe, sa fii mai bun!" 

Ministerul Educatiei ~i Cercetiirii Stiintifice a lansat un ape! catre organizatiile non
guvemamentale sa se imp lice In buna organizare a programului ,,Scoala altfel: Sa ~tii mai multe, sa 
fii mai bun!". 

Sun! invitate O.N.G.uri din judetul Dolj sa acceseze adresa de website a MECS pentru a-~i 
posta propunerile de proiecte In scopul realizarii activitatilor parteneriale In cadrul programului 
,,Scoala altfel: Sa ~tii mai multe, sa fii mai bun!" conform instrucfiunilor care se regasesc In anexa 
ata~ata prezentei note. 

CEA-FLOREA 

Inspector Scolar, -.(Jcmm' 
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ANEXA - lnstrucriunile de postare a activita!ilor pentru ONG-uri 

l. Dad\ ONG-ul are cont de anul trecut, reprezentantul acesteia va accesa 
platforma de proiecte (http) /sae.edu.ro, "Acces ONG" -Tn coll;ul din dreapta sus) cu adresa 
de e-mail ~i parola stabilite la inregistrare. Daca reprezentantul ONG-ului a uitat parola/nu 
~tie parola, are posibilitatea de a-~i reini{faliza parola. 

2. Daca ONG-ul nu a fast -·inregistrat anul trecut, reprezentantul i~i 

va inregistra ONG-ul pe platforma de proiecte, la adresa 
http://sae.edu.ro, seqiunea "lnregistrare ONG" (colrul din dreapta sus). Dupa inregistrare, 
reprezentantul ONG-ului va putea accesa platforma prin metoda de la punctul 1. 

3. Orice activitate inscrisa pe platforma va fi vizibila pe site, numai dupa 
aprobarea proiectului de catre evaluatorul MECS. In cazul respingerii unui proiect, 
reprezentantul ONG-ului va fi informat asupra acestui aspect in contul sau, alaturi de o 
descriere a motivului respingerii. 

4. Pentru a solicita suport tehnic aferent platformei, ONG-urile var putea scrie la 
adresa sae@medu.edu.ro. 
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