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INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ 
Str. loan Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, 
Telefon 0251/420961;0351/407395 ( 407397) 
Fax: 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.i§jdolj.ro 

NOTA NR. o/6/? 

MlNISTERUL 
EDUCATIEI 

' NA'fIONALE 

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

Va informam ca pana in data de 1 noiembrie 2018, se vor depune la I.S.J. DOLJ, camera 201 
dosarele concursurilor propuse pentru Calendarul National al Activitiiplor Extra~colare 2019. 
Dosarul va cuprinde: 

- Formularul de aplicatie pentru CAEN 2019 
- Regulamentul concursului care trebuie semnat de: cadrul didactic coordonator al proiectului, 

directorul institutiei ~i aprobat de inspectorul ~colar general, prof. Leontina Monica SUNA 
- Raportul editiei anterioare trebuie semnat de: coordonatorul proiectului, directorul institu\iei 

~i inspectorul ~colar pentru activitati extra~colare, 
Raportul editiei anterioare trebuie sa contina minimul de informatii previizute in Fi~a de evaluare. 
Fiecare dosar al proiectului va contine ~i un angajament al coordonatorul proiectului referitor Ia 
derularea proiectului Iara taxii sau alte contributii financiare. 

Din evaluare vor fi eliminate urmatoarele tipuri de proiecte: 
• proiectele care nu au respectat precizarile din formularul initial; 
• proiectele care nu au indeplinit conditiile de nivel national; 
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activitiitilor 

cuprinse in calendarul activitatilor educative, ~colare ~i extra~colare; 
• proiectele cu taxii; 
• proiectele care au incii!cat principiul nondiscriminarii; 
• proiectele bazate exclusiv pe corespondenta; 
• concursurile Iara eel putin o etapa de calificare anterioara celei nationale; 
• concursurile in care numarul de premii (I, II, III) a depa~it 30% din numarul total de 

participanti. 

Pentru concursurile care vor fi cuprinse in Calendarul Regional, Interjudetean sau Judetean 
al Activitatilor Extra~colare 2019, termenul de depunere al proiectelor este 15 noiembrie 2018. 

Dosarul va cuprinde: 
• Formularul de aplicape pentru CAE 2019 
- Regulamentul concursului care trebuie semnat de: cadrul didactic coordonator al proiectului, 

directorul institutiei ~i aprobat de inspectorul ~colar pentru activitati extra~colare, prof. Simona 
CHIRITA 

- Raportul editiei anterioare trebuie semnat de: coordonatorul proiectului, directorul institutiei 
~i inspectorul ~colar pentru activitati extr~colare, 
Raportul editiei anterioare trebuie sa contina minimul de informatii prevazute in Fi~a de evaluare. 



Fiecare dosar al proiectului va confine ~i un angajament al coordonatorul proiectului referitor Ia 
derularea proiectului fiirii taxa sau alte contribufii financiare. 

Din evaluare vor fi eliminate urmiitoarele tipuri de proiecte: 
• proiectele care nu au respectat preciziirile din formularul initial; 
• proiectele care nu au indeplinit conditiile desfii~uriirii unei activitiiti; 
• proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activitiitilor 

cuprinse In calendarul activitatilor educative, ~colare ~i extra~colare; 
• proiectele cu taxii; 
• proiectele care au lnciilcat principiul nondiscriminiirii; 

--------•-GonGursurile-f'ara-Ge!-putin-o-etapii-de-ealifieare-anterioarii-celei-stabilite;----------
• concursurile In care numiirul de prernii (I, II, III) a depii~it 30% din numiirul total de 

participanti. 
- Acordati o atentie deosebitii respectiirii prevederilor Regulamentului de organizare a 

activitiitilor cuprinse In calendarul activitiitilor educative, ~colare ~i extra~colare, aprobat prin 
OMECTS nr. 3035/2012 ~i precizarilor din Formularul de aplicatie ~i Fi~a de evaluare ata~ate 
prezentei note. 

- in conformitate cu prevederile OMECS 5002/2014, in unitiitile de stat este interzisii 
organizarea ~i desfii~urarea de competitii ~i concursuri ~colare cu taxii sau pentru care se solicitii din 
partea piirintilor/elevilor orice contributie financiarii. A~adar NU se vor desla~ura 
proiecte/concursuri cu TAxA. 

Inspector Scolar General, 

Prof. Leontina Monica SUNA 

Inspector Scolar, 

ProL~A 



~!lL . 
1.1. Impactul educativ asupra grupului tinta (10 p); 
Achizifiile participanfilor: cuno$linfe, dezvoltarealconsolidarea comportamentelor 
prosociale, capacitatea de socializare # comunicare, oferirea unor mode/e pozitive, 
valorizarea competenfelor individuale, promovarea spiritului de echipa ~i de fair play, 
res ectul ata de ceilalfi artici anfi etc. 
1.2. Relevanta fata de analiza de nevoi/context/justificare, inclusiv din perspectiva 
grupului tinta caruia acesta i se adreseaza (8 p ); 
Proiectul sa fie fezabil $i realist. Sa nu se suprapuna cu alte proiecte finanfate care au 
acela$i obiectiv. Obiectivele proiectului trebuie sa corespunda unei nevoilprobleme 
identificate; spafiul $i logistica de desfa:jurare corespund specificului proiectului; 
proiectul fine cont de nevoile $i implicarea comunitafii locale. Proiectul trebuie sa se 
adreseze unei/unor nevoi reale a/ale grupului finta $i sa corespunda caracteristicilor 
acestuia. 
1.3. Originalitatea proiectului (7 p) 
Proiectul sa fie inovator. Se puncteaza modul original de a aborda problema 
identificata, com arativ cu alte demersuri similare. 

''_i~'ll . I!.. - ' 
2.1 Obiectivele sunt SMART (Specific, Masurabil, Adecvat, Realizabil ~i !ncadrat in 
Tim 3 
2.2. Concordanta dintre grup tinta - obiective - activitati - rezultate, numar de elevi 
implicati (5 p); 
Proiectul sa fie coerent: diferitele parfi ale proiectului trebuie sa fie articulate in mod 
logic (obiectivele sa raspunda problemei grupului finta; activitafile sa fie subsumate 
logic obiective/or :ji sa duca la indeplinirea acestora; rezultatele sa fie reale $i 
masurabile - se vor preciza obligatoriu indicatori; asigurarea sustenabilitafii face 

arte din structura roiectului). 
2.3. Activitatile sunt realiste, planificate ~i pot fi realizate cu resursele umane §i 
materiale ale roiectului 4 
2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante in raport cu nevoile identificate, 
masurabile cantitativ ~i/sau calitativ ( 6 p ); 
Se uncteaza recizarea indicatorilor de masurare a rezultatelor. 
2.5. Tehnicile §i procedurile de monitorizare ~i de evaluare a rezultatelor sunt descrise 
~i justificate (Sp). 
Se puncteaza precizarea modalitafilor de evaluare a rezultatelor proiectului atdt la 

na/izarea concursului/festivalului, cfit i ulterior. 

3.1. Capacitatea de derulare a proiectului la nivel national (I 0 p) 
Indicatori: asigurarea resurselor umane; capacitate de cazare $i masa; asigurarea 
materialelor pentru desfa$urarea probe/or de concurs conform regulamentului; 
asigurarea securitafii $i a siguranfei participanfilor; infrastructura adecvata; 
imp/icarea comunitafii locale in proiect etc. Constituie avantaj organizarea 
proiectului cu participare directii - evaluatori, acesta este principalul criteriu de 
de arta ·are a celor directe de cele indirecte/online. 
3.2. Descrierea parteneriatului - roluri §i responsabilitati in proiect ( 4p) 



4.1. Masura In care proiectul este sustenabil (Sp) 
Sustenabilitate fnseamnii continuare :;i dezvoltare (participanfii vor utiliza achizifiile 
dobiindite fn proiect atiit fn via/a de zi cu zi, ciit :;i in inifierea unor noi activitiifi, 
proiecte etc.). Proiectul poate avea in vedere utilizarealimbunatiifirea ofertei 
educafionale a unitiifilor de invafamdnt implicate. Sustenabilitatea inseamnii 
durabilitatea fn tim a rezultatelor i multi licarea acestora. 
4.2. Proiectul include activitati de promovare ~i de diseminare relevante ( 5p) 
Relevanfa se referii la nivelul, numarul :;i complexitatea activitafilor de promovare :;i 
diseminare. 
4.3. Calitatea editiei anterioare (rezultii din raport) (Sp) 

---Raportul edifiei anterioare trebuie sa confina minimum urmatoarele in-ij<~or_m_a,~ti~i: ____ , ____ , ______ _ 

Rezulatul deruliirii proiectului (pe scurf: perioada, parteneri, principalele activitafi); 
Numar de participanfi, cu unitatea de inviifiimdnt precizatii (in cazul concursurilor cu 
participare directa); 
Numar de participanfi, :;coli, judefe :;i fiiri implicate, pentru proiectele cu participare 
indirecta/online; 
Bugetul (surse de provenienfii afondurilor :;i modul in care au Jost cheltuite); 
Prem ii ( dacii este cazul) - numiir :;i procent din numarul de participanfi (coriform 
Regulamentului de organizare a activitafilor cuprinse in calendarul activitafilor 
educative, :;co/are :;i extra:;colare :;i Regulamentului propriu al concursului). in cazul 
fn care sunt mai multe premii I, II etc., se va justifica acest lucru. 
Rezultate - produse, impact 
Promovare :;i diseminare (doar descriere,fiira ata:;amente). 
Anexe la raport: lista cu membrii echipei de proiect :;i lista cu coordonatorii 
echipajelor participante/participan/ilor, cu datele de contact. 0 parte dintre ace:;tia 
vor fi sunafi, aleatoriu, pentru a Ii se cere parerea despre proiect. 
Dacii raportul nu va confine eel pu/in iriformafiile de mai sus, va ft considerat nevalid 
:;i proiectul va Ji eliminat din competifie. 

S.1. Nivelul estimat al costurilor este realist ( 4 p) 
Proiectul sii res ecte rinci iul cost - e cienfa. 
S.2. Contributia financiara a aplicantului (14 p) Punctajul se acorda astfel: 

pentru o contribufie intre 1-1000 lei-Ip; 
pentru o contribu/ie intre 1001 - 2000 lei - 2p; 
pentru o contribu/ie fntre 2001 - 3000 lei -3p; 
pentru o contribu/ie intre 3001 -4000 lei-4p; 
pentru o contribu/ie intre 4001 -5000 lei-Sp; 
pentru o contribu/ie fntre 5001- 6000 lei - 6p; 
pentru o contribufie intre 6001 - 7000 lei - Sp; 
pentru o contribufie intre 7001-8000 lei-9p; 
pentru o contribu/ie intre 8001 - 9000 lei -11 p 

entru o contributie fntre 9001 -10000 lei-13 

* Aplicantul care aduce o contributie, din surse proprii, mai mare de 10.000 lei, va obtine punctaj maxim 
la acest criteriu. 



FI~A DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE EXTRA[)COLARE CAEN 2019 

Institutia: ---,-----------:-:---------,-,-c------------------
B u get total: din care solicitat MEN: ---------N r. participanti: _______ _ 
Perioada de desra§urare a activita\ii principale: -::-:-----,-----,--=----------------
Pro i e ct u l este cu participare: a) directa, b) indirecta, c) online. 

----Plmctarrmal: 
Evaluator 1 (nume §i semnatura): _____________ _ 
Evaluator 2 (nume §i semnatura): --------------
Ev al u at or 3 (nume §i semnatura): --------------

Nr. CRITERII DE EV ALUARE 

2.1 Obiectivele sunt SMART (Specific, Masurabil, Adecvat, 
Realizabil §i lncadrat In Tim ) (3 
2.2. Concordanta dintre grup tinta - obiective - activitati - rezultate, 
numar de elevi im licati (S ); 
2.3. Activita\ile sunt realiste, planificate §i pot fi realizate cu 
resursele umane §i materiale ale roiectului 4 
2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante in raport cu 
nevoile identificate, masurabile cantitativ §i/sau calitativ ( 6 
2.5. Tehnicile §i procedurile de monitorizare §i de evaluare a 
rezultatelor sunt descrise §i justificate (S ). 

4.1. Masura in care proiectul este sustenabil (Sp) 
4.2. Proiectul include activitati de promovare §i de diseminare 
relevante 5 
4.3. Calitatea edi\iei anterioare (rezulta din raport) (Sp) 

1--::--filll 
5. 

S.2. Contributia financiara a aplicantului (14 p) 
Punctajul se acorda astfel: proportional cu fondurile asigurate dub 

* Aplicantul care aduce o contribu\ie, din surse proprii, mai mare de 10.000 lei, va ob\ine punctaj maxim 
la aces! criteriu. 



FORMULAR DE APLICATIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse in Calendarul Activitatilor Educative 2019 

Proiectul va confine doar: formularul de aplicafie (scris cu TNR 12, la un riind), raportul de la edifia 
anterioarii (vizat de inspectorul educativ - 1 paginii + anexele), diagrama Gantt (I paginii) iji 
regulamentul aprobat de inspectorul :jcolar general (fn cazul concursurilor), fn dosar de plastic cu 
§inii, for ii folii protectoare. 

Avizat, 
Inspector educativ I.S.J./I.S.M.B/PNC ___ _ 

A. INFORMATII DESPRE APLICANT 
Numele instJtutiei/unitatii de invatiim§nt aolicante: 
Adresa comoleta 
Nr. de telefon/fax 
Site ~i adresa posta electronica 
Coordonator/i (nume iji prenume, funcfie, date de contact) 
Numiirul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 
de cadre didactice din unitate 
Numiirul elevilor din unitate participanti la proiect 
Alte programe/proiecte organizate (enumerafi mai jos max. 
5 titluri de proiecte, perioada de des{iiijurare iji finanfatorul) 
B. INFORMATII DESPRE PROJECT 
B.1. Titlul proiectului : ...................................................................................... . 
B.2. Precizati tipul activitatii principale din cadrul proiectului (concurs; festival; festival-concurs; 
proiect social; expozifie; tabiirii tematicii; ijCoalii de varii; simpozioane doar pentru elevi). 

B.3. Domeniul in care se incadreaza proiectul: (selectafi un singur domeniu, considerat principal -
celelalte domenii le stergeti din formular) 
• Domeniul cultural-artistic, arte vizuale 
• Domeniul cultural-artistic, culturi ~i civilizatii 
• Domeniul cultural-artistic, literatura 
• Domeniul cultural-artistic, teatru 
• Domeniul cultural artistic- folclor, traditii, obiceiuri 
• Domeniul cultural-artistic - muzica 
• Domeniul cultural-artistic - dans 
• Domeniul ecologie ~i proteqia mediului 
• Domeniul educatie civica, voluntariat, proiecte caritabile 
• Domeniul sportiv (inclusiv majorete ~i gimnastica aerobica) 
• Domeniul tehnic 
• Domeniul ~tiintific 

B4: Editia nr ............... .. 
BS. Locul ~i perioada de desfii~urare a activitatii principale ( etapa nationala/intemationala/finala) 
B6: Numar participanti la proiect: ................. . 
B7: B I . I . u2etu ur01ectu m: 
Buget total Buget solicitat MEN Contributie proprie/alte surse 

Contribufia minima a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectulw (condifie elzmmatone) 

B8: Proiectul este cu participare: Oirecta, Oidirecta, Oline. 
REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere) 
Prezentati minim urmatoarele elemente ale proiectului dumneavoastra: 
a. Numar de elevi ~i numar de cadre didactice implicate; 
b. Beneficiarii diregi ~i indiregi; 



c. Activitati propuse, in ordinea in care se vor desr~ura; 
d. Descrierea activitatii principale; 
e. Impactul educativ estimat asupra grupului tinta. 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 
C.1. Argument justificare, context (analiza de nevoi) (max.1500 caractere); 
C.2. Scopul proiectului; 
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului; 
C.4. Descrierea grupului tinta caruia i se adreseaza proiectul; 
C.5. Beneficiarii directi ~i indirecti; 
C.6. Durata proiectului (minim 6 !uni, max 12 luni); 
C. 7. Descrierea activitatilor (trebuie sii confinii minim informafiile de mai jos pentru fiecare activitate 
in parte - maximum 16. 000 caractere pentru toate activitiifile): 
a. Titlul activitatii; 
b. Data/perioada de desra§urare; 
c. Locul desfii§urilrii; 
d. Participanti ( elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.); 
e. Descrierea pe scurt a activitatii. 
C.8. Diagrama Gantt a activitatilor 
C.9. - Rezultate calitative eyi cantitative a§teptate ca urmare a implementarii proiectului (max. 2000 
caractere) 
C.10. Modalitati de monitorizare §i de evaluare ale proiectului (max. 1500 caractere) -
C.11. Modalitati de asigurare a continuitatii /sustenabilitatii proiectului (max. 1500 caractere) 
C.12. Activitati de promovare/mediatizare §i de diseminare pe care intentionati sale realizati in timpul 
implementarii proiectului (max. 1500 caractere) 
C.13. Parteneri implicati in proiect descrierea parteneriatului (roluri $i responsabilitiifi fn proiect, 
adresa completii, nr. de telefon/fax, adresii pO$tii electronicii /Site, persoanii de contact $i descrierea 
rolului, contribufiei la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere) 
D. DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. Fonduri Finantare 
Total 

crt. 
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitata 

sum a 

1 

2 

etc. 
TOTAL RON 

*Cheltuielile eligibile sunt: cazare $i masii participanfi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008), 
cheltuieli de organizare $i materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern. 
Fiecare tip de cheltuialii va fl descrisii detaliat (de exemplu cazare ~i masii 50 persoane x Y zile x Y 
lei/zilpersoanii; transport ruta garii - tabiirii .# retur: 50 persoane x Y lei/persoanii sau 50 km x Y 
lei/km; premii: 3 premii I + 3 premii II + 3 premii III + 3 menfiuni - dacii existii 3 categorii de viirstii 
etc.), 
E . Bu1tetul ultimelor 2 editii: 

Anul de desfil~urare Edi\ia Buget total Buget primit de la Contribu\ie proprie/alte 
Ministerul Educatiei surse 

F. In cazul in care nu va exista posibilitatea de fmantare MEN, doresc ca proiectul sa fie inclus in 
CAEN2019: 
a. DA 
b. NU 
Coordonator/i (nume ~i semnatura) .............................................. . 
Director unitate (nume ~i semnatura) .............................................. . 



Preciziiri: 
Fonnularul de aplicatie se completeaza in baza Regulamentului de organizare a activita\ilor cuprinse in 
calendarul activitatilor educative, ~colare ~i extra~colare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012. 
Respectand indicatiile referitoare la numarul maxim de caractere, nici un proiect nu poate depa~i 9 
pagini. A nu se unnari atingerea numarului maxim de caractere pentru fiecare capitol, nu este un 
criteriu de evaluare. Orice proiect care va depa~i 9 pagini (rara Diagrama Gantt, Raport ~i Regulament) 
va fi verificat referitor la numiirul de caractere maxim admis. Daca nu va indeplini aceasta conditie, va 
ti eliminat din concurs. Toate cuvintele scrise cu caractere italice vor fi ~terse din fonnularul final. Ele 
contin doar indica\ii referitoare la completarea fonnularului. 
Proiectul nu se identifica cu concursul/festivalul in sine. Concursul/festivalul este doar activitatea 
principalii a proiectului, care se subsumeaza unui obiectiv specific. 
Raportul ed1\1e1 antenoare trebme sa contma minimum unnatoare!eiruonnatii: 

1. Rezulatul deruliirii proiectului (foarte pe scurt: perioada, parteneri, principalele activita\i); 
2. Numar de participan\i, cu unitatea de invatamant precizata (in cazul concursurilor cu 

participare directa); 
3. Numar de participan\i, ~coli, judete ~i tiiri implicate, pentru proiectele cu participare 

indirecta/online; 
4. Bugetul (surse de provenienta a fondurilor ~i modul in care au fost cheltuite); 
5. Premii ( daca este cazul) - numar ~i procent din numarul de participan\i (conform 

Regularnentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, 
~colare ~i extr~colare ~i Regularnentului propriu al concursului). in cazul in care sunt mai 
multe premii I, II etc., se va justifica acest lucru. 

6. Rezultate - produse, impact 
7. Promovare ~i diseminare ( doar descriere, rara ata~arnente). 
8. Anexe la raport: lista cu membrii echipei de proiect ~i lista cu coordonatorii echipajelor 

participante/participan\ilor, cu datele de contact. 0 parte dintre ace~tia vor fi suna\i, aleatoriu, 
pentru a Ii se cere parerea despre proiect. 

Dacii raportul nu va contine eel putin in(ormatiile de mai sus, va fl considerat nevalid si proiectul va 
ti eliminat din competitie. 

D.3. Fieciirui obiectiv specific ii sunt subsumate una sau mai multe activitiifi. Dacii obiectivele sunt 
formulate SMART, rezultatele decurg firesc chiar din obiective. 
Exemplu de obiectiv specific pentru evaluare fji diseminare: ,,Diseminarea rezultatelor proiectului 
in 30 unitiifi fjCOlare, intr-un interval de 6 luni". 
Activitiifi subsumate acestui obiectiv: 
1. Constituirea unei baze de date cu prof esorii participanfi la proiect; 
2. Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului fji transmiterea acestora ciitre 
profesorii implicafi; 
3. Organizarea unor evenimente de diseminare in cele 30 de unitiifi fjCOlare, dupii ji.nalizarea 
activitiifii principale. 
D.6. Perioada de desfiifjurare a proiectului este intotdeauna mai mare decaf cea de desfiifjurare a 
concursuluilfestivalului. Obligatoriu existii o perioadii. de pregiitire fji una de evaluareldiseminare. 
D.8. Exem lu de dia ramii Gantt: 

Nr. 
crt. s eci c 
1. 

Diseminarea 
rezultatelor 
proiectului in 
30 unitiifi 
~co/are, intr-un 
interval de 6 
/uni 

electronice cu rezultatele 
proiectului ~i transmiterea 
acestora cdtre profesorii 
im lica i 
Organizarea unor 
evenimente de diseminare in 
ce/e 30 de unitiifi ~co/are 

Luna Luna Luna Responsabili 
3 4 5 

IonescuP 

Echipa de proiect, 



D7. Activitiifile sunt subsumate unui obiectiv specific. Ele pot fl impiirfite in subactivitiifilacfiuni, 
dacii este necesar, cu respectarea numiirului maxim de caractere pentru acest capitol. Probele de 
concurs nu sunt activitiifi separate, ci subactivitiifilacfiuni in cadrul activitiifii principale. Ele sunt 
descrise in Regulamentul concursului, nu in formularul de aplica/ie. 
D.13. Partenerii sunt acele institu/ii care contribuie efectiv la organizarea proiectului; a nu se 
confunda cu unitii/ile tjcolare care doar participii la una sau mai multe activitafi ale proiectului. 
Existen/a partenerilor este recomandatii, nu obligatorie. Nu este necesarii incheierea de 
parteneriate cu unitii/ile de invii/iimiint participante. 



CABINET MINISTRU 

ORD IN 

I MINISTERUL 
EDUCATIEI 

" CERCET ARII I TINERETULUI 
$I SPORTULUI 

privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare ~i desfii~urare 
a competitiilor ~colare 

~i a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul 
activitatilor educative, ~colare ~i extra~colare 

in conform1tate cu art. 57alin. (4) din Legea educa\iei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

in temeiul Hotariirii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea ~i functionarea Ministerului 
Educa\iei, Cercetiirii, Tineretului ~i Sportului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

ministrul educa(iei, cercetiirii, tineretului ~i sportului 

emite prezentul ordin: 

Art. l - (1) Se aprobii Metodologia - cadru de organizare ~i desfa~urare a competi\iilor ~colare, 
previizuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. 
(2) Se aproba Regulamentul de organizare a activitii\ilor cuprinse in calendarul activitii\ilor 
educative, ~colare ~i extra~colare, previizut in anexa nr. 2, care face parte integrantii din prezentul 
ordin. 

Art.2 - La data publicarii in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, a prezentului ordin, se 
abroga orice dispozi\ie contrara. 

Art.3 - Directia Generala Educatie ~i inva\are pe Tot Parcursul Vie\ii, Direc\ia Generalii 
inva\amiint In Limbile Minorita\ilor, Rela\ia cu Parlamentul ~i Partenerii Sociali, Centrul 
National de Evaluare ~i Examinare, Direc(ia Generalii Economic, Finan\e, Resurse Umane, 
inspectoratele ~colare jude\ene, respectiv al municipiului Bucure~ti ~i unitii\ile de invii\iimiint 
preuniversitar due la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.4 - Prezentul ordin se publica 1n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
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