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PRECIZĂRI TEHNICE SIIIR din 12.11.2015 

Către,  

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL DOLJ  

Referitor la: Managementul elevilor (introducerea sau închiderea asocierii elevilor la unitate) 

 

Pentru o bună corelare a anexelor transmise la ISJ Dolj conform AD ISJ 1500 din 

11.11.2015 cu datele existente în SIIIR (elevi, formațiuni, plan de școlarizare) facem 

următoarele precizări: 

1. TOȚI elevii/preșcolarii neasociați la o formațiune de studiu, în acest moment, 

pot fi introduși în aplicație și asociați la formațiuni NUMAI accesând meniul 

«Cazuri deosebite» din categoria «Înmatriculare elevi», corespunzătoare modulului 

«Managementul elevului». După apăsarea butonului «Adaugă» în căsuța „CNP:” 

veți introduce CNP-ul dorit. Veți primi un mesaj că acel elev este disponibil 

(există în aplicație dar neasociat la unități) sau asociat la o altă unitate. Dacă e 

disponibil (sau nu e introdus în aplicație) continuați completarea datelor de 

identificare din fereastră apoi acționați butonul «Salvează», apoi îl asociați; 

2. Dacă mesajul precizează faptul că acel elev este asociat la o altă unitate, trebuie 

să luați legătura cu ei pentru a lămuri situația: 

a. Dacă acel elev nu este asociat la nicio formațiune de studiu dar a rămas 

„agățat” de unitate trebuie „eliberat” manual prin apăsarea butonului 

«Închidere asociere unitate» din meniul «Listă elevi», modulul 

«Managementul elevului». Ținând cont că acești elevi „agățați” (deci 

neasociați la formațiuni) nu sun contorizați în costul per elev sau SC0, vă 

rugăm să-i eliberați prin acționarea butonului de mai sus; 

b. Dacă acel elev este asociat la o formațiune de studiu trebuie să cereți 

transfer (meniul «Cereri emise» din  grupul «Transfer elev»). În situația că 

școala nu respinge cererea și o lasă „agățată”, veți trimite o adresă scanată 

la ISJ Dolj (adresa de email dorel.popa@hotmail.com) prin care explicați 

refuzul școlii de unde pleacă elevul pentru a rezolva împreună problema; 

c. Dacă acel elev provine din alt județ și se încadrează la pct. a) sau b), 

trimiteți adresă la ISJ Dolj cu detalii pentru a o rezolva împreună; 

3. Orice problemă privind modificarea planului de școlarizare o ridicați la ISJ Dolj, 

la d-na Daniela Ilie. 

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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