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MINISTERUL EDUCAT!EI NATIONALE 
~I CERCETARII ~TIIN'j"IFICE 

Catre: Toate unitatile de invatamant din Craiova l?i judet 

Referitor la: Programul "Fiecare copil in gradinita" 

Va informam ca, incepand de azi, 05.10.2016, aplicatia SlllR permite definirea copiilor 

eligibili pentru acordarea tichetelor sociale la gradinita la nivelul Unitatii de invatamant, pentru 

anul !?Colar 2016-2017. 

Copiii eligibili pentru luna septembrie se adauga la nivelul Unitafii de invafamant. 

Puteti parcurge pal?ii pentru definirea copiilor eligibili, precum l?i de completare absente 

conform instructiunii cunoscute l?i anexate prezentei note, necesare organizarii l?i desfill?urarii 

acestei activitati. 

Inspector ~colar, 

Prof. Leon~ SUNA 



lnstructiuni privind inregistrarea informatiilor pentru acordarea 
tichetelor sociale la gradinita 

I. inregistrarea copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale la 
gradinita 

Pentru ca un copil sa poata fi inregistrat in SlllR ca $i eligibil pentru acordarea tichetelor sociale la 

gradiniiii trebuie indeplinite condiiii: 

1. Copilul este asociat la unitatea de inviiiiimant 

2. Copilul este asociat la formaiiunea de studiu de nivel Pre$colar 

3. Copilul are pariniii inregistraii in SlllR $i asocierea copil-parinte exista in SlllR 

Daca sunt 1ndeplinite condiiiile de mai sus, atunci pentru a 1nregistra copilul ca $i eligibil pentru 

acordarea tichetelor sociale la gradiniiii trebuie urmaii urmatorii pa$i: 

1. Se acceseaza opfiunea Managementul elevu/ui / Stimulente educatianale / Copii eligibili 

2. Se aCiioneaza butonul Adauga. Tn urma acestei operaiii se va deschide forma Detalii capil 

eligibil. 

3. Tn campul CNP capil se opereaza CNP-ul copilului sau se selecteaza copilul din lista de copii care 

se deschide aciionand butonul aferent campului. 

4. Tn campul Reprezentant se inregistreaza reprezentantul legal al copilului prin selectarea acestuia 

din lista care se deschide aciionand butonul aferent campului. (Reprezentaniii legalise definesc 

in Lista parinWtutori conform instruciiunilor de lucru din manualul .,Elevi - ghidul utilizatorului 

din unitatea de inviiiamant") 

5. Tn seciiunea Perioada eligibilitate se bifeaza lunile in care copilul este eligibil pentru acordarea 

tichetelor sociale la gradiniiii. Implicit sunt bifate lunile incepand cu luna inregistrarii copilului ca 

$i eligibil pana in luna iunie a anului $Colar curent. 

6. Pentru salvarea inregistrarii se aCiioneaza butonul Salveaza. 

1. Copilul nu are CNP sau Parintele nu are CNP. Pentru inregistrarea copiilor sau pariniilor care nu 

au un CNP, se va genera un CNP fictiv astfel: 

a. Se acceseaza optiunea Managementul elevu/ui I Generator CNP I Generator CNP 



b. Se completeaza Nume, Prenume, Sex, Data na~terii ~i se ac\ioneaza butonul Genereaza 
CNP. 

c. CNP-ul generat se copiaza ~i se utilizeaza in fluxul de inregistrare copil sau parinte in 

SlllR. 

2. Copilul nu este asociat la unitatea de 1nva\amant - asocierea copilului la unitatea de 1nva\amant 

se realizeaza utilizand sec\iunea Managementul elevului /inmatriculare elev I Cazuri 
deosebite, conform instruqiunilor de lucru din ghidul "inmatriculare elevi ~; absolventi'~ care 

se gase~te la adresa 

httos://www.siiir.edu.ro/images/manuale/02.10.2015 lnmatriculare elevi si absolventi.pdf 

3. Copilul nu are parin\ii inregistra\i 1n SlllR ~i asocierea copil-parinte nu exista 1n SlllR - se vor 

utiliza instruqiunile conform capitolului 3.l.2.l Adaugarea unui parinte/tutare in baza de date 
din manualul ,,Elevi - ghidul utilizatorului din unitatea de invatamiint" care se gase~te la 

ad res a https://www.siiir.edu. ro/manual e-si-ghi du ri/17-elevi-gh idul-uti lizatoru I u i-di n-u nitatea

de-invatama nt 

4. Copilul nu este asociat la forma\iunea de studiu - se vor utiliza instruqiunile conform capitolului 

3.2.4.1 Sectiunea Elevi asociere din ghidul care se gase~te la adresa 

https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/30.01.2014 managementul unitatilor de invataman 

t.pdf 

Observa~ie: 

II. 

1. Daca intr-o luna copilul nu este eligibil, se scoate bifa aferenta lunii respective. 

2. Daca In decursul unui an ~colar, se schimba reprezentantul legal, atunci: 

a. Se selecteaza copilul eligil din modulul Copii eligibili ~i se debifeaza lunile in care 

reprezentantul legal existent nu mai este de actualitate 

b. Se adauga copilul beneficiar cu noul reprezentant legal ~i perioada aferenta in modulul 

de Copii eligibili. 

Pentru acela~i copil eligibil nu se pot suprapune perioadele de eligibilitate! 

inregistrarea absen~elor copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor 
sociale la gradini!ii 

Pentru a putea colecta In SlllR absen\ele copiilor eligibili pentru acordarea tichetelor sociale la gradini\a 

trebuie urma\i urmatorii pa~i: 

--- -------------~-----



1. Se acceseaza optiuneo Managementul elevului / Stimulente educationale / Colectare absente 

$i se va deschide forma Lista absente in care veti vizualiza copiii eligibili pentru luna in curs. 

2. Se executa dublu-click pe linia aferenta copilului pentru care doriti sa completati absentele. 

3. Pentru salvarea inregistrarii se actioneaza butonul Salveaza. 

v' Implicit pentru fiecare copil eligibil selectat, aplicatia seteaza automat "O" (ZERO) absente care 

se va salva doar dupa selectarea inregistrarii $i actionarea butonului Salveoza 

o Dupa ce salvati 1nregistrarea respectiva, conform algoritmului de calcul din legislatie 1n 

coloana "Prime$te tichet" ve\i vedea stadiul copilului: Da I Nu. 

v' Ciimpul de "Caz special" se bifeaza door in urmo adresei pe care o veti primi de la autoritatile 

locale de a se acorda tichetul de§i nu sunt intrunite conditiile de acordare, iar aplicatia a setat 

ciimpul ,,Prime§te tichet" pe Nu. 

Ill. Rapoarte 

fn aplicatie se pun la dispozitie urmatoarele rapoarte pentru utilizatorii de la nivelul unita\ii de 

1nvatamant: 

1. Formular al prezentei zilnice la grupa (cod 440) 

2. Centralizator prezenta (cod 442) 

3. Cazuri deosebite (cod 443) 

4. Copii care 1mplinesc 6 ani (cod 444) 

Pentru rularea rapoartelor se var utiliza instruc\iunile conform capitolului 3.1.3. Accesarea 

submodulului Rapoarte din ghidul care se gase$te la adresa 

https:l/www.siiir.edu.ro/images/manuale/2014-10-20 managementul elevului.pdf. 

--- ... ---------------------


