INSPEC'fORATUL ecoLAR JUDE'fEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon OZSl/420961;
0351/407398 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
ll>mail: isjdo!i@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.di.edu.ro

Nota nr. d~CJ din 23.02.2017
catre,
Toate unitatile de 1nvatamant din Craiova ~i judetul Dolj
in atentla doamnelor / domnilor directori
Ref: Actualizarea informatlilor referitoare la investitiile realizate de unitatile
de rAvatamant
'
.

.

Va faeem eunoseuta adresa Ministerului Educatiei
Nationale, cu nr.
,
239/SG/20.02.2017, privind actualizarea informatiilor referitoare la investitiile

realizate de unitatile de invatamant.
Pentru completarea clatelcir 1n SlllR, perioada de referiAta pentru datele
solicitate: ultimii 5 ani
Va anexam neta de mai sus.

lnspeeteir $celar General,
Inspector $colar pentru M.I,
Prof. Alexandr DRAGNEA
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1. SCOP
Scopul acestui document constă în descrierea paşilor pentru introducerea datelor
privind investițiile făcute de unitățile de învățământ.

2. ABREVIERI
ABREVIERE

EXPLICAŢIE

MEN

Ministerul Educaţiei Naţionale

ISJ

Inspectorat Şcolar Județean

ISMB

Inspectorat Şcolar Județean al Municipiului Bucureşti

U.Î.

Unitate de învățământ

3. INTRODUCERE
Modulul de gestionare a resurselor materiale din unitățile de învățământ este o
componentă importantă a sistemului, având un impact major în activitatea de raportare.
Modulul permite colectarea și gestionarea datelor relevante, complete, aferente
resurselor materiale și facilităților unităților de învățământ.
Prezenta instrucţiune de lucru prezintă modul de lucru pentru introducerea datelor
privind investițiile realizate de unitățile de învățământ.
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4. COMPLETAREA DATELOR DIN TABPAGE-UL
INVESTIȚII
Completarea datelor privind investițiile realizate de unitățile de învățământ se
realizează în tabpage-ul Investiții.
Pentru aceasta, se urmează următorii pași:
 Se accesează modulul Resurse Materiale din ecranul de start al aplicației;
 Se accesează submeniul Clădiri;
 Se selectează înregistrarea dorită din lista de clădiri și se acționează butonul
Editează;
 Se selectează tabpage-ul Investiții și se acționează butonul Adaugă.

Figura 1 – Accesare tabpage Investiții

 În forma Investiție se completează:
o în câmpul Descriere pe scurt a investiției se completează în câteva cuvinte în
ce a constat/constă investiția.
o În câmpul Tip se selectează din nomenclator, folosind pictograma

, una

din următoarele valori: „Reabilitare”, „Reparație capitală”, „Consolidare” sau
„Obiectiv de investiții”.
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o În câmpul Sursa de finanțare investiție se selectează din nomenclator,
folosind pictograma

, una din următoarele valori: “Buget local”, “Buget de

stat”, “PNDL” sau “Fonduri cu finanțare europeană”.
o Câmpul Anul de demarare a investiției trebuie să fie mai mic sau egal cu anul
curent. Se vor completa date doar pentru investițiile curente, nu pentru
proiecte.
o Câmpul Anul de finalizare a investiției trebuie să fie mai mare sau egal cu
anul de demarare a investiției.
o În câmpul Status se selectează din nomenclator, folosind pictograma

, una

din următoarele valori: “Finalizată”, “În curs” sau “Sistată”.
o Câmpul Suma alocată până în prezent (mii lei) se completează numeric cu 2
zecimale și trebuie avut grijă să fie completat în mii lei și nu în lei.
o Câmpul Rest de executat (mii lei) se completează numeric cu 2 zecimale,
trebuie să fie mai mic sau egal cu suma alocată și avut grijă să fie completat în
mii lei și nu în lei.
 Se acționează butonul Salvează.

Figura 2. Formă adăugare date
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5. RULARE RAPORT
Pentru rularea raportului privind investițiile, se urmează următorii pași:
 Din ecranul de start al aplicației se accesează modulul Resurse Materiale;
 Se accesează submeniul Rapoarte;
 Se selectează raportul 498 – Raport investiții clădiri
 Se acționează butonul Rulează
 Se selectează anul școlar curent
 Se acționează butonul Exportă xls.

Figura 3 – Rulare raport
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