
 

 

 
 

 

CABINET MINISTRU 

 

 

 

 

 

 

ORDIN 

 

pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala 

după școală”, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5349/07.09.2011, cu modificările și completările ulterioare  

 

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

emite prezentul ordin: 

 

Art. I. Metodologia de organizare a Programului „Școala după școală”, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/7.09.2011, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 738/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

 

1. Articolul 15 din Metodologia de organizare a Programului „Școala după școală” se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 15. – 

(1) Implicarea cadrelor didactice în derularea programului SDS se face în următoarele condiții: 

a) ca activitate didactică în completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a 

unui cadru didactic titular (maximum 4 ore pe săptămână), conform prevederilor art. 

263, alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, doar în situația în care acestuia nu i se poate asigura, la nivelul județului, 

norma didactică de predare-învățare-evaluare conform prevederilor art. 263 alin.  (1) 

și (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Completarea 

normei didactice de predare-învățare-evaluare a învățătorilor/institutorilor/ 

profesorilor din învățământul primar, pentru orele desfășurate de profesori de 

specialitate, ca de exemplu educație fizică, limbi moderne, religie, se face prin 

activități în cadrul programului „Școala după școală”. 

 

b) ca activitate de educație, complementară procesului de învățământ (maximum 8 ore 

pe săptămână), conform prevederilor art. 262, alin. (1), lit. c) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, activitate prevăzută în 

fișa postului și realizată în afara normei didactice de predare-învățare-evaluare 

stabilită conform art. 262, alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011, în cadrul 

celor 40 de ore pe săptămână. 

 



 

 

c) ca activitate în afara activităților prevăzute la art. 262 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care sunt îndeplinite 

prevederile art. 3 și art. 18 din prezenta metodologie și există sursă de finanțare 

diferită de bugetul de stat. 

 

(2) Implicarea celorlalte categorii de personal din învățământ (altele decât cadrele didactice) în 

derularea programului SDS se face în următoarele condiții: 

a) ca activitate realizată în intervalul de timp de 40 de ore pe săptămână, prevăzută în 

fișa postului. 

b) ca activitate în afara activității desfășurate în intervalul de timp de 40 de ore pe 

săptămână, în condițiile în care sunt îndeplinite prevederile art. 3 și art. 18 din 

prezenta metodologie și există sursă de finanțare diferită de bugetul de stat. 

 

2. Articolul 16 din Metodologia de organizare a Programului „Școala după școală” se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 16 - Activitatea desfășurată de personalul din învățământ în cadrul programului SDS, 

conform prevederilor art. 15, alin. (1), lit. c) și alin. (2), lit. b), se realizează în baza unui contract 

civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale încheiat între ordonatorul 

terțiar de credite și cadrul didactic/alte categorii de personal, în care se stabilește un onorariu 

calculat pe baza numărului de ore efectuate sau în baza unui contract de muncă pe durată 

determinată și timp parțial de lucru, în regim de plata cu ora. Cuantumul onorariului are la bază 

numărul de ore efectuate și, ca referință, tariful practicat pentru plata orelor în regim de plata 

cu ora.” 

 

3. Articolul 17 din Metodologia de organizare a Programului „Școala după școală” se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 17 –  

(1) Finanţarea programului SDS se poate face: 

a) din bugetul autorităţilor locale; 

b) din programe finanţate din fonduri europene sau naţionale; 

c) din activităţi şcolare şi extraşcolare, donaţii, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar al  

părinţilor, al ONG-urilor etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

d) din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniţi 

din grupurile dezavantajate. 

 

(2) Încasarea, utilizarea și contabilizarea contribuțiilor financiare pentru derularea Programului 

„Școala după școală” prevăzute la art. 17, alin. (1), lit. a) și c) din prezenta metodologie se fac 

cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, programul SDS fiind organizat ca o activitate finanțată 

integral din venituri proprii.  

 

(3) Încasarea, utilizarea și contabilizarea contribuțiilor financiare pentru derularea Programului 

„Școala după școală” prevăzute la art. 17, alin. (1), lit. b) din prezenta metodologie se fac în 

conformitate cu prevederile contractuale/ale Ghidului programului de finanțare. 

 

(4) Încasarea, utilizarea și contabilizarea contribuțiilor financiare pentru derularea Programului 

„Școala după școală” prevăzute la art. 17, alin. (1), lit. d) din prezenta metodologie se fac cu 

respectarea prevederilor Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii.” 



 

 

 

Art. II. - Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, 

Direcția Generală Economică, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație 

Permanentă, Direcția Minorități, inspectoratele școlare județene/al Municipiului București și 

unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

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