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Nr. 1490 din 03.03.2022 

  

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ  

privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare 

 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea reviziei în cadrul ediţiei 1 a 

procedurii operaționale: 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

Operațiunea 

Numele și 

prenumele 
Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 
Elaborat/ 

Revizuit 

prof. Domuța 

Gabriela 

prof. Hari Tünde-

Hajnalka  

Inspector şcolar I.Ş.J. 

Sălaj  

Inspector şcolar I.Ş.J. 

Sălaj/Membru SCIM 

03.03.2022  

1.2 
Verificat 

 

prof. dr. Porcar 

Florian  Cosmin  

Inspector şcolar general 

adjunct I.Ş.J. Sălaj/ 

Vicepreședinte SCIM 

03.03.2022  

1.3 Avizat 
prof. Faluvégi 

Ervin 

Inspector şcolar general 

adjunct I.Ş.J. Sălaj/ 

Președinte SCIM 

03.03.2022  

1.4 Aprobat 
prof. dr. Bulgărean 

Gheorghe-Vasile 

Inspector școlar general 

I.Ş.J. Sălaj 
03.03.2022  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaționale:  

 
Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile/ 

revizia ediţiei 

1 2 3 4 

2.1 Editia 1 x x  

2.2 Revizia 1 PO,  art. 7. 
Modificări aduse la Descrierea 

Procedurii Operaționale 
03.03.2022 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează revizia din cadrul ediţiei 1 a procedurii 

operaţionale: 

 Scopul 

difuzării 
Departament Functia Nume si prenume 

Data 

primirii 

 1 3 4 5 6 

3.1 Aprobare Conducere Inspector şcolar general prof. dr. Bulgărean 03.03.2022 
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I.Ş.J. Sălaj Gheorghe-Vasile 

3.2 Verificare Conducere 

Inspector şcolar general 

adjunct I.Ş.J. Sălaj/ 

Vicepreședinte SCIM 

prof. dr. Porcar 

Florian  Cosmin  
03.03.2022 

3.3 Avizat Conducere 

Inspector şcolar general 

adjunct I.Ş.J. Sălaj/ 

Vicepreședinte SCIM 

prof. Faluvégi 

Ervin 
03.03.2022 

3.4 Aplicare 

Domeniul 

Management, 

Curriculum și 

Inspecție școlară 

Inspectori școlari 
Conform statului de 

funcţii aprobat 
03.03.2022 

3.5 
Alte 

scopuri 

Postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și transmis 

în toate unitățile de învățământ din județ. 
 

 

4. Scopul procedurii operaţionale  

4.1. Stabilirea modului de realizare a activităţii de organizare și desfășurarea a competițiilor 

școlare – etapele județene, în conformitate  cu legislația aferentă în vigoare; 

4.2. Descrierea etapelor pe care inspectorii de specialitate/cadrele didactice trebuie să le 

urmeze în vederea organizării și desfășurării competițiilor școlare – etapele județene; 

4.3. Asigurarea existenţei documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

4.4. Stabilirea sarcini şi circuitul documentelor. 

 

5. Domeniul de aplicare 

 5.1. Procedura se aplică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. 

5.2. Prezenta procedusă este aplicabilă elevilor și cadrelor didactice din unitățile de 

învățământ preuniversitar pe raza județului Sălaj în care se organizează și desfășoară competiții 

școlare, la toate disciplinele și toate nivelele de studii. 

 

6. Documente de referință 
6.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

6.2. O.M.E.C.T.S. 5530/2011 privind Regulamentul-cadru de funcționare a inspectoratelor 

școlare, cu modificările și completările ulterioare; 

6.3. O.M.E.C. nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

6.4. O.M.E. nr. 3123/09.02.2022, pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la 

O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul 

activităților educative, școlare și extrașcolare; 

6.5. O.M.E.N. nr. 3768/20.04.2017, pentru modificarea anexei nr.1 ” Metodologia-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare” la O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012, privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 
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6.6. O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, pentru  modificarea O.M.E. nr. 5992/2021, privind 

aprobarea listei competițiilor școlare pe discipline școlare, sportive și proiecte educative 

internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022; 

6.7. Anexa nr. 1 la O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, privind lista competițiilor internaționale pe 

discipline școlare, sportive și proiecte educative desfășurate în Romania și în străinătate, la care 

participă elevi români, în anul școlar 2021-2022; 

6.8. Anexa nr. 2 la O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, privind lista competițiilor școlare pe 

discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-

2022. 

 

7. Descrierea procedurii operaţionale 

7.1. Cerințe generale: 

  7.1.1. Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe 

școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, 

cultural-artistic, civic și în cel sportiv. 

  7.1.2. Competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, 

spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. 

  7.1.3. Participarea la competiții școlare este deschisă tuturor elevilor, de la toate 

formele de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional. 

 7.2. Documente utilizate: 

  7.2.1. Adrese de comunicare către unitățile de învățământ din județ. 

  7.2.2. Decizii de constituire a comisiilor de organizare și desfășurare, respectiv de 

evaluare și de contestații a etapelor județene ale competițiilor școlare. 

  7.2.3. Fișe de atribuții. 

  7.2.4. Declarații. 

  7.2.5. Orice documente care fac obiectul acestei proceduri operaționale. 

 7.3. Resurse necesare: 

 7.3.1. Resurse materiale: săli de clase, laboratoare, cabinete, ateliere, baze sportive, 

baze cultural-artistice, logistica necesară desfășurării competițiilor școlare și evaluării probelor 

scrise și practice de concurs. 

7.3.2. Resurse umane: comisia județeană de organizare și evaluare, elevi, cadre  

didactice, cadre medicale.  

7.3.3. Resurse financiare: bugetare. 

7.3.4. Resurse informaționale: 

 Legislația în vigoară aplicabilă PO; 

 Baza de date cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din județ; 

 Documentele comisiilor competițiilor școlare; 

 Note de rlații; 

 Rapoarte; 

 Informații/documente care fac obiectul cercetărilor în cazul contestațiilor; 

 www.isjsalaj.ro 

 www.edu.ro 

http://www.isjsalaj.ro/
http://www.edu.ro/
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7.4. Modul de lucru: 

Nr. 

crt. 
Etapa Activități Termen Obs. 

1. 

Înființarea comisiei 

de organizare și 

evaluare pentru etapa 

județeană a 

competițiilor școlare 

Inspectorul școlar responsabil 

pentru disciplina/domeniul 

competiției școlare întocmește, 

pe baza propunerilor consiliului 

consultativ al 

disciplinei/domeniului, lista cu 

membri comisiei județene de 

organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor. 

Consilierul juridic al I.Ș.J. 

Sălaj avizează pentru legalitate 

deciziile întocmite. 

Inspectorul școlar general 

numește prin decizie 

componența comisiei de 

organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor. 

Conform 

calendarelor M.E. 
 

2. 

Stabilirea și 

comunicarea 

graficului de 

desfășurare și a 

unităților de 

învățământ din județ, 

care vor fi centre de 

organizare și de 

desfășurare a etapei 

județene a 

competiților școlare. 

Inspectorul școlar responsabil 

pentru disciplina/domeniul 

competiției școlare stabilește 

centrele de organizare și de 

desfășurare a etapelor județene 

a competiților școlare. 

Februarie 2022  

3. 

Elaborarea criteriilor 

de calificare și 

stabilirea numărului 

de locuri pentru 

etapele județene. 

Comisia județeană de 

organizare stabilește criteriile 

de calificare și numărul de 

locuri pentru etapa județeană, 

care vor fi comunicate către 

unitățile de învățământ. 

Conform 

calendarelor M.E. 

și Regulamentelor 

specifice ale 

fiecărei competiții 

școlare 

Informarea  

elevilor și 

părinților 

4. 

Realizarea bazei de 

date privind 

participanții la 

competițiile școlare 

Comisia județeană de 

organizare întocmește baza de 

date privind participanții la 

competițiile școlare. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

5. Asigurarea logisticii Comisia județeană de Conform  
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necesare desfășurării 

competițiilor școlare 

organizare și directorii 

unităților de învățământ 

stabilite ca locații ale 

competiției școlare asigură 

logistica necesară dsfășurării 

competiției.  

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

6. 

Desemnarea 

profesorilor asistenți 

(unde este cazul) 

Comisia județeană de 

organizare și directorii 

unităților de învățământ 

stabilite ca locații ale 

competiției școlare, 

desemnează profesorii asistenți 

pentru etapele județene. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

7 

Elaborarea 

declarațiilor de 

compatibilitate pentru 

membrii CJOE 

Membrii comisiei județene de 

organizare, evaluare și de 

soluționare a contestațiilor 

completează declarația de 

compatibilitate, conform 

Anexei la O.M.E.C.T.S. nr. 

3035/2012. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

8. 

Elaborarea 

subiectelor și a 

baremelor (acolo 

unde este cazul) 

Subiectele și baremele de 

corectare sunt elaborate de 

către un grup de lucru din 

cadrul subcomisiei de evaluare, 

acolo unde este cazul. 

Notă: Pentru competițiile la 

care se transmit subiectele de 

către M.E., inspectorul școlar 

de specialitate asigură 

preluarea subiectelor și a 

baremelor de evaluare, 

conform legislației în vigoare. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

Respectarea 

programei 

specifice 

etapei 

județene. 

9. Contestații 

Comisia județeană de 

organizare stabilește termenul 

de depunere a contestațiilor și a 

termenului de analiză și 

răspuns la contestații (unde este 

cazul). 

Comisia județeană de 

organizare asigură procedura 

de rezolvare a contestațiilor.  

Conform 

graficului C.J.O., 

calendarelor M.E. 

și Regulamentelor 

specifice ale 

fiecărei competiții 

școlare 

Nu se admit 

contestații la 

probele 

stabilite prin 

Regulamentele 

specifice 

fiecărei 

competiții 

școlare. 

10. Afișarea rezultatelor Comisia județeană de Conform  
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organizare afișează la sediul 

unităților de învățământ 

stabilite ca locații ale 

competițiilor școlare lista 

rezultatelor obținute de către 

elevi. 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

11. 

Comunicarea în școli 

a rezultatelor finale, 

respectiv lista elevilor 

calificați la etapa 

superioară a 

competițiilor școlare 

Inspectorul școlar responsabil 

pentru disciplina/domeniul 

transmite în unitățile de 

învățământ rezultatele finale și 

lista elevilor calificați la etapa 

superioară a competițiilor 

școlare. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

12. 
Stabilirea criteriilor 

de premiere 

La nivelul județului Sălaj se 

acordă câte un premiu I, II, III 

pe nivel de studiu/categorii de 

vârstă, respectiv mențiuni în 

procent de 15% din numărul 

total de participanți. 

Conform 

graficului C.J.O., 

calendarelor M.E. 

și Regulamentelor 

specifice ale 

fiecărei competiții 

școlare 

 

13. 

Elaborarea 

adeverințelor de 

participare  

Comisia județeană de 

organizare elaborează 

adeverințele de participare 

pentru membrii comisiilor 

județene de organizare, de 

evaluare a competițiilor 

școlare, precum și pentru 

profesori pregătitori. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

14. 

Transmiterea către 

M.E. a tabelelor 

cuprinzând lista finală 

a elevilor din județ, 

calificați la etapa 

națională a 

competițiilor școlare 

Inspectorul școlar responsabil 

pentru disciplina/domeniul 

transmite, în termen de 5 zile 

de la desfășurarea etapei 

județene, către M.E. și județul 

organizator al competiții a 

tabelelor cuprinzând lista finală 

a elevilor calificați la etapa 

națională a competițiilor 

școlare, împreună cu celelate 

date solicitate. 

Conform 

graficului C.J.O. 

și calendarelor 

M.E. 

 

15. 
Mediatizarea 

rezultatelor obținute 

Inspectorul școlar responsabil 

pentru disciplina/domeniul 

În maxim 7 zile 

calendaristice de 
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de către elevii 

județului 

informează departamentul 

curriculum și inspecție școlară 

privind rezultatele obținute de 

către elevii județului, respectiv 

purtătorul de cuvânt al a I.Ș.J. 

Sălaj. 

la data finalizării 

etapei 

județene/naționale 

 

8. Dispoziţii finale 

Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se 

arhivează și se păstrează în unitatea de învățământ care a organizat competiția școlară. 

 

9. Abrevieri 

Abrevierea Termenul abreviat 

M.E.C./M.E. Ministerul Educației și Cercetării/Ministerul Educației 

I.Ș.J. Inspectoratul Școlar Județean 

C.A. Consiliul de Administrație 

C.J.O. Comisia județeană de organizare 

C.J.O.E. Comisia județeană de organizare și de evaluare 

 

 

 


