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Toate unitatile de i'nvatamant preuniversitar de stat 

ln atentia doamnei/ domnului Director 

in completarea adresei l.S.J.nr.557 /11.04.2018 privind incarcarea datelor referitoare la bugetul aferent anului 

financiar 2017, respectiv bugetul anului financiar 2018 In modulul DATE FINANCIARE din aplicatia SlllR de ciitre fiecare 

unitate de tnvatamant preuniversitar ~i va facem urmatoarele preciz6ri: 

1. Datele introduse in modulul DATE FINANCIARE vor ti utilizate la elaborarea normelor metodologice de 

determinare a costului standard per elev/pre~colar ~i stabilire a finanti3rii de baza a unit6tilor de invatamant 

preuniversitar, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A., pe baza costului standard per 

elev/pre~colar pentru anul 2019. 

2.Pentru finalizarea cu succes a acestei importante actiuni, reiteram ?i rug.3mintea ca, incep§nd cu luna mai 

2018, pana pe 20 ale lunii, unit.3tile de invatamant sa incarce, in submodulele BUGETE ~i PLATI, datele aferente lunii 

anterioare. 

3. Exista un forum dedicat suportului tehnic pentru aplicatia SlllR la adresa: 

http://forum.portal.edu.ro/index.php?s=d408fc623f2babf05ada2dd54e339487&showforum=259 

unde aveti posibilitatea de a va crea cont. 

Acolo puteti g.3si raspunsuri deja formulate pentru diferite probleme privind utilizarea aplicatiei SlllR sau aveti 

posibilitatea sa puneti noi i'ntrebi:iri. Echipa care asigura suportul tehnic monitorizeaza forumul ~i va ri3spunde cu 

promptitudine.De asemenea, suportul tehnic este asigurat ~i pe e-mail la adresa suport-siiir@siveco.ro. unde aveti 

posibilitatea de a scrie, daca problema identificata de dumneavoastra nu are deja solutia formulata pe forum. 

Totodata, va informam ca pentru introducerea datelorin modul se utilizeaza browser-ul Google Chrome. 

4. Se introduc ~i datele care privesc finantarea de baza pentru invatamantul general obligatoriu particular ~i 

confesional acreditat, precum ~i pentru cei din invatamantul profesional ~i liceal acreditat, particular ~i confesional. 

intrucat au fast unele dificultati in introducerea informatiilor ~i pentru a asigura acuratete in incarcarea 

datelor perioada de lucru se prelunge~te termenul de finalizare a aq:iunii pana la data de 08 mai 2018. 

lnstructiunile privind incarcarea datelor in modulul DATE FINANCIARE din aplicatia SlllR sunt anexate la 

prezenta adresa. 

CONTABIL ~EF, 

Aurelia ILIUTA 

1P 
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De asemenea, suportul tehnic este asigurat și pe e-mail la adresa suport-siiir@siveco.ro, 

unde aveţi posibilitatea de a scrie, dacă problema identificată de dumneavoastră nu are deja soluția 

formulată pe forum. 

Totodată, vă informăm că pentru introducerea datelor în modul se utilizează browser-ul 

Google Chrome 

După ce s-au introdus toate informațiile pentru bugete și plăți aferente anilor 2017 și 2018 

este necesară marcarea ca finalizată a acestei activități. Pentru aceasta se parcurg următorii 

pași: 

 Se accesează secțiunea Date financiare

 Se accesează opțiunea Confirmări

 Pentru confirmarea încheierii introducerii bugetului final pentru toți anii fiscali (2017 și

2018) se apasă butonul  Finalizează

 ATENȚIE: 

mailto:suport-siiir@siveco.ro
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ANEXA 

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 
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- 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. 
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