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Precizări la NOTA Nr. 056 din 04.02.2014 

 

 

 

Către: TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT și PARTICULARE  

Referitor la: Confirmarea introducerii datelor elevilor, a formațiunilor de studiu și a caietelor statistice 
(SC0, SC0 special, Cost standard) în cadrul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România 

(SIIIR) 

 

 Pentru ușurarea activității de verificare și confirmare a corectitudinii și completitudinii 

datelor introduse în aplicația informatică SIIIR, facem următoarele precizări: 

A. Corelația între datele declarate în caietele statistice SC0 la început de an școlar 

(respectiv SC0 special) și cost standard cu numărul efectiv de elevi introduși în SIIIR 

și arondați la formațiuni de studiu se poate concretiza prin formulele:  

1. Nr total de elevi/copii din SC0 (corespunzător începutului de an școlar) = Nr. 

elevi/copii arondați la formațiuni de studiu (azi, la momentul întocmirii 

raportului) - Nr. elevi/copii veniți prin transfer + Nr. elevi/copii plecați prin 

transfer; 

2. Nr de clase din SC0 = Nr de clase generate în SIIIR (excepție făcând aprobările de 

modificare a planului de școlarizare); 

3. Nr total de elevi/copii, respectiv clase din Caietul statistic „Cost standard” = Nr. 

de elevi, respectiv clase transmise la ISJ Dolj prin Nota 026 din 15.01.2015 (numai 

pentru unitățile finanțate de la bugetul de stat); 

B. Adresa de confirmare a finalizării încărcării datelor solicitate și validarea acestora 

trebuie să fie semnată de directorul unității, respectiv de secretarul (șef) și trebuie să 

conțină referire la încărcarea corectă și completă a Caietului statistic SC0, a Caietului 

statistic „Cost standard” (numai pentru unitățile finanțate de la bugetul de stat), a 

încărcării datelor tuturor elevilor școlii și  la asocierea tuturor elevilor școlii la 

formațiunile de studiu. Pot fi prezentate explicații pe scurt privind justificarea 

diferențelor apărute la corelațiile de la pct. A sau a cauzelor imposibilității asocierii 

unor elevilor la clasă. 

 Recomandăm ca operațiunea de confirmare în aplicația informatică, prin apăsarea 

butonului [Finalizează școala], să se facă numai la final, după editarea adresei de confirmare. 

 

 

         Administrator IT SIIIR, 

         Ing. Dorel POPA 

mailto:isjdolj@isj.dj.edu.ro
http://www.isj.dj.edu.ro/

