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NOTA NR. 56 din cJCo.2 . .f{!t1/Jj. 

CATRE TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

in atentia directorilor ~i a responsabililor SIIIR 

Urmare a solicitarii de identificare a elevilor cu situatiile ~colare neincheiate la finalul 
semestrului 1, din anul ~colar 2017 - 2018, prin prezenta va rugilm sa transmiteti modalitatea de 
operare in SHIR a statusului elevilor, astfel incii.t rapoartele sa poata fi generate cu datele necesare, 
astfel: 

Modificarea situatiei §Colare a elevilor se poate opera : 
,,_ in modulul <Managementul elevului> - <Lista elevi>, deschizii.ndu-se forma de 
editare a elevului, in tab-ul <Studii>, editii.ndu-se situatia ~colara pentru anul curent ~i 

alegii.nd <Situatie ~colara neincheiata> incepii.nd cu data de 2.02.2018. 
,,_ in modulul <Managementul unitatilor de invatamii.nt> - <Formatiuni de studiu>, 
alegii.ndu-se clasa ~i editii.ndu-se datele elevului la fel ca la punctul anterior. 

Aten tie: Odata cu schimbarea statusului in <Situatie ~colara neincheiata>, elevul va 
pierde ~i asocierea activa la formatiunea de studiu, in cazul in care, in semestrul al II-lea 
elevul se prezinta in termenul legal ~i i~i incheie situatia ~colara pe primul semestru, 
statusul elevului poate fi readus la <Situatie ~colara deschisa> doar din modulul 
<Managementul unitatilor de invatamii.nt> - <Formatiuni de studiu>. 

In cazul in care elevul ramii.ne cu situatia ~colara neincheiata, acestuia i se va 
incheia ~i asocierea la unitatea ~colara, alegii.nd motivul corespunzator (Rise de abandon 
~colar, Neprezentat, Amii.nat medical etc.). 

Exceptii de la situatiile mai sus prezentate sunt cele ale elevilor care studiaza pe 
module, carora nu Ii se incheie situatia ~colara la final de semestru. 

Va rugam sa va asigurati ca pii.na miercuri, 08.02.2018, ora 15.00, sa finalizati ~i 

sa transmite\i prin FAX Ia ISJ Dolj, operarea in SIIIR a situa\iilor ~colare pentru elevii din 
fiecare unitate de inva\amii.nt. 

Vii multumim! 
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Inspector ~colar pentru dezvoltarea resursei umane, 
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