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DIRECȚIAGENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Nr. 29718 din 17.02.2015

Aprobat,
Avizat, SECRETAR DE STAT

SUBSECRETAR DE STAT Vasile ȘALARU
Liliana PREOTEASA

Către,

Inspectoratul Şcolar Judeţean/ al Municipiului Bucureşti
În atenţia: Inspectorului  Şcolar General

Inspectorului școlar pentru proiecte educaționale

În vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de
unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin
programele europene din domeniul educației și formării profesionale,
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice lansează cea de-a IX-a ediţie a
Concursului Naţional „Made for Europe”.

Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate
de către M.E.C.S. în anul școlar 2014-2015, aprobat cu nr. 26362/21.01.2015,
la pct. 2, poziția13.

Informaţiile privind Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor
finanţate prin programe europene „Made for Europe” sunt disponibile pe site-ul
M.E.C.S. www.edu.ro, „Învățământ preuniversitar/Programe și proiecte”.
Etapa naţională se va desfăşura la Arad, în perioada 6 - 9 aprilie 2015.

Inspectorul şcolar pentru proiecte educaționale răspunde de organizarea şi
desfăşurarea etapei judeţene a competiţiei.

Ne bazăm, în continuare, pe sprijinul dumneavoastră şi vă rugăm să luaţi toate
măsurile necesare pentru informarea unităţilor şcolare eligibile din judeţul
dumneavoastră în vederea participării acestora la ediţia din acest an a
concursului.

Director General
Mihaela Tania IRIMIA Inspector General

Marinica STOIAN
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