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Catre 

Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

Tn atentia doamnei/ domnului Director 

Avand in vedere adresa M.E.N.nr.28963/04.04.2018, fiecare unitate de !nvatamant 
preuniversitar va !ncarca !n modulul DATE FINANCIARE din aplicatia SlllR informatiile privind 

bugetul aferent anului financiar 2017, respectiv bugetul anului financiar 2018. 

Pentru aceasta, pana la data de 20 aprilie 2018, fiecare unitate de !nvatamant 
preuniversitar va !ncarca, !n submodulele BUGETE $i PLATI, dupa cum urmeaza: 

-pentru anul $COiar 2016 -2017, datele aferente anului financiar 2017, respectiv 

bugetul initial aferent anului 2017, bugetul final aferent anului 2017 $i platile efectuate !n 
fiecare luna a anului 2017; 

-pentru anul $Colar 2017 -2018, datele aferente anului financiar 2018, respectiv 
bugetul initial aferent anului 2018 $i platile efectuate !n fiecare luna a anului 2018; 

De asemenea, incepand cu luna mai 2018, pana la data 20 ale fiecarei luni , fiecare 

unitate de invatamant va incarca, in submodulele BUGETE $i PLATI, datele aferente lunii 
anterioare. 

Va ata$am la prezenta instruqiunile privind incarcarea datelor in modulul DATE 

FINANCIARE din aplicatia SlllR. 

CONTABIL ~EF, 

'""'"'"? 
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INTRODUCERE BUGET 
 

Pentru introducerea bugetului aferent anului școlar, după autentificare în aplicație, se 

urmează pași: 

- Se accesează componenta Date financiare 

 

- Se accesează opțiunea Bugete din meniul aferent componentei  

 

- Se selectează anul școlar pentru care se introduce bugetul 

 



  
 
 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ 
UNITATEA PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

- Se accesează unitatea de învățământ și se apasă butonul Editează 

 

- În secțiunea de Editare buget, se selectează Tipul bugetului și Clasificația bugetară 

 

- Se completează sumele aferente pentru fiecare trimestriu pentru fiecare articol 

bugetar. Pentru salvarea informațiilor se apasă butonul Salvează. 
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Notă 1: Pentru a beneficia de un ecran mai mare de completare a informațiilor referitoare 

bugetului, în secțiunea Total bugete, minimalizați ecranul de bugete cumulate prin apăsarea 

butonului  

 

 

 

 

Notă 2: Navigarea între câmpurile de valori se poate realiza cu tasta TAB. 

 

INTRODUCERE PLĂȚI 
 

Pentru introducerea plăților aferente anului școlar, după autentificare în aplicație, se 

urmează pași: 

- Se accesează componenta Date financiare 
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- Se accesează opțiunea Plăți din meniul aferent componentei  

 

- Se selectează anul școlar pentru care se introduc plățile 

 

- Se accesează unitatea de învățământ și se apasă butonul Editează 

 

- În secțiunea de Editare plăți, se selectează Luna și Clasificația bugetară 
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- Se completează sumele aferente pentru fiecare articol bugetar. Pentru salvarea 

informațiilor se apasă butonul Salvează. 

 

ATENȚIE: Pentru luna ianuarie se introduc plățile aferente lunii, dar pentru 

lunile următoare se introduc plățile cumulate. 

Ex. La luna ianuarie se introduce valoarea 1000 lei (plati curent electric), dar la 

luna februarie, dacă plățile au fost de 2000 lei, atunci în aplicație pentru luna 

februarie se va introduce valoarea de 3000 lei (1000 ianuarie + 2000 februarie). 

Valoarea de 2000 lei se va regăsi la luna februarie în coloana Plăți aferente lunii 

selectate. 
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Notă 1: Pentru a beneficia de un ecran mai mare de completare a informațiilor referitoare 

bugetului, în secțiunea Total plăți, minimalizați ecranul de bugete cumulate prin apăsarea 

butonului  

 

 

 

 

Notă 2: Navigarea între câmpurile de valori se poate realiza cu tasta TAB. 
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