
 

 

ADMITEREA ÎN LICEE 2017 

PRECIZĂRI TEHNICE privind completarea informațiilor cu elevii corigenți, repetenți, cu 

situația neîncheiată sau exmatriculați în aplicația informatică centralizată SIIIR 

 

Ținând cont de numeroasele solicitări de sprijin din partea școlilor cu elevi de clasa a VIII-a, în ceea 

ce privește completarea informațiilor privind elevii corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau 

exmatriculați în aplicația informatică centralizată, conform prevederilor calendarului admiterii în licee 2017 

(Anexa nr. 1 la OMENCȘ nr. 5077 din 31.08.2016 modificat și completat cu OMEN nr. 3794/26.04.2017), facem 

următoarele precizări: 

Completarea acestor informații se face în aplicația informatică SIIIR, prin mai multe modalități. Cea 

mai rapidă și eficientă este următoarea: 

a) În SIIIR, accesați modulul «Managementul elevului» -> «Promovare elevi»; 

b) Utilizați filtrul „VIII” în fereastra „Promovare elevi”, la pct. „1. Căutare și marcare individuală …” 

apoi apăsați butonul «Caută»; 

c) Pentru fiecare elev în parte alegeți o valoare din lista derulantă a rândului „Status situație școlară:”. 

(Pentru nelămuriri privind semnificațiile câmpurilor din lista derulantă și completitudinea acesteia, puteți 

adresa întrebări compartimentului „Rețea școlară…” din cadrul inspectoratului); 

d) Dați clic pe coloana „Nume” pentru a sorta alfabetic elevii. Puteți sorta valorile coloanei respective, 

crescător sau descrescător, prin clicuri repetate. După alegerea valorii corespunzătoare apăsați 

butonul «Salvează». Aplicația returnează obligatoriu, în partea superioară a ecranului, un mesaj 

de confirmare „Salvarea a fost efectuată cu succes”; 

e) Verificarea completării statusului pentru toți elevii se face dând clic pe antetul coloanei „Statut 

studii”. 

Precizări finale 

1. Completarea atributelor NU se poate face încă  prin modulul «Managementul unităților»-> 

«Formațiuni de studiu», decât la sfârșitul anului; 

2. Vă rugăm să tratați cu mare atenție și responsabilitate corectitudinea datelor introduse, pentru că 

această situație nominală va fi folosită de liceele vocaționale în etapele următoare ale admiterii; 

3. Recomandăm instalarea programului TeamViewer pentru a putea primi asistență online în caz că 

aveți probleme tehnice în utilizarea aplicației; 

4. Telefon de contact pentru asistență tehnică: 0740060632. 

 

Informatician Comisie județeană, 

Ing. Dorel Popa 

 

 


