
 

 
ANEXA 

la normele metodologice 

CALENDARUL 

Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ 
 

 

Perioada/Data-limita Actiunea 

 

 
 
25 februarie-2 martie 2021 

Informarea de catre unitatile de invatamant a potentialilor 

beneficiari si a parintilor acestora cu privire la prevederile 

legale specifice Programului national pilot de tip „Scoala 

dupa scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea 

pe site-ul unitatii de invatamant 

 
25 februarie-3 martie 2021 

Depunerea de catre parinti a solicitarilor scrise de inscriere a 

elevului in program 

 

 

 
4 martie 2021 

Transmiterea de catre unitatile de invatamant in care exista 

elevi eligibili pentru a participa la Programul national pilot 

de tip „Scoala dupa scoala“ catre inspectoratele scolare a 

datelor cu privire la numarul de elevi eligibili si a optiunii cu 

privire la organizarea activitatilor remediale la nivelul 

unitatii de invatamant 

 

 
 
5 martie 2021 

Stabilirea de catre inspectoratele scolare a unitatilor de 

invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul 

Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, 

dintre cele care au optat pentru organizarea acestor 

activitati 

Lunar, incepand cu data de 8 

martie 2021 

Derularea activitatilor Programului national pilot de tip 

„Scoala dupa scoala“ in unitatile de invatamant 

Lunar, in primele 5 zile 

calendaristice, pentru 

activitatile desfasurate in 

luna anterioara 

Transmiterea de catre unitatile de invatamant catre 

inspectoratele scolare a documentelor tehnice aferente 

derularii activitatilor remediale din luna precedenta, insotite 

de solicitarea de transa a sprijinului financiar 

 

 
Lunar, in primele 10 zile 

calendaristice, pentru 

activitatile desfasurate in 

luna anterioara 

Verificarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a 

documentelor tehnice transmise de catre unitatile de 

invatamant, acordarea avizului tehnic pentru activitatile 

remediale derulate de unitatile de invatamant si avizarea 

solicitarii de transa a sprijinului financiar 

Transmiterea la Ministerul Educatiei a solicitarilor de transa 

a sprijinului financiar 



 

Lunar, in primele 15 zile 

calendaristice, pentru 

activitatile desfasurate in 

luna anterioara 

Verificarea, aprobarea solicitarilor de transa a sprijinului 

financiar si virarea de catre Ministerul Educatiei a sumelor 

solicitate de catre inspectoratele scolare, in conturile 

acestora 

Lunar, in primele 20 de zile 

calendaristice, pentru 

activitatile desfasurate 

in luna anterioara 

 
Virarea de catre inspectoratele scolare a sumelor aprobate 

in urma solicitarilor de transa transmise de catre unitatile de 

invatamant participante la program 

Lunar, in termen de 3 zile 

de la incasarea sumelor 

Efectuarea platii personalului didactic implicat in activitatile 

de educatie remediala de catre unitatile de invatamant 

 

 
 
Permanent 

Monitorizarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la 

nivelul inspectoratului scolar a indeplinirii conditiilor de 

acordare a sprijinului si a cheltuielilor incluse in baremul 

standard de cost si a modului de implementare a 



 programului la nivelul unitatilor de invatamant 

 

 
La finalul programului 

Elaborarea de catre unitatile de invatamant a raportului final 

cu privire la derularea Programului national pilot de tip 

„Scoala dupa scoala“ si transmiterea acestuia 

inspectoratului scolar 

 

 
La finalul programului 

Elaborarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la 

nivelul inspectoratului scolar a raportului final cu privire la 

derularea Programului national pilot de tip „Scoala dupa 

scoala“ si transmiterea acestuia la Ministerul Educatiei 

 


