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

Referitor la: Precizări TEHNICE privind înscrierea în învățământul primar în cadrul Sistemului Informatic Integrat 
al Învățământului din România (SIIIR) 

 

            În urma solicitării de sprijin din partea unor unități de învățământ cu privire 

la utilizarea aplicației informatice privind înscrierea în învățământul primar facem 

următoarele precizări: 

 Aplicația funcționează NUMAI de pe rolul de „Secretară”. Aceasta înseamnă 

că, dacă sunteți conectați pe un cont asociat altui rol (de ex. Informatician), 

sau nu aveți cont de secretară NU puteți accesa modulul SIIIR „Înscrierea în 

învățământul primar”. Recomandăm ca Administratorul IT la nivel de școală să 

creeze un nou cont cu rolul de „Secretară”; 

 Orice problemă tehnică privind aplicația vă rugăm să o postați pe forumul 

dedicat http://forum.portal.edu.ro/index.php?showforum=262. Vă recomandăm să 

consultați zilnic mesajele de pe acest forum; 

 Vă reamintim că, în această etapă, veți primi TOATE cererile (solicitările de 

înscriere) de la orice părinte, indiferent de circumscripția căreia îi aparține, 

urmând ca, în prima etapă, începând cu data de 16 martie 2015, să se facă 

diferențierea. Toate solicitările primite vor fi VALIDATE în momentul în care 

cererea este semnată de părinte și are anexate toate documentele solicitate 

prin metodologie; 

 În fereastra de căutare a localității trebuie introduse caractere cu diacritice. 

Dacă tastatura dvs. instalată este Română (tradițional), veți introduce în loc de 

„ș” sau „ț” caracterul „_” (linie de subliniere) pentru a putea alege din listă o 

denumire corectă (de ex. „Botoșești-Paia” va fi găsită tastând „Boto_e_ti-Paia”); 

 Dacă copilul este născut în străinătate veți alege în căsuța specifică „Locul 

nașterii:” „străinătate” sau „str_in_tate” pentru cei cu tastatura veche. 

 

           Administrator IT SIIIR, 

          Ing. Dorel POPA 
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