
Bună ziua, 

 Vă informez că am configurat aplicația SIIIR pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2021-2022 și luni 

dimineață (29 martie 2021 la ora 08:00) o să activăm: 

-          în aplicația SIIIR – adăugarea cererilor de înscriere în modulul {Înscrierea în învățământul primar} – meniul {Cerere 

elev}. Aplicația SIIIR este adresată operatorilor din unitățile școlare.  

-          pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ - formularul online care permite părinților să precompleteze online datele 

necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.  

  Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea 

copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la 

unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării 

prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului 

pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți. 

 Odată cu semnarea cererii tipărite din aplicaţie de către părinte, secretariatul unității de învățământ are 

obligaţia VALIDĂRII CERERII în aplicaţie. 

VALIDAREA CERERII înseamnă CONFIRMAREA CĂ DATELE AU FOST INTRODUSE 

CORECT ÎN APLICAŢIE. Validarea nu trebuie confundată cu admiterea/respingerea cererii de 

înscriere, operaţiuni care se efectuează în perioada prevăzută în Metodologie şi Calendar. 

 La sfârşitul perioadei de depunere a cererilor (28 aprilie 2021) TOATE cererile introduse trebuie să 

fie VALIDATE. 

 Cererile validate nu se pot modifica sau șterge. În cazul în care operatorii din școli trebuie să 

modifice sau să șteargă o cerere validată, trebuie ca în prealabil să se adreseze  responsabililor IȘJ 

pentru invalidarea cererii respective . La nivel IȘJ invalidarea unei cereri se face prin selectarea cererii 

din meniul Listă cereri și apăsarea butonului Invalidează. Pentru modificarea unei cereri (care nu 

este validată), la nivel de școală se accesează meniul {Cerere elev}, se completează CNP-ul copilului, 

se apasă butonul [Caută].  După efectuarea modificărilor necesare trebuie bifată/rebifată opțiunea de 

validare cerere. 

 Aplicația SIIIR este configurată să salveze cererile pentru anul școlar viitor al aplicației, adică 

2021-2022, putându-se selecta pe formularul de înscriere numai clasele adăugate în proiectul planului 

de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 (nu se poate modifica anul școlar în cadrul meniurilor din 

acest modul). Înscrierea nu se face pe formațiuni de studiu ci pe clasele din planul de școlarizare. 

 Pentru copiii născuți în străinătate se va selecta opțiunea STRĂINĂTATE în câmpul Locul 

nașterii (STR_IN_TATE în cazul în care nu se folosesc diacritice). 

  

Numai bine, 

  

GRAMA Tudor-Cezar  

Inginer Suport Tehnic 

 

https://inscriere.edu.ro/

