
 

CABINET MINISTRU 

    

O R D I N 

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

internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 57, alin. (4), din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, 

- prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată 

prin ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- prevederile ordinului  ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 5338/2015/2021 din 1 

octombrie 2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2, 

- referatul de aprobare, nr. 979/DGIP/20.12.2021, al proiectului de ordin privind aprobarea listei 

competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul 

școlar 2021-2022 și 

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Lista competițiilor internaţionale pe discipline școlare, sportive și proiecte 

educative desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevi români, în anul școlar 2021  - 

2022, prevăzută în anexa 1. 

(2) Se aprobă Lista competițiilor naționale pe discipline școlare și proiecte educative, care se 

organizează și se desfășoară în anul școlar 2021  - 2022, prevăzută în anexa 2. 

(3) Se aprobă Lista activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la 

competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022, prevăzută în anexa 3. 

(4) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2. (1) Pentru organizarea și desfășurarea competițiilor școlare aprobate prin prezentul ordin se 

interzice perceperea de taxe de participare sau solicitarea altor contribuții financiare (de exemplu: 

achiziționarea de cărți, reviste etc.) din partea părinților/elevilor. 

(2) În unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea și desfășurarea de 

competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice fel 

de contribuție financiară (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste etc.). 
 

Art. 3. Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcţia Generală Minorități și Relația cu 

Parlamentul, Federația Sportului Școlar și Universitar Direcția Generală Economică din cadrul 

Ministerului Educației, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și 

unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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