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Precizări TEHNICE din 10.03.2016 

 

 

Către: TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT și PARTICULARE 
implicate în activitatea de înscriere în învățământul primar pentru  

anul școlar 2016-2017 

Referitor la: Precizări TEHNICE privind înscrierea în învățământul primar în cadrul Sistemului Informatic Integrat 

al Învățământului din România (SIIIR) 

 

Conform Calendarului înscrierii copiilor în clasa pregătitoare (ANEXA nr. 1 la ordinul 

MENCS nr. 3158 / 15.02. 2016 privind aprobarea Calendarului  și a Metodologiei de înscriere  a copiilor 

în învățământul primar pentru anul  școlar 2016 - 2017), până la data de 18 martie 2016, ora 18:00, 

sunt completate și VALIDATE cererile tip de înscriere prin intermediul aplicației dedicate SIIIR. 

Ținând cont că, în acest moment, există încărcate în aplicație și nevalidate un număr de 

461 de cereri de înscriere, vă rugăm să le identificați și să le validați deîndată. La încheierea 

procesului de înscriere, la data de mai sus, nu trebuie să mai existe nicio cerere nevalidată. 

Totodată, facem următoarele precizări: 

1. În această etapă de înscriere se primesc cereri de la TOȚI părinții (reprezentanții 

legali), indiferent de circumscripția de care aparțin. Cererile se introduc în aplicație 

imediat ce se constată că există documentele justificative solicitate; 

2. De față cu părintele (reprezentantul legal) se verifică datele introduse în aplicație și, 

după constatarea corectitudinii datelor respective se tipărește cererea tip. După 

semnarea acesteia de către părinte, de față cu acesta, se apasă butonul <Validează>; 

3. Din acest moment părintele are garanția că datele introduse în aplicație corespund 

cu cele din cerere și nu mai pot fi modificate; 

4. În mod excepțional, în situația constatării unor greșeli de introducere după 

apăsarea butonului <Validează>, veți anunța comisia județeană prin e-mail la 

adresa dorel.popa@hotmail.com, specificând numele copilului și CNP-ul acestuia, 

pentru a putea invalida cererea respectivă. Numai după această invalidare, fișa 

poate fi corectată sau ștearsă de către comisia din școală prin acționarea butonului 

<Șterge>; 

5. Pentru orice problemă tehnică privind utilizarea aplicației vă rugăm să utilizați 

forumul dedicat la adresa http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=276 

sau să apelați la comisia județeană prin adresa de e-mail de mai sus. 

 

   

          Administrator IT SIIIR 

          Ing. Dorel POPA 
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