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Către,  

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL DOLJ  

Referitor la: Adresa ISJ 1500 Fundamentarea bugetului și a costului standard per elev pentru anul 2016 

 

Prin adresa MECȘ Nr. 1532/DGMRS/10.11.2015, ministerul solicită din partea fiecărei unități de învățământ 

preuniversitar date exacte pentru fundamentarea bugetului și a costului standard per elev pentru anul 2016. În acest 

sens, ministerul se bazează pe datele introduse de școli în SIIIR și validate de inspectoratele școlare. În acest moment 

se încearcă la nivel central fundamentarea bugetului și a costului standard prin obținerea celor două anexe (din 

fișierul EXCEL atașat AD ISJ 1500) direct din datele analitice încărcate în SIIIR pentru fiecare unitate în parte (rețea, 

formațiuni de studiu, elevi etc.). De asemenea, se lucrează și la obținerea caietelor statistice «SC0» și «Cost standard» 

din aceleași date analitice.  

În concluzie, luând în considerare faptul că acest deziderat este greu de obținut până mâine, 12.11.2015, 

pentru ducerea la îndeplinire a solicitărilor din AD ISJ 1500 din 11.11.2015, vă rugăm să țineți cont de următorii pași: 

1. Verificați ca, la nivelul aplicației SIIIR, să aveți TOȚI elevii/preșcolarii corect asociați la formațiuni de 

studiu (plan de școlarizare definit corespunzător și aprobat la nivel ISJ). Problemele privind promovarea, 

introducerea „cazurilor deosebite” (din meniul «Managementul elevului», «Înmatriculare elevi») se pot face 

utilizând instrucțiunile și precizările echipei de implementare SIIIR din forumul dedicat sau utilizând 

adresele de email „suport” din Precizări tehnice SIIIR din 01.10.2015); 

2. Introduceți totuși caietele statistice în SIIIR, cu efectivele la zi, «SC0», detaliat pe PJ și structuri, precum 

și «Cost standard» (ambele în meniul «Date statistice», apoi apăsați butonul «Finalizează școala»). Aceste 

date vor fi utile pentru verificări, în situația în care ministerul nu va utiliza pentru fundamentare datele 

analitice; Precizăm faptul că, la nivel ISJ, nu există instrumentele necesare de verificare unitară a 

introducerii datelor analitice în SIIIR, îngreunând astfel validarea corectitudinii datelor; 

3. Pe baza acestor date (din caietele statistice) completați cele două anexe solicitate în AD ISJ 1500 din 

fișierul EXCEL, le listați, le semnați și le trimiteți prin fax la ISJ Dolj. Fișierul completat va fi transmis 

apoi prin email pe adresa dorel.popa@hotmail.com. Facem mențiunea că trebuie completată denumirea 

unității de învățământ în ambele foi de calcul pe rândul 1 din „Anexa 1” și „Anexa 2” iar coloanele 

„rural”, respectiv „urban” trebuie completate ținând cont de mediul localității unde se află unitatea de 

învățământ nu unde domiciliază elevii/preșcolarii; 

Pentru orice problemă tehnică privind aplicația o puteți rezolva apelând la suportul de pe forumul dedicat 

sau la echipa tehnică din cadrul SIIIR. 

 

      

          Administrator IT SIIIR, 

          Ing. Dorel POPA 
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