
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

CABINET MINISTRU 

ORDI N 

pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul nr. 3319/01.03.2022 privind aprobarea Ghidului 

Solicitantului - condiţii de accesare a Schemei de Granturi - runda 1 - din cadrul 

Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), finanţat de Planul 

Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) 

A vând în vedere: 

- Art. 94, alin. (2), lit. a), c), s) şi w) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulerioare; 
- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Hotărâre nr. 1309/2021 pentru aprobarea Programului naţional pentru reducerea 

abandonului şcolar; 

În temeiul art. 13 alin (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI 
emite prezentul ordin: 

Art.I. Anexa 1- Ghidul Solicitantului - condiţii de accesare a Schemei de Granturi - runda 1 
- prin Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS), finanţat prin 

Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), aprobat prin OME nr. 

3319/01.03.2022, se modifică după cum urmează: 

1. La cap 4.4. Eligibilitatea cheltuielilor, Tabelul 5. Tipuri de cheltuieli eligibile se 

înlocuieşte cu Tabelul 5, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezentul Ordin. 

2. La cap 3.1 Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare, paragraful: 

„Data lansării apelului de proiecte: 02.03.2022. Data şi ora închiderii apelului de proiecte: 

13.03.2022, ora 16.00" 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

11Data lansării apelului de proiecte: 02.03.2022 .. Data şi ora închiderii apelului de proiecte: 

14.03.2022, ora 16.00" 



3. Ponderea cheltuielilor menţionate în Anexa 3 -Buget sintetic estimativ (coloana I) se 

modifică după cum urmează: 

a Cheltuieli pentru servicii max 15% 

b Cheltuieli de natura salariala max 15% 

c Organizare evenimente si deplasari max 15% 

d Cheltuieli formare cadre didactice max5% 

Echipamente si software 
min 20% - max 25% 

e 

f Mici lucrari de amenajare si mobilier max 10% 

g Alte bunuri si servicii max35% 

h Subvenţii, ajutoare, premii max 10% 

Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe 

pagina de internet a Ministerului Educaţiei. 
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Anexă ru. 1 la Ordinul ru .. ��.iG / 02:,.0 '!:,,?.A?.-. 2..... 

Tabelul 5. Ti uri de cheltuieli eli ibile 
(a) CHELTUIELI PENTRU SERVICII (maximum 15% din valoarea totală a grantului) 
Servicii pentru realizarea activităţilor pentru care şcoala nu are capacitatea necesară, 
respectiv: activităţi pedagogice şi de sprijin (inclusiv cursuri de remediere, testare cunoştinţe, 
evaluare dificultăţi de învăţare, consiliere şi orientare şcolară, mediere, educaţie parentală, 
consiliere psihologică, etc), activităţi extracurriculare (activităţi non-formale, activităţi 
culturale comunitare, sportive, participare la concursuri şcolare, participare la cercuri şcolare, 
educaţie pentru sănătate, activităţi de networking şcolar, terapie prin artă etc) şi activităţi 
destinate îmbunătăţirii calităţii practicilor de predare, prin observare la clasă şi îndrumare 
(coaching) a cadrelor didactice în şcoală. 
Prestatorii de servicii pot fi PF A (persoane fizice autorizate, cu excepţia funcţionarilor publici) 
sau entităţi publice sau private, inclusiv companii/firme, universităţi, institute de cercetări, 
agenţii guvernamentale, ONG-uri, care au în obiectul de activitate serviciile vizate. 
(b) CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ (maximum 15% din valoarea totală a grantului) 
Cheltuieli cu personalul angajat în proiect (consilier şcolar, mediator şcolar, psiholog, 
logoped, cadre didactice etc.) pentru activităţi specifice cu durată limitată în timp, cum ar fi: 
lecţii remediale, activităţi de tip şcoală după şcoală, consiliere, introducere de date etc. 
( c) CHELTUIELI PENTRU EVENIMENTE ŞI DEPLASĂRI (maximum 15% din valoarea totală 
a grantului) 
Evenimente şi deplasări. Cheltuieli pentru organizare de evenimente aferente activităţilor 
extracurriculare (vizite de documentare, activităţi outdoor, excursii, tabere, festivaluri, 
seminarii, ateliere de lucru şi vizite de studiu destinate copiilor/tinerilor, tabere, excursii, 
festivaluri, etc.) cheltuieli de deplasare şi diurnă/hrană pentru participanţii la evenimente, 
închirierea facilităţilor, elaborarea şi multiplicarea materialelor de informare şi alte activităţi 
legate de pregătirea şi organizarea evenimentelor. 
(d) CHELTUIELI DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE (maximum 5% din valoarea 
totală a grantului) 
Cheltuieli efectuate pentru formarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, inclusiv 
organizarea de seminarii, ateliere de lucru şi vizite de studiu, cheltuieli de deplasare şi diurnă 
pentru participanţii la formare, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor, întocmirea şi 
multiplicarea materialelor şi alte activităţi legate de pregătirea şi implementarea activităţilor 
de formare, taxe de participare la cursuri (online) de formare, conferinţe, evenimente şi 
workshop-uri destinate cadrelor didactice. 
( e) ECHIPAMENTE ŞI SOFTWARE (minim 20% - maxim 25% din valoarea totală a grantului) 
Cheltuieli pentru echipamente şi software pentru dotarea claselor inteligente şi a altor spaţii 
educaţionale (de exemplu table interactive, staţii mobile pentru încărcare inteligentă, 
tablete/chromebooks, routere wireless, multifuncţionale, imprimante, computere, laptopuri, 
camere video, software aferent etc.) şi alte bunuri/echipamente necesare realizării activităţilor 
proiectului. Taxe abonamente subscripţii. Servicii internet, taxe sau abonamente la platforme 
educaţionale sau pentru managementul şcolarităţii, subscripţii pentru resurse educaţionale şi 
publicaţii ONLINE etc. 



((f) CHELTUIELI MICI LUCRĂRI DE AMENAJARE şi MOBILIER (maximum 10% din 
valoarea totală a grantului) 

Mobilier pentru spaţiile destinate activităţilor proiectului (clasele inteligente sau alte săli de 
clasă, laboratoare, cabinete, centre de consiliere, bibliotecă/Centre de Documentare şi 
Informare); 

Mici lucrări: reconfigurare spaţiu interior, diverse alte lucrări minore de amenajare spaţii de 
învăţare şi spaţii de lectură, curtea şcolii, săli de sport, spaţii comune, alte mici lucrări pentru 
activităţi educaţionale etc. 

Toate lucrările realizate în cadrul grantului se referă la o clădire existentă, nu pot fi finantate 
lucrări majore. Toate lucrarile de amenajare vor avea un impact minim sau nu vor afecta 
mediul înconjurător. 

(g) CHELTUIELI PENTRU AL TE BUNURI ŞI SERVICII (maximum 35% din valoarea totală a 
grantului) 

Hrană pentru participanţii la activităţile educaţionale. Alte bunuri şi materiale consumabile; 
Resurse educaţionale, cărţi, reviste de specialitate, publicaţii; alte bunuri consumabile, 
mărfuri, materii prime şi utilaje. 

(h) CHELTUIELI CU SUBVENŢII, AJUTOARE, PREMII (maximum 10% din valoarea totală 
a grantului) 

Subvenţii, ajutoare, premii pentru participanţii la activităţile de intervenţie şi compensare. 


