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Nota nr.540 din 20.12.2012 

În atenţia unităţilor de învăţământ preuniversitar din Craiova şi judeţ, 

Vă transmitem în anexă, adresa MECTS nr. 102340, privind competiţiile 

şcolare pe discipline de studiu, interdisciplinare şi transdisciplinare, pentru 

stimularea elevilor capabili de performanţă. 
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Inspector MCD, 

Prof. Puiu OPRICĂ 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului susţine şi promovează 

competiţiile şcolare pe discipline de s~diu, interdisciplinare şi transdisciplinare, ca fmmă 
eficientă de stimulare a elevilor capabili de performanţă. Pentru obţinerea efectului benefic al 
acestor competiţii asupra traseului educaţional individual, se va evita suprasolicitarea intelectuală 
şi fizică a elevilor, fenomen care, prin aglomerarea în timpul programului, ar putea produce 
diminuarea performanţelor şcolare. 

Recomandăm inspectoratelor şcolare şi conducerii tuturor unităţilor din ţară 

monitorizarea constantă a calendarului competiţional, atât cu scopul de a oferi efevilor şansa 
participării necondiţionate şi având temeiul voinţei individuale şi al potenţialului propriu real, cât 
şi pentru evitarea elementelor de stres la elevi. Toate competiţiile se vor desfăşura rară 

perturbarea orarului şcolar. 
În acest scop, se vor avea în vedere următoarele: 

• elevii nu vor fi obligaţi sub nicio fom1ă să se înscrie şi să participe la aceste competiţii, 
alegerea aparţinându-le; 

• cadrele didactice nu vor condiţiona acordarea notelor de participarea la competiţii; 
• activitatea de pregătire a elevilor participanţi la competiţiile şcolare se va desfăşura 

gratuit, în afara orelor de curs; 
• cadrele didactice vor aprecia efortul şi dorinţa elevului de pregătire în vederea obţinerii 

performanţei,oricare ar fi rezultatele obţinute de pruticipanţi; 
• fiecare elev capabil de performanţe reale va fi stimulat de şcoală pentru a participa la 

activităţi competiţionale în domeniul preferat; 
• se va evita suprasolicitarea elevului, cu efect vizibil în scăderea randamentului şcolar; 
• competiţiile şcolare se vor desfăşura în afara programului şcolar. 

Vă solicităm ca, în termen de cinci zile de la primirea prezentei note, să transmiteţi 
informaţia către toţi directorii unităţilor şcolare din judeţ/ municipiul Bucureşti, în vederea 
comunicării mesajului către toate cadrele didactice din şcoli. 
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Director General, 
Liliana PREOTEASA 
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