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Catre 

Se aproba 
SECRETAR DE STAT 

INSPECTORA TELE $CO LARE JUDETENE/ 

INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 

in atentia doamnei/domnului Inspector $colar General 

Ref Actualizarea unor date 1n aplicatia SlIIR 

A vand in vedere implementarea unor noi functionalitati ale aplicatiei SIIIR privind 

posibilitatea inregistrarii elevilor care beneficiaza de programe sociale ("Bani de liceu"; "Bursa 

profesionala"; "Euro 200") ~i posibilitatea marcarii schimbului 1n care functioneaza fiecare 

formatiune de studiu (Schimbul I, Schimbul II sau Schimbul III), va solicitam sa dispuneti 

unitatilor de mvatamant din judet/municipiul Bucure~ti ca, pana la data de 24 februarie 2020, 

sa finalizeze efectuarea urmatoarelor operatii 1n SIIIR: 

1. Completarea schimbului 1n care funcponeaza fiecare formatiune de studiu (Schimbul 

I, Schimbul II sau Schimbul III), conform instructiunilor anexate. 

2. Inregistrarea 1n SIIIR a tuturor elevilor care beneficiaza de programe sociale: "Bani 

de liceu"; "Bursa profesionala"; "Euro 200". Inregistrarea acestor date se realizeaza la 

nivelul unitatilor de mvatamant, astfel: 

• m modulul ,,MANAGEMENTUL ELEVULUI" pentru anul ~colar 2019-2020 se 

acceseaza meniul "Managementul elevului Adaugare rapid a atribute"; 

• se selecteaza din coltul drepta sus atributul dorit, se efectueaza un dublu click 

pe un anumit elev din lista, se completeaza valoarea atributului respectiv 9i se 

salveaza; 

• un atribut gre9it se poate 9terge prin selectarea elevului din lista 9i apasarea 

butonului "$terge". 

De asemenea va solicitam sa verificati cu maxima atent]e §i responsabilitate toate datele 

mregistrate ill aplicatia informatica SIIIR referitoare la fiecare elev/pre§colar: CNP, nume, 

prenume, numar mafricol, asocierea la formafiunea de studiu, limba de predare, limbile moderne 

studiate, religia studiata, procesarea cererilor de transfer elevi etc. 

Toate datele §i informatiile mregistrate 1n SIIIR referitoare la elevi §i pre§colari trebuie 

sa fie in concordanta cu 1nscrisurile din cataloage §i registrele matricole, iar asocierea la 

formatiunile de studiu in SIIIR trebuie sa existe doar pentru elevii care frecventeaza cursurile. 
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A veti obligapa de a acorda o atentie deosebita, prin evidentierea separata a elevilor, care 

nu vor mai fi asociati la formatiuni de studiu din cadrul unitatilor de invatamant in care 

ace§tia sunt inmatriculati, daca. se afla mr-una dintre urmatoarele situatii: 

• elevii care nu frecventeaza cursurile; 

• elevii exmatriculati cu drept de reinscriere; 

• elevii exmatriculap; 

• elevii declarati cu situatia §COlara neincheiata la finalul semestrului I sau la 

sfar§itul anului ~colar, cu exceptia celor §Colarizati la domiciliu sau spitalizati; 

• elevii pentru care sunt depuse cereri de 7colarizare in strainatate. 

La nivelul fiecarei unitap. de invatamant, intreaga responsabilitate privind 

corectitudinea 7i exactitatea datelor inregistrate in aplicatia informatica SllIR revine 

directorului unitap.i de invatamant, iar la nivelul inspectoratelor ~olare aceastl 

responsabilitate revine inspectorului 7colar general. 

DIRECTOR GENERAL, 

Director, ~ 

Adrian Marius BAR~:fu.Escu 

CORINA MARIN 
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Completare schimburi - 
formațiuni de studiu 

1. Accesați modulul Managementul unităților de învățământ. 

 
 

2. Accesați meniul  Formațiuni de studiu . 

 
 

3. Editați din listă formațiunea de studiu dorită. 

 
 

A fost completat administrativ Schimbul I pentru toate 

formațiunile de studiu existente prin urmare trebuie 

făcute modificări doar pentru formațiunile de studiu 

care funcționează în Schimbul II sau Schimbul III. 

 



4. În formularul Detalii formațiune de studiu completați câmpul Schimb 
selectând valoarea corespunzătoare din lista de valori:  
 Schimbul I 
 Schimbul II  
 Schimbul III   

 
 

5. Apăsați butonul Salvează ( ) pentru salvarea modificărilor. 
 

 
 

Pentru formațiunile de studiu de nivel preșcolar nu 

se poate modifica schimbul (acestea o să rămână 

cu valoarea implicită Schimbul I). 

 
Schimbul II sau Schimbul III se poate salva doar pentru 
formațiunile de studiu ale unităților care figurează în 
rețeaua școlară cu modul de funcționare Două 
schimburi/zi respectiv Trei schimburi/zi. Puteți să 
vizualizați modul de funcționare al unității prin accesarea 
meniului Unități de învățământ. 
Pentru corectarea modului de funcționare al unităților 
trebuie să vă adresați responsabililor IȘJ (numai la nivel 
IȘJ se pot corecta detaliile unităților din rețeaua școlară). 
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