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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Regulamentului de organizare 

și desfășurare a competițiilor sportive școlare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020

Având în vedere: 

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

modificările și completările ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 405/DGIP din 7.03.2022 al proiectului de ordin

pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020 privind

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a competițiilor sportive

școlare;

și 

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și

completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. I. — Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive

școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.916/2020,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 septembrie 2020,

se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Ministerul Educației, prin Direcția generală învățământ

preuniversitar, organizează și coordonează în fiecare an școlar, sub denumirea

«Olimpiada națională a sportului școlar» (O.N.S.Ș.), competiții sportive școlare.

La acestea au dreptul de participare toți copiii și elevii din unitățile de învățământ

preuniversitar înscriși, la data de 1 octombrie a anului școlar în care se desfășoară

competiția, în registrul matricol al unității de învățământ pe care o reprezintă.

Elevii din centrele de excelență și centrele olimpice, școlarizați temporar în

unități de învățământ din localitățile în care funcționează acestea, au drept de

participare numai pentru unitățile de învățământ de unde provin și sunt

înmatriculați.”

2. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se abrogă.

3. La articolul 25 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului în original. Pentru elevii

care nu au împlinit vârsta de 14 ani sau au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu au

primit cartea de identitate până la data începerii fazei competiției, se prezintă

certificatul de naștere în copie eliberată de unitatea de învățământ, conform cu

originalul;”.

4. La articolul 25 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 4 se abrogă.

Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală

minorități și relația cu Parlamentul, Federația Sportului Școlar și Universitar,

Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele

școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 16 martie 2022.

Nr. 3.394.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la regulament) 

Unitate de învățământ �����������

Localitatea ���������������.

Adresa �����������������

Județul �����������������

Tel. ���������, fax �������..

Nr. ��. Data ������������

Viză medicală

cu parafa medicului și ștampila 

unității medicale, data emiterii, specificația

„CLINIC SĂNĂTOS”

și termenul de valabilitate

Fotografia elevului, 

pe care se aplică 

ștampila unității de 

învățământ

A D E V E R I N Ț Ă  D E  P A R T I C I P A R E

Elevul/Eleva �������������������, născut/născută la data de ������.., este înscris/înscrisă

la 1 octombrie, anul școlar ������, în clasa ��� la forma de învățământ ��.... și figurează în Registrul matricol al unității

noastre la nr. ����. .

Confirmăm că elevul/eleva îndeplinește condițiile de participare la Olimpiada națională a sportului școlar prevăzute la

art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului

educației și cercetării nr. 4.916/2020. 

S-a eliberat prezenta adeverință ca document oficial de înscriere în competiție.

Faza Data Specificația

Termenul 

de valabilitate

Parafa 

și ștampila

pe județ/sectoare

pe zonă/municipiul

București

Națională

Directorul unității de învățământ,
���������

L.S.

Profesorul delegat,
���������

Secretarul unității de învățământ,
���������
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