
 

Cerere Program național pilot de tip ,,Școală după școală” OME nr. 3300/19.02.2021 
 
 

 

Doamnă   Directoare,  

 
 

Subsemnata(ul)_______________________________________________________posesor al C.I. 

seria______nr._____________cu domiciliul în__________________________________________, 

sector ___   telefon ___________________, părintele elevului (ei) __________________________ 

din clasa _______ , an şcolar _________/________ , vă rog să aprobaţi înscrierea fiului meu / fiicei 

mele în Programul național pilot de tip ,,Școală după școală” aprobat prin OMEC 

nr.3300/19.02.2021, publicat în Monitorul Oficial al României; Partea I din 24.02.2021. 

Menţionez că fiul meu / fiica mea îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate în art.2, aliniatul 

2 din OME nr.3300/19.02.2021, respectiv: 

 

CRITERIUL DA NU 

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile 

educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii 

sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet; 

  

b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al 

anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel 

puțin o disciplină; 

  

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele 

școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea  inițială de la 

începutul semestrului în derulare; 

  

 

In conformitate cu art. 3, pentru cei care se încadrează la criteriul a) se va completa 

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE, anexă la prezenta cerere. 

 

 
 

DATA,                                                                      SEMNĂTURA, 

 

_____________________                                 Tata ______________________ 

         Mama_____________________ 

 

 

 

 Doamnei Directoare a Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Voievozi”, sector 1, Bucureşti 

 



 

 

 

Anexă la Cererea de participare la Programul național pilot de tip ,,Școală după școală” aprobat cu 

OMEC nr. 3300/19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE, 
 

 
Subsemnata(ul)_______________________________________________________posesor al C.I. 

seria______nr._____________ cu domiciliul 

în__________________________________________, 

_____________________________________________sector ___   telefon 

___________________, părintele elevului (ei) 

________________________________________________________ din clasa a_____________, 

an şcolar ________ /________ , la Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”, sector 1, Bucureşti, declar 

pe propria răspundere că fiul meu / fiica mea nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile 

educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de 

echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet. 

 Drept pentru care susțin și semnez prezenta declarație pe propria răspundere. 

 

 

 

 
DATA,                                                                                      Nume și prenume părinte/tutore legal 

 

_______________                                                                    ______________________________ 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                                    SEMNĂTURA ________________ 


