ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021privind aprobarea Normelormetodologice de
aplicare a Programuluinațional pilot de tip "Școaladupășcoală", pentru eleviipână la
clasa a VIII-a inclusiv
EMITENT
 MINISTERUL EDUCAȚIEI
Publicatîn MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021

Avândînvedereprevederile art. 58 din Legeaeducațieinaționale nr. 1/2011, cu
modificărileșicompletărileulterioare, ale art. V alin. (1) și art. VI alin. (1) și (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificareașicompletarea art. 58 din
Legeaeducațieinaționale nr. 1/2011, cu modificărileulterioare, și ale art. 4 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilireaunormăsuri la
niveluladministrațieipublice centrale și pentru
modificareașicompletareaunoractenormative,întemeiulprevederilor art. 15 alin. (3) din
HotărâreaGuvernului nr. 24/2020 privind
organizareașifuncționareaMinisteruluiEducațieișiCercetării, cu
modificărileulterioare,ministruleducațieiemiteprezentulordin.
Articolul 1Se aprobă Normelemetodologice de aplicare a Programuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, pentru eleviipână la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzuteîn anexa care
face parteintegrantă din prezentulordin.
Articolul 2Direcția generalăînvățământpreuniversitar, Direcțiageneralăminoritățișirelația cu
Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanțareexternă,
inspectorateleșcolarejudețeneși al municipiuluiBucurești, precum șiconducerileunităților de
învățământduc la îndeplinireprevederileprezentuluiordin.
Articolul 3Prezentul ordin se publicăînMonitorulOficial al României, Partea I.
Ministruleducației,
Sorin-Mihai CîmpeanuBucurești, 19 februarie 2021.Nr. 3.300.
ANEXĂ
NORME METODOLOGICEprivindaprobareaNormelormetodologice de aplicare a
Programuluinațional pilot de tip"Școaladupășcoală", pentru eleviipână la clasa a VIII-a
inclusiv

NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2021de aplicare a Programuluinațional
pilot de tip "Școaladupășcoală", pentru eleviipână la clasa a VIII-a inclusiv
EMITENT
 MINISTERUL EDUCAȚIEI
Publicatîn MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021

Notă
Aprobateprin ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicatînMonitorulOficial al
României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021.
Articolul 1
(1) Începând cu semestrul al II-lea al anuluișcolar 2020-2021, Ministerul
EducațieiorganizeazășiasigurădesfășurareaProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, pentru eleviipână la clasa a VIII-a inclusiv.
(2) Scopul principal al Programuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“ esteorganizarea,
înșcolile cu clase de învățământprimarșigimnazial, de activitățiremediale, învedereaacordării
de sprijinelevilor pentru formareacompetențelorspecifice, sporireașanselor de
succesșcolarși de acces la nivelurisuperioare de educațieșidiminuareariscului de
părăsiretimpurie a școlii.
Articolul 2(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programulnațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, menționat la art. 1, eleviipână la clasa a VIII-a inclusiv, aflațiînrisc de
părăsiretimpurie a școliiși/sauînriscoriînsituație de eșecșcolar, în special elevii care nu au
avutaccessau au avutaccesdeficitar la
activitățileeducaționaledesfășurateprinintermediultehnologieiși al internetului, precum
șieleviiaparținândgrupurilorvulnerabile, cum ar fi eleviromi, elevi din mediul rural, elevi cu
dizabilitățișielevi din comunitățiledezavantajate economic, care îndeplinesccriteriile de
eligibilitatemenționate la alin. (2).
(2) Pentru participarea la Programulnațional pilot de tip „Școalădupășcoală“, prevăzut la art.
1, eleviitrebuiesăîndeplineascăcelpuținunuldintreurmătoarelecriterii de eligibilitate:
a) elevul nu aavutaccessau a avutaccesdeficitar la
activitățileeducaționaledesfășurateprinintermediultehnologieiși al internetului, întrucât nu
dispune de echipamenteinformaticepropriisau nu beneficiază de conexiune/conexiunefiabilă
la internet;

b) elevul se aflăînsituație de corigență la sfârșitulsemestrului I al anuluișcolar 2020-2021
sau are situațiașcolarăneîncheiată la celpuțin o disciplină;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitatedovedită de
rezultateleșcolareobținuteînsemestrul anterior sau la evaluareainițială de la
începutulsemestruluiînderulare.
Articolul 3
(1) Documentele justificative care stau la bazaîncadrăriielevilorîncriteriile de
eligibilitatemenționate la art. 2 sunt:
a) pentru elevii care nu au avutaccessau au avutaccesdeficitar la
activitățileeducaționaledesfășurateprinintermediultehnologieiși al internetului: listăprezentată
de către unitatea de învățământ, pe bazasolicităriiscrise a părintelui/reprezentantului legal al
elevului, care include o declarație pe propria răspundereînacestsens;
b) pentru elevii care se aflăînsituație de corigență la sfârșitulsemestrului I al anuluișcolar
2020-2021 sau au situațianeîncheiată la celpuțin o disciplină: listaelevilorcorigențisau cu
situațianeîncheiată la sfârșitulsemestrului precedent prezentată de către unitatea de
învățământ;
c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitateremedială:
rezultateșcolare/rezultate la evaluareainițială de la începutulsemestruluiprezentate de
unitatea de învățământ.
(2) Documentele care dovedesceligibilitateaelevilor pentru participarea la Programulnațional
pilot de tip „Școaladupășcoală“ se transmit inspectoratuluișcolarodată cu solicitările de
tranșă, iarcopii ale acestora se păstrează la nivelulunității de învățământ.
Articolul 4
(1) Avândînvedereobligațiaasigurării pentru fiecare elev din învățământul general obligatoriu
a accesuluineîngrădit la educație de calitateșisituațiaexcepționalăcreată de pandemia de
COVID-19, care a condus la suspendareacursurilorfață-în-față, în anul școlar 2020-2021
voraveaacces cu prioritate la Programulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“
eleviimenționați la art. 2 alin. (2) lit. a).
(2) Unitățile de învățământîn care existăelevi din categoriacelorprevăzuți la art. 2 alin.
(2) transmit către inspectorateleșcolare datele cu privire la numărul de elevieligibili pentru a
participa la programul de educațieremedială.

(3) Inspectorateleșcolare, pe bazadatelortransmise de către unitățile de învățământ cu
privire la numărul de elevieligibili, stabilescunitățile de învățământ care
vororganizaactivitățiremedialeîncadrulProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“
din listacelor care au optat pentru organizareaacestoractivități.
(4) Inspectorateleșcolarerepartizeazăbugetelecorespunzătoareacordăriisprijinuluifinanciarun
ităților de învățământîn care vor fi organizateactivitățile din Programulnațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, înfuncție de număruldeclarat de elevi care se încadreazăîncriteriile de
eligibilitate.
(5) Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizeazăactivități de
educațieremedială pot participa la acesteactivitățiîncadrulaltorunități de
învățământdecâtceleîn care sunt înmatriculați, conform planificăriirealizate de către
inspectoratulșcolar.
Articolul 5
(1) Înscriereaelevului pentru a participa la activitățile de
educațieremedialăorganizateîncadrulProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“ se
realizeazăînurmainformăriiacestuiași se face pe bazasolicităriiscrise a părintelui, a
reprezentantului legal sau, dupăcaz, a persoanei care a fostdesemnată de părinte pentru
întreținereaunuicopil, înperioadaabsențeipărinților, conform art. 104 din Legea nr.
272/2004 privind protecțiașipromovareadrepturilorcopilului, republicată, cu
modificărileșicompletărileulterioare, denumițiîncontinuarepărinți.
(2) Solicitărilescrise se depunsau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământîn
care esteșcolarizatelevul, întermenulmenționatîncalendarulProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, prevăzutîn anexa la prezentelenormemetodologice.
(3) Unitățile de învățământ care nu organizeazăactivitățiremedialeși care înregistreazăcereri
ale părințilorelevilor transmit acestesolicitări către inspectorateleșcolarejudețene, care
vorrepartizaeleviiînunități de învățământorganizatoare ale programului.
(4) Finanțareaactivitățilorremediale din Programulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“ se
va realizaînfuncție de numărulelevilor care vor beneficia de
activitățiremedialeîncadrulaceleiunități de învățământ.
(5) Încazulîn care, la niveluluneiunități de învățământîn care se organizeazăprogramul,
numărulcererilordepuseînvedereaparticipării la Programulnațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“ estemai mare decâtnumărul de locuri pentru care existăfinanțare,
înscrierea pe listă a elevilor se face ținândcont de prevederile art. 4 alin. (1) și,

încadrulcategoriei a, înordineadescrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate
cumulate de către fiecare elev, după cum urmează: se repartizează la începutcopiii care
îndeplinesc 3 dintrecriteriilemenționate la art. 2 alin. (2), apoicopiii care
îndeplinescdouădintrecriteriiși, în final, elevii care
îndeplinescdoarunuldintrecriteriilemenționate la art. 2 alin.
(2).(6) Dacădupăînscriereaelevilor care îndeplinesccriteriulmenționat la art. 2 alin. (2) lit.
a) maiexistălocuridisponibile, vor fi înscrișielevii care îndeplinesccriteriilemenționate la art. 2
alin. (2) lit. b) și/sau c), înordineadescrescătoare a numărului de criterii de eligibilitate
cumulate de către fiecare elev.(7) Încadrulfiecăruicriteriu de eligibilitatevor fi înscriși cu
prioritateînlistabeneficiarilor de
activitățiremedialeeleviiaparținândgrupurilorvulnerabilemenționate la art. 2 alin. (1), cu
respectareaprevederilor alin. (5).(8) Pe locurilerămasedisponibiledupăaplicareacriteriilor de
eligibilitatemenționate la art. 2 alin. (2) unitatea de învățământpoateînscrieșialțielevi, pe
bazaunorcriterii de eligibilitatestabilite la nivelulșcolii, înfuncție de condițiile concrete din
școală, acordândprioritateelevilorproveniți din grupurilevulnerabilemenționate la art. 2 alin.
(1).
Articolul 6
(1) Unitățile de învățământîn care se
organizeazăactivitățiremedialeîncadrulProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“
realizează o analiză a nevoilor de activitățiremediale, pornind de la criteriile de
eligibilitateprevăzuteînprezentelenormemetodologiceși de la activitatea de predare-învățareevaluaredesfășuratăînunitatea de învățământ.
(2) Analizamenționată la alin. (1) se realizează din perspectivanivelului de structurare a
competențelorspecifice ale elevilor, a participăriidirecteaelevilor la cursurile online (absențe,
acces la echipamente, calitateaconexiunii, alteaspecte), respectiv a participării active a
elevilor la cursurile online (efectuareașitransmitereatemelor,
implicareadirectăîncomunicarea cu cadrul didactic, alteaspecte).
(3) Pe bazaanalizeirealizate conform alin. (1) și (2), unitățile de învățământrealizează o
propunere de program al activitățilorremediale. Analizașipropunerea de program se transmit
inspectoratuluișcolar. Propunereatrebuiesăconținășiinformații cu privire la
resurseleumanenecesare pentru implementareaprogramului, structuraechipeipedagogice
implicate înderulareaprogramului, responsabilitățilefiecăruimembrușimodalitățile de
asigurare a calitățiiprogramului, respectiv de urmărireșievaluare a progresuluiînregistrat de
eleviiparticipanți la program.

(4) Înorganizareaactivităților de educațieremedială, unitățile de
învățământvoraveaînvedereurmătoarelerecomandări:
a) constituireagrupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
b) organizarea a 20 de ore de activitățiremediale/lună/elev, cu prezențăfizicăînclasă;
c) proiectarea, organizareașisusținereaactivităților de către cadre
didacticecalificateprovenite din unitatea de învățământ care organizeazăprogramulsau din
alteunități de învățământ;
d) activitățileremediale, materializateînactivități de învățare,
vorvizaîmbunătățireaachizițiilorelevilor, în special aacelora care contribuie la
formareacompetențelor de bază, fundamentale pentru formareacelorlaltecompetențe;
e) se au învedere, cu prioritate, activitățiremediale care săvizezeachizițiile care contribuie la
formareacompetențelor de literațieși a competențelor STEM, incluzândșiactivități pentru
formareacomportamentelorspecificecompetenței „a învățasăînveți“.(5) Însituațiijustificate,
cum ar fi necesitateapregătiriielevilor pentru examene de corigențăsau de încheiere a
situațieișcolaresau pentru actualizareacunoștințelor, înperspectivadeschideriinoului an
școlar, activitățileremediale se pot desfășurași pe duratavacanței.
Articolul 7
(1) Pentru acoperireacosturilororganizăriișiparticipăriielevilor la activitățile de
educațieremedialăîncadrulProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“, începând cu
semestrul al II-lea al anuluișcolar 2020-2021, se acordăunităților de învățământ care
organizeazăProgramulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“ un sprijinfinanciar de 0,4
ISR/lună, exprimatîn lei, per copilînscrisîn program, respectiv 200 lei/lună.
(2) ISR reprezintăindicatorul social de referință, care la data prezentelornormemetodologice
are valoarea de 500 lei șipoate fi ajustat periodic de GuvernulRomâniei.
(3) Pentru Programulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“,
sprijinulfinanciaresteconsideratbarem standard de cost per elev
șiestedestinatexclusivacopeririicosturilororganizăriișiparticipăriicopiilor la 20 de ore/elev/lună
de activități de educațieremedială, respectivsusținerii financiare a salariilorcadrelordidactice
care sunt implicate înactivitățile cu elevii, derulateînproiect.
Articolul 8

(1) Condiția de acordare a sprijinuluifinanciar lunar unităților de învățământ care
organizeazăProgramulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“ este de participare a elevilor
la cele 20 de ore/lună de activități de educațieremedială.
(2) Încondițiiexcepționale, un elev poatesăabsenteze lunar celmult 5 ore de la
activitățileremediale. Reducereasprijinuluifinanciaracordatunui elev se va face dacănumărul
de absențeestemai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev.
Absențeleînregistrate din motive medicale nu conduc la diminuareasprijinuluifinanciar.
(3) Încazulîn care părinteleunui elev renunță, înscris, la participareaelevului la activitățile de
educațieremedială, unitatea de
învățământpoatepropuneinspectoratuluișcolarînlocuireaacestuia cu alt elev eligibil, care are
nevoie de educațieremedială, cu
respectareacondițiilorprevăzuteînprezentelenormemetodologice.
Articolul 9
(1) Unitățile de învățământ care organizeazăProgramulnațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“ transmit lunar, înprimele 5 zilecalendaristice de la începutulfiecăreiluni,
către inspectorateleșcolaredocumenteletehniceaferentederulăriiactivitățilorremediale din
luna precedentă, respectiv: situațiaconținândnumărul de elevi care au participat la
activitățile de educațieremedialăîn luna respectivă - liste de prezență,
orarulactivitățilorremedialeplanificateșirealizate, pe zileșigrupe de elevi.
(2) Documenteletehniceprevăzute la alin. (1) sunt însoțiteși de o solicitare de tranșă a
sprijinuluifinanciar. Valoareatranșei se stabilește ca rezultat al înmulțiriinumărului de elevi
care au participat la activitățile de educațieremedială cu valoareasprijinuluifinanciar/lună per
elev.
(3) Inspectorateleșcolare transmit documenteletehniceprimite de la unitățile de învățământ
către experțiidesemnați pentru monitorizareaactivitățilorremediale.
Aceștiacentralizeazăsituațiileși, ținândseamași de rezultatelemonitorizăriimodului de
desfășurareaactivităților de educațieremedială, conform prevederilor art. 12 alin. (2),
acordăavizultehnic pentru activitățileremedialederulate de unitățile de învățământșiinclud
sumele solicitate însolicitarea de tranșă a sprijinuluifinanciarcentralizată la
niveluljudețului/municipiuluiBucurești. Solicitarea de tranșăcentralizată la
niveluljudețului/municipiuluiBucureștielaborată de experțiidesemnați pentru
monitorizareaactivitățilorremedialeestetransmisă la Ministerul Educației pentru aprobare.
(4) După aprobarea de către Ministerul Educației a documentațieiprevăzute la alin. (3),
inspectorateleșcolareprimescdeschideri de creditecorespunzătoaresolicitării de tranșă a

sprijinuluifinanciarcentralizată la niveluljudețului/municipiuluiBucureștiaprobate, pe care le
transmit unităților de învățământcorespunzătoare.
Articolul 10
(1) Ministerul Educațieivirează, lunar, în termen de 5 zilecalendaristice de la
aprobareacererilor de credite/solicitărilor de tranșămenționate la art. 9 alin. (4), înconturile
50.05 „Sume de mandatșiîndepozit“ deschise de inspectorateleșcolare, sumele solicitate de
acesteaprincererile de credite/solicitările de tranșă.
(2) Inspectorateleșcolarevirează lunar sumele primite de la Ministerul Educațieiînconturile
50.06 „Sume de mandatșiîndepozit ale instituțiilorpublice de subordonarelocală“ deschise
de consiliile locale la dispozițiaunităților de învățământsauîncontul 50.05 „Sume de
mandatșiîndepozit“, dupăcaz.
(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primireasumeloraferenteînconturile 50.06/50.05, unitățile
de învățământefectueazăplatapersonalului didactic implicatînactivitățile de
educațieremedială.
Articolul 11
(1) ActivitățileremedialeorganizateîncadrulProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“ sunt coordonate, de regulă, de către director, directorul adjunct sau de
către o persoanădesemnată de director săcoordonezeactivitateaîncadrulstructurii,
încazulunităților de învățământ care funcționează cu structurișcolarearondate.
(2) Fiecare unitate de învățământ care participă la Programulnațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“:
a) informeazăpotențialiibeneficiarișipărințiiacestora cu privire la
prevederilelegalespecificeProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“,
prinafișareaacestora la loc vizibilșipostarea pe site-ul unității de învățământ;
b) elaboreazăanaliza pentru stabilireanevoilor de
activitățiremedialeșiprogramulactivitățilorremedialeorganizateîncadrulProgramuluinațional
pilot de tip „Școaladupășcoală“;
c) centralizeazăsolicitărilescrise ale părințilorelevilor de înscriere, respectiv de retragere a
acestora din cadrulprogramuluișiîntocmeștedosarul individual al fiecărui elev care
beneficiază de sprijinulfinanciar, conținândsolicitareascrisă de înscriereîn program
șidocumentele justificative asociateacesteia, respectivsolicitareascrisă de retragere din
program, dacăestecazul;

d) monitorizeazăprezențaelevilor la activitățile din cadrulprogramuluișiîntocmeștelistele de
prezențălunară, princentralizareadatelorfurnizatezilnic de către cadreledidactice implicate
înimplementareaactivităților de educațieremedială;
e) centralizează datele cu privire la
beneficiariisprijinuluifinanciarșiîntocmeștedocumenteletehnicenecesare pentru
justificareacheltuielilor;
f) elaboreazărapoartele cu privire la derulareaProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, pe care îl transmite la inspectoratulșcolar.
(3) Raportul final de evaluare cu privire la derulareaProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“, elaborat de către unitatea de învățământșiaprobat de către
conducereaacesteia, conține date cantitativeșicalitative cu privire la:
a) îndeplinireacondițiilor de acordare a sprijinuluifinanciarși a cheltuielilorincluseînbaremul
standard de cost;
b) participareaelevilor la activitățileprogramului, inclusivsolicitările de retragereaelevilor din
cadrulprogramului, depuse de către părințiiacestora.
(4) Raportul final va conțineși o analiză a frecvențeielevilorși a rezultatelorșcolareobținute
de către aceștia, pe bazacărora se apreciazăimpactulProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“ asupraelevilor din unitatea de învățământ.
Articolul 12
(1) Fiecare inspectoratșcolar va fi sprijinit de către o echipa de experți de
monitorizareangajați de Ministerul Educației, prinUnitatea de management al proiectelor cu
finanțareexternă (UMPFE).
(2) Inspectoratul școlar, cu rol de partenerasociatînderulareaprogramului, are
următoareleresponsabilități:
a) stabileștelistaunităților de învățământîn care se vororganizaactivitățiremedialefinanțate
din Programulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“;
b) actualizează permanent baza de date care cuprindeinformațiireferitoare la unitățile de
învățământ care deruleazăProgramulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“;
c) transmite documenteletehniceprimite de la unitățile de învățământ către
experțiidesemnați pentru monitorizareaactivitățilorremediale, învedereacentralizăriidatelor,
avizăriidocumentațieișitransmiteriiacesteia către Ministerul Educației;

d) centralizează datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate de învățământ
care a derulatProgramulnațional de tip „Școaladupășcoală“ și le transmite experțilortehnici;
e) repartizeazăunităților de învățământ implicate deschiderile de creditebugetareprimite,
înurmaaprobării de către Ministerul Educației a solicitării de tranșăcentralizate la nivel de
județ/municipiulBucurești;
f) monitorizeazăasigurareacondițiilor optime pentru
desfășurareaactivitățilorremedialeînjudețulrespectiv/ municipiulBucurești, conform
prezentelornormemetodologice.
Articolul 13
(1) La nivelnațional, coordonareaProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“
esteasigurată de către Ministerul Educației, prin UMPFE.
(2) UMPFE asigurăangajarea de experțitehnici pentru
monitorizareaimplementăriiProgramuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“.
(3) Echipatehnică de monitorizare, formată din experțiimenționați la alin. (2) repartizați la
nivelulinspectoratuluișcolar, asigurămonitorizareaimplementăriiProgramuluinațional pilot de
tip „Școaladupășcoală“ prinactivități cum ar fi:
a) vizite de monitorizareșisuportînunitățile de învățământ din județ/municipiulBucurești care
deruleazăProgramulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“;
b) centralizareasolicitărilor de tranșăși a documentelorsuporttrimise de unitățile de
învățământ care deruleazăProgramulnațional pilot de tip „Școaladupășcoală“;
c) întocmirearapoartelorstabiliteprinprezentelenormemetodologicereferitoare la
derulareaprogramuluiînunitățile de învățământ din județ/municipiulBucureștișitransmiterea
lor la Ministerul Educației - UMPFE.
ANEXĂla normelemetodologice
CALENDARUL
Programuluinațional pilot de tip „Școaladupășcoală“
Perioada/Data-limită
Acțiunea
Informarea de către unitățile de învățământ a
potențialilorbeneficiariși a părințiloracestora cu privire la
25 februarie-2 martie
prevederilelegalespecificeProgramuluinațional pilot de tip
2021
„Școaladupășcoală“, prinafișareaacestora la loc vizibilșipostarea

pe site-ul unității de învățământ
25 februarie-3 martie
Depunerea de către părinți a solicitărilorscrise de înscriere a
2021
elevuluiîn program
Transmiterea de către unitățile de învățământîn care
existăelevieligibili pentru a participa la Programulnațional pilot de
tip „Școaladupășcoală“ către inspectorateleșcolare a datelor cu
privire la numărul de elevieligibiliși a opțiunii cu privire la
organizareaactivitățilorremediale la nivelulunității de învățământ
4 martie 2021
Stabilirea de către inspectorateleșcolare a unităților de
învățământ care
vororganizaactivitățiremedialeîncadrulProgramuluinațional pilot
de tip „Școaladupășcoală“, dintrecele care au optat pentru
5 martie 2021
organizareaacestoractivități
Lunar, începând cu data DerulareaactivitățilorProgramuluinațional pilot de tip
de 8 martie 2021
„Școaladupășcoală“ înunitățile de învățământ
Transmiterea de către unitățile de învățământ către
Lunar, înprimele 5
inspectorateleșcolare a
zilecalendaristice, pentru documentelortehniceaferentederulăriiactivitățilorremediale din
activitățiledesfășurateîn luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a
luna anterioară
sprijinuluifinanciar
Verificarea, la niveluljudețului/municipiuluiBucurești, a
documentelortehnicetransmise de către unitățile de învățământ,
Lunar, înprimele 10
acordareaavizuluitehnic pentru activitățileremedialederulate de
zilecalendaristice, pentru unitățile de învățământșiavizareasolicitării de tranșă a
activitățiledesfășurateîn sprijinuluifinanciarTransmiterea la Ministerul Educației a
luna anterioară
solicitărilor de tranșă a sprijinuluifinanciar
Lunar, înprimele 15
Verificarea, aprobareasolicitărilor de tranșă a
zilecalendaristice, pentru sprijinuluifinanciarșivirarea de către Ministerul Educației a
activitățiledesfășurateîn sumelor solicitate de către inspectorateleșcolare,
luna anterioară
înconturileacestora
Lunar, înprimele 20 de
zilecalendaristice, pentru Virarea de către inspectorateleșcolare a
activitățiledesfășurateîn sumeloraprobateînurmasolicitărilor de tranșătransmise de către
luna anterioară
unitățile de învățământparticipante la program
Lunar, în termen de 3
zile de la
Efectuareaplățiipersonalului didactic implicatînactivitățile de
încasareasumelor
educațieremedială de către unitățile de învățământ
Monitorizarea de către echipatehnică de monitorizare de la
Permanent
nivelulinspectoratuluișcolar a îndepliniriicondițiilor de acordare a

La finalulprogramului
La finalulprogramului

sprijinuluiși a cheltuielilorincluseînbaremul standard de cost și a
modului de implementare a programului la nivelulunităților de
învățământ
Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu
privire la derulareaProgramuluinațional pilot de tip
„Școaladupășcoală“ șitransmitereaacestuiainspectoratuluișcolar
Elabora

