
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

MEHEDINȚI 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI   

  
ANEXA 8 

RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII ALE CADRULUI DIDACTIC ÎNSOŢITOR 

OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII”, DOMENIUL FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN LEMN 

-etapa națională 

JUDEŢUL MEHEDINȚI 

PERIOADA  18-22.04.2022     

Cadrul legal general:  

 prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN nr. 4.203/2018, OMEN nr. 

3.015/2019 și OME nr. 3123/2022 

 

 Subsemnatul/a prof. ______________________________________________ de la 

_______________________________________, judeţul _______________________, cadru didactic 

însoţitor al lotului de elevi (conform tabelului anexat), care participă la Etapa Naţională a 

__________________________________ mă angajez, ca pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

olimpiadei, să pun în aplicare următoarele prevederi: 

1. Respectarea programului stabilit de către organizatori. 

2. Instruirea elevilor cu privire la interzicerea de a părăsi grupul precum şi manifestarea unui 

comportament decent şi civilizat faţă de toate persoanele întâlnite. 

3. Supravegherea permanentă a elevilor şi conştientizarea acestora privind riscurile care pot 

apărea în momentul părăsirii grupului, fără înştiinţarea cadrului didactic însoţitor. 

4. Toate vizitele rudelor sau prietenilor din zonă se aduc la cunoştinţa cadrului didactic însoţitor 

(elevii pot fi vizitaţi şi nu invers). 

5. Înainte de finalizarea activităţii, nu se poate părăsi locaţia stabilită, decât cu acordul 

reprezentantului M.E. şi al I.S.J. 

6. Pe timpul desfăşurării lucrărilor scrise şi practice, elevii vor da dovadă de disciplină 

exemplară şi comportament decent. 

7. La locul de cazare, se va păstra ordinea şi curăţenia, se vor primi şi preda obiectele de 

inventar (dacă este cazul), iar deteriorarea acestora va fi suportată de către persoanele în cauză. 

8. Toate nemulţumirile elevilor se aduc la cunoştinţa cadrului didactic însoţitor care le va 

comunica organizatorilor. 

9. Elevii calificaţi la faza naţională vor avea un comportament în spiritul olimpismului și al 

civismului manifestând astfel colegialitate, prietenie, toleranţă, nonviolenţă, spirit de echipă, toate 

acestea conducând la reuşita unei competiţii de calitate şi a unui climat de linişte şi încredere, necesar  

tuturor. 

 

Data                                                                                                        Semnătura 


