
• MINISTERUL EDUCATIEI NATJONALE CABINET MINISTRU 

ORDIN 

pentru aprobarea Metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al 
Invăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar 

În baza prevederilor art. 94 alin. (1) şi (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările si completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind orgamzarea ş1 funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Ministrul Educaţiei Naţionale 
emite prezentul ordin: 

Art. 1 Se aprobă Metodologia privind managementul Sistemului Informatic Integrat al 

Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar. 

Art. 2 Direcţia Generală Management Preuniversitar, Direcţia Generală Evaluare ş1 

Monitorizare Învăţământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ş1 

inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

din data: '�.o�. '2c/ţ.. 



.• Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. !t?Jll I 13. ())ţ- 2017 

Metodologia privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din 
România (SIIIR) pentru activităţile din Învăţământul preuniversitar 

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 (1) Metodologia privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din 
România (SIIIR), denumită în continuare Metodologie, reglementează: 

a) activităţile curente din învăţământul preuniversitar care sunt gestionate cu ajutorul SIIIR; 
b) rolurile persoanelor responsabile, precum şi atribuţiile acestora în gestionarea acestor activităţi. 

(2) Prezenta Metodologie se aplică: 
c) direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare MEN); 
d) inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti (denumite în continuare JŞJIIŞMB) 
e) unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizat/acreditat, unităţilor de 
învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzi vă, centrelor de excelenţă, palatelor şi 
cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare (toate acestea denumite în continuare unităţi de 
învăţământ); 
t) Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAEICMBRAE; 
g) Palatului Naţional al Copiilor; 
h) caselor corpului didactic. 

Art. 2 (1) Activităţile derulate prin SIIIR sunt următoarele: 
a) Administrarea utilizatorilor, rolurilor şi a şabloanelor de permisiuni ale SIIIR; 
b) Administrarea nomenclatoarelor; 
c) Gestionarea informaţiilor referitoare la reţeaua şcolară; 
d) Gestionarea informaţiilor necesare fundamentării planului de şcolarizare; 
e) Gestionarea informaţiilor necesare la înscrierea în învăţământul primar; 
t) Gestionarea informaţiilor necesare la înscrierea în învăţământul preşcolar; 
g) Gestionarea informaţiilor referitoare la elevii înscrişi în unităţile de învăţământ; 
h) Operarea şi generarea situaţiilor statistice; 
i) Gestionarea datelor necesare determinării costului standard per elev; 
j) Gestionarea informaţiilor privind resursele materiale ale unităţilor de învăţământ; 
k) Gestionarea informaţiilor privind resursele umane; 
l) Gestionarea datelor financiare; 
m) Gestionarea datelor privind activităţile extraşcolare. 

(2) Activităţile curente menţionate la alin. (1) pot fi reglementate şi prin metodologii sau proceduri 
specifice, elaborate de direcţiile de specialitate din cadrul MEN. 

Capitolul II 
Organizarea resurselor umane responsabile cu activităţile SIIIR 

Art. 3 (1) Coordonarea pe plan naţional a activităţilor gestionate prin SIIIR este asigurată de Comisia 
Naţională de management şi monitorizare a activităţilor derulate prin SIIIR care se constituie prin ordin 
al ministrului şi care funcţionează în cadrul MEN, denumită în continuare Comisia Naţională. 
(2) La nivel judeţean/la nivelul Municipiului Bucureşti, coordonarea activităţilor gestionate prin SIIIR 
este asigurată de Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de management şi monitorizare a 
activităţilor derulate prin SIIIR, denumită în continuare Comisia Judeteană/a Munici · i qreşti. 
P. ceasta se constituie anual, prin decizia inspectorului şcolar general al inspectoratul · · · J �al 
municipiului Bucureşti. !'' .10�:--. ţ" _\ 
(3) La nivelul unităţilor de învăţământ se constituie comisia de gestionare a acti · ţi���at��q 
SIIIR denumită în continuare Comisia din unitatea de învăţământ. Aceasta se îiJ! titi1�{ilf�p 
decizia directorului unităţii de învăţământ. �U' �ţ\'ţ�/ >'��UL €S/· 



.· Art. 4 (1) Comisia Naţională se compune din: 
a) preşedinte: Secretarul de Stat care coordonează pentru învăţământul preuniversitar; 
b) vicepreşedinţi: directorul general al Direcţiei Generale Evaluare şi Monitorizare Învăţământ 
Preuniversitar sau un director din cadrul acestei direcţii generale, directorul general al Direcţiei 
Generale Management Preuniversitar sau un director din cadrul acestei direcţii generale, directorul 
general al Direcţiei Generale Economică sau un director din cadrul acestei direcţii generale, 
directorul Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei, directorul Direcţiei Management 
Strategic şi Politici Publice, directorul Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; 
c) secretar: director, şef serviciu, şef birou, expert, consilier, inspector din cadrul MEN; 
d) 5 membri: directori, şefi serviciu, şefi birou, experţi, consilieri, inspectori din cadrul MEN. 

(2) Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti se compune din: 
a) preşedinte: inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct; 
b) administrator judeţean SIIIR: o persoană din compartimentul informatizare; 
c) 9 membri: inspectori şcolari şi cel puţin câte un reprezentant din următoarele compartimente: 
reţea şcolară (cu rol de responsabil reţea şcolară-plan de şcolarizare), financiar-contabilitate (cu 
rol de responsabil financiar-contabil), secretariat-arhivă (cu rol de secretar), tehnic-administrativ 
(cu rol de responsabil tehnic); în mod obligatoriu, din comisie fac parte inspectori şcolari pentru 
management instituţional (cu rol de responsabil funcţii de conducere unităţi de învăţământ), 
managementul resurselor umane (cu rol de responsabil resurse umane), pentru învăţământul 
particular (cu rol de responsabil învăţământ particular) şi pentru activităţi extraşcolare (cu rol de 
responsabil activităţi extraşcolare); 
d) pentru Municipiul Bucureşti este desemnat suplimentar câte un administrator SIIIR pentru 
fiecare sector. 

{J) Comisia din unitatea de învăţământ se compune din: 
a) preşedinte: directorul unităţii de învăţământ sau un director adjunct; 
b) administrator SIIIR: informatician/persoană cu competenţe în domeniul informatică; 
c) 5 membri: secretar-şef/secretar (cu rol de secretar şi responsabil resurse umane), 
contabil/administrator financiar (cu rol de responsabil financiar-contabil), administrator 
patrimoniu (cu rol de responsabil tehnic), cadre didactice (cu rol de monitorizare). 

Art. 5 (1) La nivelul MEN, comisia de la art. 4 alin. (1) lit. a) se constituie astfel încât membrii acesteia 
să acopere toate rolurile existente în SIIIR, şi anume: 

a) Administrator naţional SIIIR - directorul Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei; 
b) Responsabil direcţie din cadrul MEN - directorul general al Direcţiei Generale Evaluare şi 
Monitorizare Învăţământ Preuniversitar sau un director din cadrul acestei direcţii generale; 
c) Responsabil nomenclatoare - directorul general al Direcţiei Generale Management 
Preuniversitar sau un director din cadrul acestei direcţii generale. 

(2) Atribuţiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 4 sunt stabilite în funcţie de specificul activităţilor 
descrise în capitolul III din prezenta metodologie. 
(3) Preşedinţii comisiilor menţionate la art. 3 răspund de corectitudinea datelor introduse, precum şi de 
respectarea termenelor prevăzute în prezenta metodologie. 

Capitolul IIl 
Descrierea activităţilor derulate prin SIIIR 



.· (iii) pentru utilizatorii autorizaţi din cadrul unităţilor de învăţământ, responsabilitatea revine 
persoanei cu rol de informatician din unitatea de învăţământ. 

b) definirea şi managementul rolurilor şi a şabloanelor de permisiuni intră în responsabilitatea 
persoanelor cu rol de Administrator naţional SIIIR, din cadrul Comisiei naţionale, desemnate din 
partea Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei. 

Art. 7 ( 1) Activităţile specifice administrării nomenclatoarelor din SIIIR sunt responsabilitatea 
J.iersoanelor cu rol de responsabil nomenclatoare în cadrul Comisiei naţionale, desemnate din cadrul 
Direcţiei Generale Management Preuniversitar. 
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei Metodologii, persoanele desemnate la 
alin. (1) realizează o verificare completă a tuturor nomenclatoarelor existente în SIIIR, în baza actelor 
normative în vigoare, efectuează modificările necesare şi prezintă preşedintelui Comisiei Naţionale un 
raport complet privind conformitatea acestora cu legislaţia în vigoare. 
(3) Nomenclatoarele se actualizează permanent, ori de câte ori există modificări prin acte normative. 

Art. 8 (1) Activităţile specifice gestionării informaţiilor referitoare la reţeaua şcolară se corelează cu 
metodologia specifică, elaborată anual de direcţia de specialitate a MEN. 
(2) Reţeaua şcolară se întocmeşte în SIIIR, de către persoana desemnată cu rol de responsabil reţea 
şcolară, membru al Comisiei judeţene. 
(3) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ particular se întocmeşte în SIIIR, de către persoana 
desemnată cu rol de responsabil reţea şcolară - plan de şcolarizare, membru al Comisiei Judeţene, pe 
baza informaţiilor puse la dispoziţie de către inspectorul pentru învăţământul particular, membru al 
Comisiei judeţene. 
(4) Preşedintele Comisiei Judeţene răspunde de menţinerea permanentă a corectitudinii reţelei şcolare 
în SIIIR. 
(5) Comisia Naţională monitorizează în permanenţă actualizările asupra reţelei şcolare realizate prin 
SIIIR. 

Art. 9. (1) Activităţile specifice gestionării informaţiilor referitoare la planul de şcolarizare se corelează 
cu metodologia specifică, elaborată anual de direcţia de specialitate a MEN. 
(7.) Persoana cu rol de secretar din cadrul Comisiei din unitatea de învăţământ, la termenele prevăzute 
de metodologia specifică elaborată de direcţia de specialitate a MEN, operează în SIIIR planul de 
şcolarizare propus. 
(3) Persoana cu rol de responsabil reţea şcolară - plan de şcolarizare din cadrul Comisiei Judeţene 
verifică proiectul propus şi, în conformitate cu metodologia specifică, corectează planul de şcolarizare. 
Finalizarea planului de şcolarizare este confirmată în SIIIR în urma aprobărilor menţionate în 
metodologia specifică, orice suplimentare/diminuare ulterioară realizându-se conform prevederilor 
legale. 

Art. 1 O Activităţile şi responsabilităţile specifice gestionării informaţiilor referitoare Ia înscrierea în 
învăţământul primar se corelează cu metodologia specifică, elaborată anual de direcţia de specialitate 
dinMEN. 

Art. 11 Activităţile şi responsabilităţile specifice gestionării informaţiilor referitoare la înscrierea în 
învăţământul preşcolar se corelează cu metodologia specifică, elaborată anual de direcţia de specialitate 
dinMEN. 



Art. 13 (1) Situaţiile statistice sunt generate/colectate de către persoana cu rol de secretar din cadrul 
Comisiei din unitatea de învăţământ. 
n) Persoana cu rol de administrator judeţean SIIIR din cadrul Comisiei Judeţene verifică finalizarea 
încărcării situaţiilor statistice la nivelul unităţilor de învăţământ şi confirmă finalizarea la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti. 

Art. 14 ( 1) Generarea/colectarea datelor necesare determinării costului standard per elev se face de către 
persoana cu rol de secretar, în colaborare cu persoana cu rol de contabil din cadrul Comisiei din unitatea 
de învăţământ. 
(2) Persoana cu rol de responsabil reţea şcolară- plan de şcolarizare şi/sau persoana cu rol de responsabil 
financiar-contabil din cadrul Comisiei Judeţene verifică corectitudinea datelor încărcate la nivelul 
unităţilor de învăţământ, iar persoana cu rol de administrator judeţean SIIIR din cadrul Comisiei 
Judeţene verifică finalizarea încărcării datelor necesare determinării costului standard per elev Ia nivelul 
unităţilor de învăţământ şi confirmă finalizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. 

Art. 15 ( 1) Colectarea şi gestionarea datelor aferente resurselor materiale (datele referitoare la clădiri, 
săli, terenuri şi mijloace de transport) se face de către persoana cu rol de administrator patrimoniu din 
cadrul Comisiei din unitatea de învăţământ. 
(2) Persoana cu rol de responsabil tehnic din cadrul Comisiei Judeţene verifică încărcarea datelor 
aferente resurselor materiale la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. 

Art. 16 (1) Datele personale şi valorile atributelor specifice ale personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic, precum şi datele privind încadrarea/normarea personalului didactic, sunt gestionate de 
persoana cu rol de secretar din cadrul Comisiei din unitatea de învăţământ. 
(2) Persoana cu rol de responsabil resurse umane din cadrul Comisiei Judeţene verifică încărcarea datelor 
aferente resurselor umane la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti. 

Art. 17 (1) Colectarea şi gestionarea datelor financiare se face de către persoana cu rol de contabil din 
cadrul Comisiei din unitatea de învăţământ. 
(2) Persoana desemnată cu rol de responsabil financiar-contabil, membru al Comisiei Judeţene, 
coordonează activitatea de gestionare a datelor financiare şi verifică datele operate la nivelul 
judeţului/municipiului Bucureşti. 

Art. 18 (1) Colectarea şi gestionarea datelor privind activităţile extraşcolare se face de către persoana cu 
rol de responsabil cu activităţile extraşcolare din cadrul Comisiei din unitatea de învăţământ. 
(2) Inspectorul responsabil cu activităţile extraşcolare, membru al Comisiei Judeţene, verifică datele 
operate de unităţile şcolare şi coordonează întreaga activitate de gestionare a datelor privind activităţile 
r.xtraşcolare� 

Capitolul IV 
Dispoziţii finale 

Art. 19 (1) Datele din SIIIR se actualizează permanent, ori de câte ori intervin modificări, în conformitate 
cu prevederile prezentei metodologii. 
(2) În planul anual de inspecţie şcolară se includ activităţi specifice de monitorizare şi control, atât pentru 
verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii, cât şi a corectitudinii datelor introduse. 
Art. 20 (1) Operarea datelor neconforme cu realitatea, precwn şi utilizarea datelor din SIIIR pentru alte 
scopuri decât cele prevăzute în actele normative în vigoare, atrage după sine răspunde � - · ativă, 
civilă sau penală, după caz, a persoanelor în cauză. ,;..'?:� � b-1'0 
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii atrage după sine cercetare c" iwă şi,.,,. ă 
caz, răspunderea administrativă a persoanelor în cauză. � • �, � � � 
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. . Anexă la Metodologie 

Calendarul activităţilor derulate în cadrul 
Sistemului Informatic Integrat al Invăfământului din România (SIIIR) 

Activitate Termen 

Organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar următor Conform calendarului prevăzut în 
metodologia specifică 

Intocmirea proiectului planului de şcolarizare pentru Conform calendarului prevăzut în 
anul şcolar următor metodologia specifică 
Generarea formaţiunilor de studiu pentru anul şcolar Maximum 15 zile de la aprobarea 
următor planului de şcolarizare 

Marcarea elevilor nepromovaţi. Promovarea elevilor în Maximum 5 zile lucrătoare după I anul şcolar următor finalizarea cursurilor 
I 

Asocierea elevilor la formaţiunile de studiu pentru anul 30 septembrie, începutul semestrului 
şcolar curent al Ii-lea 

30 noiembrie sau, după caz, conform 
Actualizarea setului de date privind atributele elevului termenelor prevăzute în instrucţiunile 

de lucru specifice 

Generarea datelor necesare stabilirii costului standard 15 octombrie sau, după caz, conform 

per elev termenelor prevăzute în actele 
normative specifice 
1 septembrie sau, după caz, conform 

Actualizarea datelor privind resursele materiale ale termenelor prevăzute în instrucţiunile 
unităţilor de învăţământ de lucru specifice şi ori de câte ori 

intervin modificări 

Actualizarea datelor privind resursele umane 15 octombrie, începutul semestrului al 
II-iea 

Actualizarea datelor financiare Conform termenelor prevăzute în 
instrucţiunile de lucru specifice 

Actualizarea datelor privind activităţile extraşcolare Conform termenelor prevăzute în 
instrucţiunile de lucru specifice 
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