
 

 

 FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 Progetto 

 

 
Tuscany Empowerment Actions for Migrants System 

 
 GRUPUL ȘCOLAR STATAL 

 
 
 

Către   Părinți 
Profesori 

Personalul Școlar 
 
 

 
Obiect:Comunicare obligativității activării ”PagoInRete” (plătesc online) pentru a efectua plățile 
telematice către Școală 
 

Platforma PagoPA va fi obligatorie și exclusivă pentru a efectua toate plățile către toate 
Administrațiile Publice începând din 01/03/2021. Pentru Grupurile Școlare modalitatea de plată 
PagoPa este PagoInRete. 

 
Accesând portalul web al MIUR (Ministerului Educației, Universităților și Cercetării) – folosind un 

computer, smartphone sau tablet – familiile pot:  

 vizualiza toate avizele/notificările telematice adresate propriilor fii transmise și de alte scoli; 

 plăti unul sau mai multe notificări concomitente, folosind cele mai obișnuite mijloace de plată, 
alegând dintr-o listă de PSP (Furnizori de servicii de Plată) pe cel mai convenabil. 
 

Părintele va primi un email de confirmare a plății efectuate și va putea descărca chitanța electronica 
și/sau atestatul valabil pentru eventualele deduceri fiscale. 

 
Se poate accesa Serviciul ”PagoInRete” de pe site-ul MIUR: 

h ttp://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Cu privire la modul de utilizare a platformei, vă rugăm să consultați Manualul utilizatorului 

disponibil la adresa: h ttp://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf


 

 

 

 

Părinții/tutorii sunt invitați, dacă nu au făcut-o deja anterior, să se înregistreze pe platforma 

PagoInRete până la 28/02/2021 efectuând următoarele operațiuni:  

 

1. Părintele/tutorele care a prezentat cererea de înscriere online, va rezulta deja înregistrat 

și poate accesa PagoInRete cu aceleași date de acces; este posibil accesul și prin SPID 

(sistemul public pentru identitatea digitală). 

 

Părintele/tutorele care nu are acreditări se poate înregistra pe portalul MIUR: prin link-ul 

destinat aflat în dreapta pe pagina de pornire se accesează pagina de înregistrare a noului 

utilizator pentru a introduce propriile date și o adresa email de contact; în timpul 

înregistrării sistemul va elibera numele de utilizator (username) iar apoi vă va cere să 

introduce o parolă pentru a accede în sistem. 

În continuare părintele va urma instrucțiunile platformei PagoInRete. 

 

2. Utilizatorul înregistrat (un părinte / tutore pentru fiecare elev) trebuie să comunice școlii în 
care este înscris copilul său dorința de a se alătura serviciului de plată solicitând să fie 
asociat cu elevul curent pentru a vizualiza notificările electronice din / numele ei. 
Această operațiune se va efectua prin completarea de către părintele/tutorele înregistrat a 
FORMULARELOR ATAȘATE care vor trebui să fie returnate școlii cât mai curând posibil, 
completate cu orice informație solicitată. 

 
  Când secretariatul școlii va confirma asocierea părinte-copil, accesând portalul MIUR, 
utilizatorul putea în mod automat să efectueze plățile și va putea vedea toate notificările propriilor fii.  
 
 Dacă nu puteți plăti prin modalitățile electronice (cărți de credit, transfer de cont, etc..) este 
posibil să tipăriți formularul de plată pentru a putea plăti în magazinele de pariuri, tutungerii și băncile 
participante prin bancomate, sucursale, aplicații pe smartphone-uri, tablete sau alți furnizori care 
oferă servicii cu plată. 
 
 
 
 
 


