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PROCEDURA INFORMATICA 
privind inscrierea in inviitamontul pre~colar pentru anul ~colar 202012021 

(Modul SlllR - inscrierea la gradinita 2020-2021) 

INTRODUCERE 

Prezenta procedura descrie etapele pe care trebuie sa le urmeze unitatile de 
1nva~amant 1n vederea re1nscrierii ~i 1nscrierii copiilor 1n 'invaiamantul pre~colar, 
realizata prin aplica~ia SHIR, conform Notei MEC nr. rJ • 2020. 

lnspectoratele ~colare Judetene/ISMB raspund d termenele-limita trasate 
prin prezenta procedura. Unitaine de invatamant, precum ~1 inspectoratele ~colare, 
inteleg f aptul ca respectarea termenelor este imperios necesara deoarece toate 
fazele etapelor de inscriere se desfa~oara la nivel unitar, national, iar orice 
intarziere duce la decalaje sistemice. 

Suportul tehnic aferent modulului de inscriere tn gradiniie se acorda prin 
forumurile dedicate acestui modul, din cadrul sectiunii SlllR de pe platforma 
http:/ /forum.portal.edu.ro 

Manualul de utilizare al acestui modul, transmis odata cu prezenta procedura, 
este disponibH ~i la adresa https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri. 
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ETAPA DE REiNSCRIERE (25.05.2020 - 05.06.2020) 

Conditii preliminare : 

Coplii ale caror cereri de re1nscriere urmeaza a fi introduse trebuie sa fie inregistrap 
~i asocia~i la formatiunile de studiu din anul ~colar 2019-2020 in platforma SlllR; 

Planul de ~colarizare pentru nivelul pre~colar, anul ~Colar 2020-2021, trebuie sa 
existe in platforma SlllR ~i sa fie aprobat de ISJ/ISMB. 

Activitatea unitatilor de invatamant 

Dupa accesarea aptica~iei SlllR (https://www.siiir.edu.ro/siiir/ ) 'in browserul pe care 
II folositi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), va aparea 
fereastra de autentificare unde se introduc numele de utilizator ~i parola, (vezi pag. 
4 din manual) 

~in ecranul principal al aplicatiei se acceseaza submodulul Relnscriere din modulul 
/nscrierea la griidinitci. (vezi pag. 8 din manual) 

Pentru a re'inscrie un copil se completeaza urrnatoarele campuri: 

o Plan de ~colarizare · lf nia din plan de ~colarizare pentru care se re·inscrie 
copilul: 

• se apasa butonul de cautare ( ) pentru a deschide fereastra cu 
liniile din planul de ~colarizare; 

• se selecteaza linia din planul de ~colarizare aferenta tipului de 
forrnatiune de studiu in care va fi re1nscris copilul; 

• se apasa butonul de Salvare. 

o Numiir cerere - numarul cererii de re1nscriere depusa, de catre 
parintele/ reprezentantul legal al copilului, la secretariatul unitatii de 
1nvaiamant; 

o Data cerere - data 1nregistrarii cererii, (vezi pag. 9-10 din manual) 

Observatii 

Un copil nu poate fi re1nscris la un tip de forma~iune de studiu inferior celui la care 
este asociat; 

Pentru ~tergerea re'inscrierii: 
o se selecteaza 1nregistrarea dorita; 
o se apasa butonul " x "; 

o se apasa butonul de Salvare (nu se ~terge numarul cererii ~i data cererii 
pentru ca se var ~terge automat la salvare); 
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In submeniul Rapoarte se vor regasi rapoarte specffice pentru evidentierea locurilor 
disponibile dupa reinscriere, precum ~i lista copiilor re1nscri~i. 

Activitatea inspectoratelor scolare 

·Asista unitatile de 1nvatamant in activitatea de re1nscriere; 

·Confirma finalizarea etapei de reinscriere pana eel tarziu 05.06.2020, ora 
12.00. 

PRIMA ETAPA DE lNSCRIERE (08.06.2020 - 03.07.2020) 

Conditfi preliminare : 

Etapa de reinscriere este finalizata la nivel na\ional ~i este 'inchisa de catre MEC; 

Planul de ~colarizare pentru nivelul pre~colar, anul ~Colar 2020-2021 trebuie sa 
existe in platforma SIUR ~i sa fie aprobat de ISJ/ISMB; 

Pentru admiterea cererilor introduse exista locuri disponibile la unitatea de 
1nva~amant unde se dore~te realizarea inscrierii copilului. 

Activitatea unitatilor de invatimant 

Etapa I - Colectare cereri de fnscriere (08.06.2020 • 26.06.2020) 

Din ecranul principal al aplicatiei se acceseaza submodulul inscriere copil din 
modulul lnscrierea la grcidinita;(vezi pag. 13 din manual) 

Pentru a inregistra cerere de inscriere a unui copil: 
o Ciiutare copil ~e introduce CNP-ul copilului ~i se apasa 

butonul Cautd. In urma acestei operatii, sistemul verifica 
faptul ca respectivul copil nu este asociatlinscris la alta 
unitate de invatamant; 
Compietare cerere de inscriere: 
• Sec~iunea Date privind solicitantul - se completeaza 

informatiile aferente solicitantului cererii de 1nscriere; 
(vezi pag. 15 din manual); 

• Sectiunea Date privind copiiul - se completeaza 
informa~iile despre copil; (vezi pag. 16 din manual); 

• Sectiunea Date pdvind inscrierea la griidinitii - se 
selecteaza unita~ile de invatamant ~i Linia de plan de 
~colarizare aferenta fiecarei unnati de invatamant, 
cont arm optiunilor exprimate de cat re solicitant; (vezi 
pag. 17 din manual); 
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• Sectiunea Date despre fratU I surorile copilutui Se 
apasa butonul Adaugii, iar In fereastra de dialog 1 care 
va aparea pe ecran, se completeaza inforrna~iile 
solicitate in flecare camp obllgatoriu ~j se apasa apoi 
butonul Salveazii, care devine activ odata ce datele au fost 
corect introduse; (vezi pag. 19 din manual); 

• Sectiunea Criterii de departajare se bifeaza 
criteriile de departajare, conform actelor prezentate; 
(vezi pag. 21 din manual); 

• Sectiunea Decfaratii de consimtiimdnt - la finatul 
for~ularului se vor ·bi fa declara tiile de consim~amant, 
conform optiunii solicitantului; (vezi pag. 21 din 
manual). 

Salvarea cererii de !nscriere se reallzeaza prin apasarea 
butonului Salveaza ~i treci la pasul urmator. In urma 
acestei operatii se deschide ecranul Opis, in care ve~i bifa 
documentele anexate cereri1, dupa care apasati butonul 
Salveaza (doar pentru Opis); (vezi pag. 22 din manual); 
Ustarea cererii de tnscriere pentru verificare se realizeaza 
prin apasarea butonului Descarca cerere. Dupa verificarea 
cererii ~i semnarea de catre solicitant, se valideaza 
cererea (se bifeaza VaUdare cerere); {vezi pag. 23-24 din 
manual); 

- Se apasa butonul Finalizeazii pentru a incheierea 
procesului. (vezi pag. 25 din manual); 
Dadi 'in urma verificarii sunt identificate informatii 
gre~ite de catre solicitantul cererii 1 redeschiderea ~i 
corectarea cererii se face conform pa~ilor descri?i la pag. 
26-28 din manual. 

Aten~ieI Cat timp planul de ~colarizare aferent unitatii de invatamant nu 
este avizat de catre inspectoratul ~colar, cererile tiparite vor fi marcate ca 
fiind Document neoficiai! 

Activitatea inspectoratelor $colare 

Asista unitaple de invatamant in activ1tatea de inscriere; 

lnvalideaza/~terg cererile valide pentru care unitatile de invatamant solicita 
acest lucru; 

Se asigura ca 1nainte de finalizarea colectarii cererilor aferente etapei I de 
1nscriere nu exista cereri invalide. Acestea var fi validate sau ~terse, dupa 
caz; 
Confirma finallzarea colectarii cererilor aferente etapei I de inscriere 
pana, eel tarziu 1 vineri 26.06.2020 ,ora 12.00. 

Etapa I -Procesare cereri de inscriere 
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Activitatea unitatilor de fnvatamant 
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Dupa 1nchfderea perioadei de colectare a cererilor de 'inscriere, aplica~ia 
trece in faza de procesare a cererilor depuse; 

Procesarea cererilor se realizeaza accesand submodulul Lista cereri din 
meniul aflat in stanga ecranului. 

Actfvitatea inspectoratelor scolare 

Vor urmari, atent, ca numarul cererilor neprocesate sa fie zero, cat mai 
curand posibil ~i tara a depa~i termenele-limita specificate in dreptul 
fiecarei faze de procesare. 

Etapa I - Procesare cereri - Faza 1 - 'in aceasta faza vor fi evaluate 
cererile de inscriere de la unitatHe de 'invatamiint exprimate ca prima 
optiune. 

Termen-limita: 30.06.2020 1 ora 14.00 (vezi pag. 30 din manual) 

Daca, 'in urma evaluarii dosarului, acesta este complet ~i concorda cu 
cerin~ele unita~ii de 1nvaiamant, se selecteaza cererea corespunzatoare din 
lista ~i se apasa butonul Admite, opera~ie 'in urma careia cererea va fi oficial 
admisa 1n unitatea de 1nvatamant de la prima op~iune din cerere; 

Daca, in urma evaluarii dosarului, acesta este incomplet ~i nu concorda cu 
cerin~ele unitatii de 1nvaiamant, se selecteaza cererea corespunzatoare din 
Lista ~i se apasa butonul Respinge, 1n urma careia cererea va fi oficial respfnsa 
la unitatea de inva~amant de la prima optiune din cerere. 

Etapa I Procesare cereri - Faza II - 'in aceastii fazii vor fi evaluate cererile 
de fnscriere de la unitatile de inviitamdnt, exprimate ca a doua optiune. 

Termen-limitii: 02.07.2020, ora 14.00 (vezi pag. 31 din manual) 
in aceasta faza, 'in Lista cererUor, se vor regasi cererile de inscriere 
Respinse la Faza I ~i se vor urma pa~ii de la Faza I. 

Etapa I - Procesare cereri - Faza Ill - in aceasta faza var fi evaluate cererUe 
de inscriere de la unitdtile de 1nvatamcint, exprimate ca a treia optiune. 

Termen-limita: 03.07.2020, ora 14.00 (vezi pag. 32 din manual) 

in aceasta faza, in Lista cererilor, se var regasi cererile de 'inscriere Respinse 
la Faza II si se vor urma pa~ii de la Faza I. 
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Copiii resprn~i dupa cele trei faze ale Etapei I se var putea 1nscrie pe 
locurile ramase libere pentru Etapa a ll·a. 

A DOUA ETAPA DE iNSCRIERE (20.07.2020 - 10.08.2020) 

Etapa II Colectare cereri de 1nscriere (20.07. 2020 • 31.07 .2020) 

Similar din punct de vedere informat ic cu Etapa I • Colectare cereri de inscriere 
lnspec toratele ~cola re confirma flnalizarea colectarii cererilor aferente etape1 
a II-a de 1nscriere pana eel tarziu 31.07.2020, ora 12.00. 

Etapa II Procesare cereri de inscriere (03.08.2020 - 10.08.2020) 

Similar d;n punct de vedere informatic cu Etapa I · Procesare cereri de 'inscriere 

Etapa II - Procesare cereri - Faza I in aceasta faza var f; evaluate cererile 
de inscriere de la unitiitile de invotcimdnt, exprimate ca prima 
optiune. 

Termen-limitii: 05.08.2020, ora 14.00 

Etapa 11 - Procesare cereri - Faza II· in aceasta fazo vor fi evaluate cererHe 
de inscriere de la unitatile de 1nviitiimont, expdmate ca a doua 
optiune. 

Termen-limita: 07.08.2020, ora 14.00 

Etapa II - Procesare cereri - Faza Ill - in aceastii faza vor fi evaluate cererile 
de inscriere de la unitatile de fnvatiimant exprimate ca a treia 
oppune. 

Termen-Umitii: 10.08.2020, ora 14.00 

Copiii respin~i 1n Etapa II · faza Ill se var putea 'inscrie pe locurile ramase 
llbere pentru Etapa de ajustari. 

ETAPA DE AJUSTARI (11.08.2020 - 31.08.2020) (vezi pag. 32 din manual) 

Etapa de ajustari, de.sfa~ rata 1n afara perioadei mentionate 1n 
Nata MEC nr._L_fl1_j_!!-_!2~_dZ020, presupune introducerea cererilor de 
1nscriere ~i admiterea lor pe locurile ramase libere. 
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Activitatea unitatilor de fnvatamant 

Unita~He de invatamant vor introduce ~i valida, pe locurile Ubere, 
cererile depuse. Acestea se vor admite imediat dupa validare. 

Activitatea inspectoratelor $Colare 

lnspectoratele ~colare se vor asigura ca toate cererile introduse in etapa de 
ajustari sunt valide ~i admise la star~itul perioadei 

Termen limita: 31.08.2020, ora 14.00. 

NOTA: Pentru o mai buna urmarire a desfa~urarii etapelor, este ata~at prezentei 
proceduri ,,Graficul Gantt cu termene pe etape ~i faze" 

CONSv;LI 1 

Mihael s r. te 
. I 
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Reînscrierea la grădiniță 2020 

Cererile de reînscriere la grădiniță se pot adăuga în SIIIR urmând instrucțiunile de mai jos: 

 
1. Accesați modulul Înscrierea la grădiniță. 

 

 
 

2. Accesați meniul  Reînscriere. 
 

 
 

 ATENȚIE: La accesarea acestui meniu se vor afișa numai preșcolarii cu 

asocieri active (status Situație școlară deschisă) la formațiunile de studiu din 
anul școlar curent 2019-2020  

 

 Puteți să filtrați/căutați preșcolarii prin completarea filtrelor disponibile:  CNP, 

Nume, Unitate, Formațiune de studiu și apăsarea butonului Caută .  

 
Exemple filtrare în funcție de formațiunea de studiu: 
- mijlocie  - se vor afișa toți preșcolarii asociați la toate grupele mijlocii   
- mijlocie A - se vor afișa doar preșcolarii asociați la grupa mijlocie A 
- mare - se vor afișa toți preșcolarii asociați la toate grupele mari 
- mare B -   se vor afișa doar preșcolarii asociați la grupa mare B 
 

 Puteți să sortați înregistrările în funcție de o anumită coloană, prin efectuarea 
unui click pe capul de tabel, pe coloana corespunzătoare. 
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3. Selectați preșcolarul din listă. 

 
4. Selectați în câmpul „Plan de școlarizare” linia din planul de școlarizare 2020-2021 

pentru care se dorește reînscrierea preșcolarului. 

 
5. Completați numărul cererii de reînscriere în câmpul  „Număr cerere”.  

 
6. Completați data cererii de reînscriere în câmpul „Dată cerere”. 

 

7. Apăsați butonul Salvează  
 

 
 

 
 

Puteți să modificați o cerere prin selectarea preșcolarului din listă, modificarea câmpurilor 

necesare și apăsarea butonului Salvează .   
 
Puteți să ștergeți o cerere prin selectarea preșcolarului din listă, apăsarea butonului   

butonul „X”  din dreptul câmpului plan de școlarizare și apăsarea butonului Salvează 

 (nu trebuie să se șteargă numărul cererii sau data cererii  pentru că acestea se 
vor șterge automat la salvare) 

 

 

Cererile de reînscriere se pot verifica prin rularea raportului 801 ***Export cereri 

reinscriere - gradinita, disponibil în meniul Rapoarte. Trebuie să selectați și anul școlar 

pentru care se dorește generarea raportului. 
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OBSERVAȚII: 

 Pentru reînscrierea preșcolarilor din unitățile care au suferit modificări de 

statut  (unități comasate/desființate/preluate de alte PJ-uri) trebuie ca în 

prealabil să se facă asocierile necesare la nivel de IȘJ în modulul {Rețea școlară} 

– meniul {Unități care preiau elevii și resursele} completând unitatea sursă -> 

unitatea destinație și ulterior reînscrierile se vor putea efectua din contul 

unității PJ destinație în  meniul {Reînscriere cazuri deosebite} urmând pașii de 

la punctele 3-7.  

 Reînscrierile se pot face numai pentru preșcolarii cu asocieri active (status 

Situație școlară deschisă) la formațiunile de studiu din anul școlar curent 2019-

2020. 

 Nu se poate face reînscrierea pe o formațiune de studiu inferioară celei la care 

este asociat preșcolarul în anul școlar curent. 

 În meniurile {Reînscriere} și {Reînscriere cazuri deosebite} nu se poate modifica 

anul școlar – reînscrierile se fac automat pe liniile din planul școlarizare de pe 

anul școlar viitor (2020-2021). 

 Cererile de reînscriere se pot salva numai dacă planul de școlarizare al unității, 

pe anul școlar viitor 2020-2021, este verificat la nivel IȘJ. 

 Dacă se dorește închiderea asocierii unui preșcolar (din diverse motive: retras, 

neprezentat) pentru care s-a adăugat deja o cerere de reînscriere trebuie ca în 

prealabil să se șteargă cererea  de reînscriere. 

 Cererile de reînscriere cât și cele de înscriere se adaugă pe liniile din planul de 

școlarizare, nu pe formațiuni de studiu și prin urmare în toamnă, când se va 

inițializa aplicația pe noul an școlar, o să trebuiască să se facă asocierea fiecărui 

preșcolar la formațiunea de studiu corespunzătoare. 
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