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NOTA NR. 7/J. /09.02.2016 

CATRE 

TOA TE UN ITATI LE DE TNV ATAMANT DE ST AT ?I TNV ATAMANT PARTICULAR 

Va rugam sa introduceti in aplicatia electronica SlllR, modulul- Date financiare
Bugete, bugetul initial (in lei) al unitatii de invatamant cu personalitate juridica, aferent 
tuturor surselor de finantare pana pe data de 10 februarie 2016. 

lnstructiunile de introducere a datelor sunt ata~ate prezentei note. 

Totodata, va rugam sa luati toate masurile necesare pentru introducerea corecta 
~i completa, in aplicatia electronica SlllR a planului de ~colarizare avizat de catre 
lnspectoratul ~colar Judetean Dolj pentru anul ~colar 2016/2017, pana, eel tarziu, vineri 
12 februarie 2016, ora 14. 

~ef Birou, 

Florentina-Daniela ILIE 

if~····· 
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1. CONECTAREA ÎN APLICAŢIE 

Pentru conectarea la aplicație introduceţi adresa URL (https://www.siiir.edu.ro/siiir/ ) în 

browserul pe care îl folosiţi (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera).  

 

La accesarea paginii se va deschide o fereastră de autentificare.  

 

Se vor completa:  

 numele de utilizator  

 parola  

care sunt credenţiale unice pentru fiecare unitate şi care are ataşat rolul de editare a modulului 

Date financiare. 

 

 
Figura 1. Fereastră de autentificare 

 

 

Pentru a intra în aplicație, apăsați tasta ENTER sau click cu mouse-ul pe Autentificare. 

Dacă numele de utilizator și parola au fost introduse corect, se efectuează automat 

conectarea la aplicație și veți ajunge în meniul principal. 

 

https://www.siiir.edu.ro/siiir/
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Figura 2. Fereastră meniu principal 

 

 

2. SUBMODULUL BUGETE 

2.1. EDITARE DETALII BUGET  
 

Din meniul principal accesați modulul Date financiare, apoi din meniul afișat în stânga 

ecranului, selectați submeniul Bugete. 
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Figura 3. Accesare modul Date financiare 

 

Figura 4. Accesarea submodulului Bugete 

 

 La accesarea submodulului Bugete se deschide fereastra Lista bugete.  

Datele se vor opera doar la nivel de unitate de învăţământ cu personalitate juridică. 
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Figura 5. Submodulul Bugete 

 

 

2.1.1.  ADĂUGARE INFORMAŢII PE LINIILE BUGETARE 

 

Pentru a putea edita informațiile liniilor bugetare pentru o unitate, selectați unitatea cu 

personalitate juridică din lista afișată în ecranul principal al submodulului Listă bugete și apăsați 

butonul Editează sau dublu click. 

 

 

Figura 6. Adăugare informaţii pe liniile bugetare  ale unității de învățământ 
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Această acțiune vă va direcționa în forma de Adăugare a datelor pentru crearea 

bugetului unităţii selectate. 

 

Pentru a fi redirecționat în ecranul anterior, apăsați butonul Renunță. 

 

Figura 7. Vizualizare informații pe linii bugetare ale unității selectate 

 

Pentru adăugarea informaţiilor despre valorile pe liniile bugetare în zona Editare buget se 

completează informaţiile astfel: 

- în câmpul Tip buget, selectaţi din lista derulantă tipul de buget pentru care se adaugă 

valorile pe liniile bugetare. 
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Figura 8. Selectare Tip buget 

NOTĂ! Prima versiune a bugetului va fi întotdeauna Buget iniţial. 

- în câmpul Clasificaţia selectaţi din lista derulantă nivelul cel mai mic de clasificaţie 

bugetară prevăzută de lege pentru care urmează să operaţi informaţiile. 

 
Figura 9. Selectare înregistrare linie bugetară 

 

  După selectarea tipului de buget şi a clasificaţiei bugetare, completaţi desfăşurarea pe 

titlurile clasificaţiei bugetare economice acţionând dublu click în dreptul liniei de completat şi 

tastând efectiv valoarea dorită. 

 

Câmpurile marcate cu culoarea albastru sunt câmpuri calculate automat şi nu sunt 

editabile, iar câmpurile marcate cu alb permit înregistrarea informațiilor.  
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Figura 10. Adăugare valori titluri clasificaţie bugetară 

 

  Pentru salvarea tuturor înregistrărilor completate anterior acţionaţi butonul Salvează. 

După acţionarea butonului Salvează în zona Total bugete sunt afişate totalul de valori 

înscrise pe titlurile bugetare din bugetul anual al unităţii selectate şi completate în zona Editare 

bugete. 

 

Figura 11. Total bugete 
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2.1.2. MODIFICARE INFORMAŢII LINII BUGETARE 

 

Pentru a modifica informațiile despre liniile bugetare înregistrate anterior în sistem, 

selectați Tipul de buget şi Clasificaţia din listele afișate în secțiunea Editare buget. 

 

 Acţionaţi dublu click în dreptul liniei de modificat şi retastaţi valoarea dorită. 

 

Figura 12. Editare valori linii bugetare 

 

 După ce toate câmpurile au fost modificate, apăsați butonul Salvează pentru a înregistra 

în sistem  informaţiile modificate.  

 La acţionarea butonului Salvează zona de Total bugete este actualizată automat. 

 

NOTĂ: Ștergerea unei informații introduse presupune modificarea acestei informații cu 

valoarea 0 (ZERO). 
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