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Manuale de utilizare și ghiduri, De trimis în școală 

danielbojte  

  Trimis: 23 Sep 2014, 03:10 PM 

  

 
 
Utilizator avansat 

 
 
Grup: MEN 
Mesaje: 503 
Înscris: 7 Nov 05  

 

Stimați colegi, 

 

Toate manualele și ghidurile aferente SIIIR pentru utilizatori sunt disponibile 

la adresa: 

https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri  

 

Vă rog să transmiteți în școli acest link cu mențiunea că acestea vor fi 

disponibile modular, în funcție de ce module sunt puse în producție. 

 

 

-------------------- 

Numai bine, 

Daniel Bőjte 

Consilier - Direcția Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi 

Universitare 

Ministerul Educaţiei Naționale 

 

 

 

În atenția Directorilor unităților de învățământ 

 

Avem rugămintea ca directorii tuturor unităților de învățământ să se asigure că Administratorul IT SIIIR din 

unitate (numit in baza Notei 393 din 10.09.2014) are cont personal și a accesat aplicația online SIIIR la adresa 

comunicată prin email de la inspectorat. Totodată, vă rugăm ca mesajul de mai sus, primit de la minister, să intre în 

posesia administratorilor IT SIIIR. Dacă există cazuri de administratori care nu s-au conectat la aplicație sunt rugați 

să contacteze imediat administratorul IT SIIIR din ISJ (dorel.popa@hotmail.com). 

Am inserat mai sus mesajul ministerului privind secțiunea de manuale și ghiduri SIIIR. Pe măsură ce 

modulele aplicației vor fi puse în producție, manualele de utilizare vor fi postate la adresa de mai sus. 

Rog toți administratorii IT SIIIR să acceseze periodic acest link pentru a fi la curent cu documentația aferentă 

modulelor nou implementate. 

Precizăm că, din acest moment, NU MAI ESTE NECESAR să fie accesată vechea aplicație BDNE. În 

următoarele zile va fi disponibil un modul SIIIR pentru încărcarea caietului statistic SC0 și unul pentru încărcarea 

planului de școlarizare.  

Vă vom ține la curent și vă vom anunța din timp de etapele implementării SIIIR. 

 

Administrator IT SIIIR ISJ Dolj, 

Ing. Dorel POPA 

 

P.S. Vă rugăm să aveți în vedere termenul de finalizare: 

  

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showuser=146451
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=206511&st=0&
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=report&f=258&t=206511&p=2353274&st=0
https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri
http://www.edu.ro/
mailto:dorel.popa@hotmail.com
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=report&f=258&t=206511&p=2353274&st=0
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Post&CODE=06&f=258&t=206511&p=2353274
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14.00 

danielbojte 

  Trimis: 23 Sep 2014, 02:31 PM 

  

 
 

Utilizator avansat 

 
 

Grup: MEN 

Mesaje: 504 

Înscris: 7 Nov 05  

 

Stimați colegi, 

Vă transmit informații referitoare la următoarea activitate. 

 

Activitatea 2: Colectarea planului de școlarizare 

 

Paşii care trebuie urmați de fiecare unitate de învățământ sunt: 

 

1. Conectare în aplicație și accesare modul {Plan de școlarizare} 

2. Numai unitățile de învățământ ce au nivel Preșcolar – se completează 

Evoluția demografică pe anul școlar 2014-2015 

3. Toate unitățile de învățământ – se accesează planul de școlarizare pentru 

fiecare nivel acreditat/avizat în cadrul unității de învățământ și se 

completează proiectul planului de școlarizare aprobat pentru anul școlar 

2014-2015 

4. După introducerea informațiilor pentru toate nivelurile de învățământ se 

selectează meniul {Sumar} și se apasă butonul {Finalizează} 

 

Pașii ce trebuie urmați de către IȘJ: 

1. Conectare în aplicație și accesare modul {Plan de școlarizare} 

2. Verificare plan introdus de unitățile de învățământ: 

a. se verifică datele introduse de către unitățile de învățământ pe anul 

2014-2015 

b. după verificarea unei unități de învățământ se selectează unitatea în lista 

și se apasă butonul {Verificat} 

3. După verificarea tuturor unităților de învățământ se apasă butonul 

{Închide plan județ} 

 

Manualul utilizatorului de tip școală este publicat la 

adresa: https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri . 

danielbojte 

Trimis: 23 Sep 2014, 02:34 PM 

 
 

Utilizator avansat 

 
 

Grup: MEN 

Mesaje: 504 

Înscris: 7 Nov 05  

 

Clarificare: 

În sensul activității 2, numim: 

- Planul de școlarizare curent ca fiind planul școlar al anului 2013-2014. 

- Proiectul planul de școlarizare se referă la anul școlar 2014-2015 (el este, 

firesc, deja aprobat în realitate). 

 

Ideea de bază este că trebuie să construim anul școlar 2014-2015 ca și cum 

suntem poziționați înaintea începerii acestuia, la fel cum am procedat și cu 

Rețeaua școlară. 

 

Școlile completează planul propus cu valori aferente anului școlar 2014-

2015 care sunt aprobate prin acte și comunicări oficiale venite din partea 
IȘJ-ului de care ele aparțin! 

 

Să aveți spor! 

Numai bine, 

Daniel Bőjte 

Consilier - Direcția Informatizare şi Dezvoltarea Infrastructurii Şcolare şi 

Universitare 

Ministerul Educaţiei Naționale 

 

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showuser=146451
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=206508&st=0&
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=report&f=258&t=206508&p=2353256&st=0
https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showuser=146451
http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=206508&st=0&
http://www.edu.ro/

