CABINET MINISTRU
ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 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 educației și al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5338/2015/2021
pentru 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, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile HG. nr.171/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 7 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- prevederile ordinului ministrului tineretului și sportului şi al ministrului sănătăţii nr.535/1505/2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în
vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber,
pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării
activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic,
respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive,
- referatul de aprobare, nr. 027/DGMRP/04.02.2022, al proiectului de ordin pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului educației nr. 5992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline
școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, cu modificările și
completările ulterioare
și
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului
Educației, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI
emite prezentul ordin:
Art. I Ordinul ministrului educației nr. 5992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare,
sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Se aprobă lista competițiilor sportive școlare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, în anul școlar 2021-2022 și lista competițiilor sportive școlare
naționale pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar,
ce se vor organiza și desfășura în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, în anul școlar 2021-2022, prevăzute
în anexa 4.”
2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.”
3. Anexa 2 a Ordinului ministrului educației nr. 5992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline
școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, cu completările și
modificările ulterioare, intitulată Lista competițiilor naționale pe discipline școlare, sportive și proiecte

educative la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022, prevăzută la alineatul (2) al articolului 1,
se modifică și se completează după cum urmează:
a) la categoria A. Competiții naționale finanțate de Ministerul Educației, I. Limbă și comunicare, după
poziția 6, se introduce o nouă poziție, poziția 6^1, cu următorul conținut:
Nr.crt. Denumirea competiției naționale
I.
Limbă și comunicare
6^1
Olimpiada națională de limbă și literatură germană maternă
b) la categoria B. Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației, II. Om și
societate, poziția 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
Nr.crt. Denumirea competiției naționale
II.
Om și societate
15.
Concursul național „Micii exploratori” (O călătorie prin Europa) – învățământ primar
c) la categoria B. Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației, III. Limbă și
comunicare, după poziția 25, se introduce o nouă poziție, poziția 25^1, cu următorul conținut:
Nr.crt. Denumirea competiției naționale
III.
Limbă și comunicare
25^1.
Concursul național „Io parlo italiano/ Eu vorbesc italiana”
d) la categoria B. Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației,
VI. Interdisciplinare/transdisciplinare, după poziția 50, se introduc trei noi poziții, pozițiile 50^1,
50^2 și 50^3 cu următorul conținut:
Nr.crt. Denumirea competiției naționale
VI. Interdisciplinare/transdisciplinare
50^1
Concursul Interdisciplinar ”CAN SAT”
50^2

Competiția Națională de ROVERE EXO - RO

50^3

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic

e) se completează cu o notă care va avea următorul conținut:
„Notă: În funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 o competiție poate fi anulată la propunerea
organizatorilor cu aprobarea secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar/învățământ în limbile
minorităților.”
Art. II Anexa privind lista competițiilor sportive școlare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul
Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, în anul școlar 2021-2022 și lista competițiilor sportive școlare
naționale pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar,
ce se vor organiza și desfășura în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, în anul școlar 2021-2022 este parte
integrantă a prezentului ordin.
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