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1. INTRODUCERE 

1.1.  ROLUL MODULULUI 

Modulul gestionează datele statistice la nivelul unităților de învățământ, la nivelul 

Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ) și la nivel național (MEN).  

Datele statistice se colectează la nivelul unităților de învățământ, iar inspectoratele Școlare 

Județene (ISJ) pot vizualiza și modifica datele colectate de unități. De asemenea ele pot 

vizualiza sumele tuturor datelor statistice din județul de reședință al reprezentanților săi. 

 

 

1.2. TIPURI DE UTILIZATORI  

Administratorul este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN (Ministerul Educaţiei 

Naționale) și poate controla procesul de definire a datelor statistice la nivel național. 

 

Operatorul ISJ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ (Inspectoratul Județean 

Școlar) și poate controla procesul de definire a datelor statistice la nivel de județ. 

 

Operatorul Unitate de Învățământ are rolul de a completa datele statistice. 
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2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE 

2.1.  CONECTAREA ÎN APLICAȚIE 

Aplicația este concepută pentru a funcționa online, deci asigurați-vă că aveți conexiune la 

Internet. 

 

După ce ați introdus adresa URL (http://www.siiir.edu.ro/siiir) în browserul pe care îl folosiți 

(Internet Explore, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera), va apărea fereastra de 

autentificare în aplicație unde introduceți numele de utilizator și parola (date de conectare 

unice pentru fiecare unitate de învățământ), care v-au fost furnizate de administratorul 

aplicației (MEN pentru ISJ și, respectiv, ISJ pentru UI).  

 

 
Figura 1. Fereastră de autentificare 

 

Pentru a vă autentifica în aplicație, apăsați tasta ENTER sau click cu mouse-ul pe butonul 

Autentificare și veți fi direcționat în meniul principal al acesteia. 

 

  

http://www.siiir.edu.ro/siiir
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Dacă nu se realizează autentificarea și apare fereastra de mai jos, asigurați-vă că ați introdus 

corect datele pentru conectare și că nu ați apăsat tasta „CAPS LOCK”. 

 

 

Figura 2. Autentificare nereușită 

 

Dacă numele de utilizator și parola au fost introduse corect, se efectuează automat 

conectarea la aplicație și veţi fi direcționat în meniul principal. 

 

 

Figura 3. Fereastră meniu principal 
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2.2. SCHIMBARE PAROLĂ 

Pentru a schimba parola, există două modalități: 

1. După prima autentificare în aplicație, de lângă butonul Deconectare, apăsați pe numele 

de utilizator cu care sunteți conectat. 

 

Figura 4. Accesare nume utilizator 

 

Această acțiune va genera o fereastră modală în care trebuie să completați în câmpul 

Parolă curentă parola inițială, iar în câmpurile Parolă și Confirmă parolă, parola nouă cu 

care va urma să vă reautentificați în aplicație.  

 

Figura 5. Fereastră schimbare parolă inițială și după completarea câmpurilor 

 

După ce parola a fost schimbată, aplicația va genera mesajul de confirmare, care va fi 

afișat într-o altă fereastră modală: Schimbarea parolei a fost efectuată cu succes. 

Apăsați butonul OK și puteți trece mai departe, spre efectuarea operațiunilor în modulul 

Rețea Școlară. 
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Figura 6. Mesaj de confirmare a schimbării parolei 

 

2. După prima autentificare în aplicație este indicat să schimbați parola. Această operație 

poate fi efectuată accesând butonul Administrare – Utilizatori.  

 

 

Figura 7. Modul Administrare 

 

Acest pas vă conduce în fereastra „Listă utilizatori” unde trebuie să selectați contul, apoi 

apăsați butonul Editează. 
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Figura 8. Fereastră meniu Administrare  

 

În fereastra „Utilizator”, completați noua parolă dorită în câmpul Parolă, apoi rescrieți-o 

în câmpul Confirmă parola și dați click pe butonul Salvează.  

 

Figura 9. Fereastră administrare date utilizatori. 

 

Dacă pașii au fost efectuați corespunzător, va apărea pe monitor mesajul Salvarea a fost 

efectuată cu succes și apăsați butonul OK.  

 

 
Figura 10. Schimbare parolă efectuată cu succes 
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Următorul pas este să vă întoarceți la meniul principal, opțiune existentă în stânga 

ecranului (și pe care o puteți accesa oricând aveți nevoie, aflându-se permanent în 

meniul din stânga paginii). 

 
Figura 11. Înapoi la meniul principal 

 

 

2.3. DECONECTARE 

Oricând este nevoie sau când doriți, vă puteți deconecta din aplicație apăsând butonul 

Deconectare, aflat în colțul din dreapta (sus) al ecranului. În urma acestei acțiuni, veți ieși 

din aplicație și va reapărea pe ecran fereastra de autentificare. 

 

Figura 12. Buton „Deconectare” 

 

 

  



 

 

SIIIR - Modulul Date Statistice 

           Instrucțiuni pentru utilizatori 

Pagina 10 din 34 

3. GESTIONAREA MODULULUI DATE STATISTICE 

Modulul oferă posibilitatea colectării în sistem a datelor statistice aferente unităţilor de învățământ 

la nivel de școală, județ (ISJ/ISMB) și național (MEN).  

 

Din meniul principal al aplicației SIIIR accesați modulul Date Statistice, acțiune care vă va direcționa 

în ecranul principal al modulului. 

 

Figure 13. Accesarea modulului Date Statistice 

 

Modulul Date Statistice este format din următoarele submodule : 

1. SC0 

2. Cost standard 

Acestea pot fi accesate la nivel de unitate de învățământ, la nivel județean și la nivel național. 

 

3.1. ACCESAREA SUBMODULULUI SC0 

Pentru a accesa submodulul SC0, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice și completați informațiile aferente acestuia. 
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Figure 14. Accesarea Submodulului SC0 

 

3.1.1. Funcționalități la nivel de unitate de învățământ 

Utilizatorul de nivel unitate de învățământ colectează, în forma aferentă ecranului principal al 

submodulului SC0, datele statistice aferente fiecărui nivel de învățământ (preșcolar, primar, 

gimnazial etc.): 

 Numărul de formațiuni de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ; 

 Numărul elevilor asociați la formațiunile de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ; 

 Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unității de învățământ. 

Forma aferentă completării datelor statistice o puteți accesa selectând unitatea de învățământ din 

din ecranul principal al submodulului SC0 și apăsând butonul Vizualizează sau dublu click.  

 

Figure 15. Accesarea formei aferente completării datelor statistice 

 

După completarea infomațiilor aferente fiecărui nivel de învățământ existent în unitatea de 

învățământ, apăsați butonul Salvează pentru înregistrarea și salvarea acestora.  
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Figure 16. Salvarea datelor statistice introduse în formă 

 

După completarea datelor statistice și verificarea ulterioară a acestora, reveniți în ecranul principal 

al submodulului SC0 pentru finalizarea situației și transmiterea datelor către utilizatorul de nivel 

ISJ/ISMB prin apăsarea butonului Finalizează școală. 

 

Figure 17. Finalizarea situației datelor statistice prin apăsarea butonului Finalizează școală 

 

3.1.2. Funcționalități la nivel de județ (ISJ sau ISMB) 

Pentru a accesa submodulul SC0, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 



 

 

SIIIR - Modulul Date Statistice 

           Instrucțiuni pentru utilizatori 

Pagina 13 din 34 

 

Figure 18. Accesarea submodulului SC0 la nivel de județ 

 

Fiecare utilizator de nivel ISJ poate vizualiza atât datele statistice ale unităților de învățământ 

arondate acestuia și le poate accesa din ecranul principal al submodulului SC0, cât și totalul datelor 

accesând submodulul Totaluri SC0 pe județ. 

 

În ecranul principal al submodulului SC0 puteți vizualiza lista unităților de învățământ și statusul 

fiecăreia (finalizat sau nu).  

Selectați una din unitățile din listă și apăsați butonul Vizualizare sau dublu click, acțiune care vă va 

direcționa în forma aferentă datelor statistice ale înregistrării selectate, unde le puteți verifica și, 

dacă este cazul, le puteți modifica. 

 

Figure 19. Ecranul principal al submodulului SC0 și vizulizarea datelor statistice ale unităților de învățământ 

 

După verificarea datelor statistice puteți închide situația unității de învățământ apăsând butonul 

Finalizează școală. 
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Figure 20. Finalizarea situației datelor statistice per unitate de învățământ 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, 

deschideți situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru ca utilizatorul de la 

nivelul unității să poată efectua modificările corespunzătoare.  

 

Figure 21. Deschiderea situației datelor statistice per unitate de învățământ 

 

După verificarea datelor statistice ale tuturor unităților de învățământ dintr-un județ, puteți marca 

situația per județ ca fiind închisă prin apăsarea butonului Finalizează județ  

 

Figure 22. Finalizarea situației datelor statistice per județ 

 

 

Funcționaliltatea submodulului Totaluri SC0 pe județ este strict de vizualizare a totalului datelor 

statistice per județ. 
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Figure 23. Ecranul principal al submodulului Totaluri SC0 pe județ 

 

 

3.1.3. Funcționalități la nivel național (MEN) 

Pentru a accesa submodulul SC0, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 

 

Figure 24. Accesarea submodulului SC0 la nivel național 

 

Utilizatorii de la nivel național (MEN) pot vizualiza atât situația datelor statistice ale tuturor unităților 

de învățământ înregistrate în sistemul de învățământ din România accesând submodulul SC0, cât și 

totalul datelor statistice ale acestora accesând submodulul Totaluri SC0 naționale.  

Tot utilizatorul de nivel MEN poate închide situația datelor statistice la nivel național prin accesarea 

submodulului Blocare SC0. 
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În ecranul principal al submodulului SC0 puteți vizualiza lista unităților de învățământ și statusul local 

și la nivel de județ ale fiecăreia.  

După verificarea datelor statistice ale unei unități de învățământ, le puteți marca ca fiind închise prin 

apăsarea butonului Finalizează școală. 

 

Figure 25. Închiderea situației datelor statistisce per unitate de învățământ 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, puteți 

deschide situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru efectuarea modificărilor 

corespunzătoare.  

 

Figure 26. Deschiderea situației datelor statistice per unitate de învățământ 

 

 

Funcționaliltatea submodulului Totaluri SC0 naționale este strict de vizualizare a totalului datelor 

statistice la nivel național. 

 

Figure 27. Ecranul principal al submodulului Totaluri SC0 naționale 
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În ecranul principal al submodulului Blocare SC0 puteți vizualiza statusul fiecărui județ.  

Puteți marca ca fiind închisă situația fiecărui județ prin apăsarea butonului Finalizează județ sau 

puteți deschide, dacă este cazul, situația deja închisă a unui județ prin apăsarea butonului Deschide 

județ. 

 

Figure 28. Finalizarea situației per județ 

 

 

Figure 29. Deschiderea situației per județ 

 

Tot din ecranul principal al submodulului Blocare SC0 puteți închide situația la nivel național apăsând 

butonul Închide toate județele.  

 

Figure 30. Finalizarea situației la nivel național 
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3.2. ACCESAREA SUBMODULULUI SC0 SPECIAL 

Pentru a accesa submodulul SC0 special, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice și completați informațiile aferente acestuia. 

 

Figure 31. Accesarea Submodulului SC0 special 

 

3.2.1. Funcționalități la nivel de unitate de învățământ 

Utilizatorul de nivel unitate de învățământ colectează, în forma aferentă ecranului principal al 

submodulului SC0 special, datele statistice aferente fiecărui nivel de învățământ special (preșcolar, 

primar, gimnazial etc.): 

 Numărul de formațiuni de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ special; 

 Numărul elevilor asociați la formațiunile de studiu aferente fiecărui nivel de învățământ 

special; 

 Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unității de învățământ. 

Forma aferentă completării datelor statistice pentru învățămîntul special o puteți accesa selectând 

unitatea de învățământ din ecranul principal al submodulului SC0 special și apăsând butonul 

Vizualizează sau dublu click.  

 

Figure 32. Accesarea formei aferente completării datelor statistice 
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După completarea infomațiilor aferente fiecărui nivel de învățământ special existent în unitatea de 

învățământ, apăsați butonul Salvează pentru înregistrarea și salvarea acestora.  

 

Figure 33. Salvarea datelor statistice introduse în formă 

 

După completarea datelor statistice și verificarea ulterioară a acestora, reveniți în ecranul principal 

al submodulului SC0 special pentru finalizarea situației și transmiterea datelor către utilizatorul de 

nivel ISJ/ISMB prin apăsarea butonului Finalizează școală.  

 

Figure 34. Finalizarea situației datelor statistice prin apăsarea butonului Finalizează școală 
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3.2.2. Funcționalități la nivel de județ (ISJ sau ISMB) 

Pentru a accesa submodulul SC0 special, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 

  

Figure 35. Accesarea submodulului SC0 special la nivel de județ 

 

Fiecare utilizator de nivel ISJ poate vizualiza atât datele statistice ale unităților de învățământ 

arondate acestuia și le poate accesa din ecranul principal al submodulului SC0 special, cât și totalul 

datelor accesând submodulul Totaluri SC0 special pe județ. 

 

În ecranul principal al submodulului SC0 special puteți vizualiza lista unităților de învățământ și 

statusul fiecăreia (finalizat sau nu).  

Selectați una din unitățile din listă și apăsați butonul Vizualizare sau dublu click, acțiune care vă va 

direcționa în forma aferentă datelor statistice ale înregistrării selectate, unde le puteți verifica și, 

dacă este cazul, le puteți modifica. 

 

Figure 36. Ecranul principal al submodulului SC0 special  

și vizulizarea datelor statistice ale unităților de învățământ 
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După verificarea datelor statistice puteți închide situația unității de învățământ apăsând butonul 

Finalizează școală. 

 

Figure 37. Finalizarea situației datelor statistice per unitate de învățământ 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, 

deschideți situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru ca utilizatorul de la 

nivelul unității să poată efectua modificările corespunzătoare.  

 

Figure 31. Deschiderea situației datelor statistice per unitate de învățământ 

 

După verificarea datelor statistice ale tuturor unităților de învățământ dintr-un județ, puteți marca 

situația per județ ca fiind închisă prin apăsarea butonului Finalizează județ. 

 

Figure 39. Finalizarea situației datelor statistice per județ 

 

Funcționalitatea submodulului Totaluri SC0 speciale pe județ este strict de vizualizare a totalului 

datelor statistice per județ. 
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Figure 40. Ecranul principal al submodulului Totaluri SC0 special pe județ 

 

 

3.2.3. Funcționalități la nivel național (MEN) 

Pentru a accesa submodulul SC0 special, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 

 

Figure 32. Accesarea submodulului SC0 special la nivel național 
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Utilizatorii de la nivel național (MEN) pot vizualiza atât situația datelor statistice ale tuturor unităților 

de învățământ înregistrate în sistemul de învățământ din România accesând submodulul SC0 special, 

cât și totalul datelor statistice ale acestora accesând submodulul Totaluri SC0 special naționale.  

Tot utilizatorul de nivel MEN poate închide situația datelor statistice la nivel național prin accesarea 

submodulului Blocare SC0 special. 

 

 

În ecranul principal al submodulului SC0 special puteți vizualiza lista unităților de învățământ și 

statusul local și la nivel de județ ale fiecăreia.  

După verificarea datelor statistice ale unei unități de învățământ, le puteți marca ca fiind închise prin 

apăsarea butonului Finalizează școală. 

 

Figure 33. Închiderea situației datelor statistisce per unitate de învățământ 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, puteți 

deschide situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru efectuarea modificărilor 

corespunzătoare.  

 

Figure 34. Deschiderea situației datelor statistice per unitate de învățământ 
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Funcționaliltatea submodulului Totaluri SC0 special naționale este strict de vizualizare a totalului 

datelor statistice la nivel național. 

 

Figure 35. Ecranul principal al submodulului Totaluri SC0 special naționale 

 

În ecranul principal al submodulului Blocare SC0 special puteți vizualiza statusul fiecărui județ.  

Puteți marca ca fiind închisă situația fiecărui județ prin apăsarea butonului Finalizează județ sau 

puteți deschide, dacă este cazul, situația deja închisă a unui județ prin apăsarea butonului Deschide 

județ. 

 

Figure 36. Finalizarea situației per județ 
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Figure 37. Deschiderea situației per județ 

 

Tot din ecranul principal al submodulului Blocare SC0 special puteți închide situația la nivel național 

apăsând butonul Închide toate județele.  

 

Figure 38. Finalizarea situației la nivel național 

 

 

 

3.3. ACCESAREA SUBMODULULUI COST STANDARD 

Pentru a accesa submodulul Cost standard, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice și completați informațiile aferente acestuia.  
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Figure 39. Accesarea Submodulului Cost standard 

 

 

3.3.1. Funcționalități la nivel de unitate de învățământ 

Utilizatorul de nivel unitate de învățământ colectează, în forma aferentă ecranului principal al 

submodulului Cost standard, datele statistice aferente fiecărui nivel de învățământ (preșcolar, 

primar, gimnazial etc.): 

 Numărul de elevi cu predare în limba română atât în mediul urban, cât și în mediul rural; 

 Numărul de elevi cu predare într-o limba străină atât în mediul urban, cât și în mediul rural; 

Forma aferentă completării datelor statistice o puteți accesa selectând unitatea de învățământ din 

din ecranul principal al submodulului Cost standard și apăsând butonul Vizualizează.  

 

 

 

Figure 40. Accesarea formei aferente completării datelor statistice de cost standard 

 

După completarea infomațiilor aferente fiecărui nivel de învățământ existent în unitatea de 

învățământ, apăsați butonul Salvează pentru înregistrarea și salvarea acestora.  
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Figure 41. Salvarea datelor statistice de cost standard introduse în formă 

 

După completarea datelor statistice și verificarea ulterioară a acestora, reveniți în ecranul principal 

al submodulului Cost standard pentru finalizarea situației și transmiterea datelor către utilizatorul de 

nivel ISJ/ISMB prin apăsarea butonului Finalizează școală.  

 

3.3.2. Funcționalități la nivel de județ (ISJ sau ISMB) 

Pentru a accesa submodulul SC0, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 

 

Figure 42. Accesarea submodulului Cost standard la nivel de județ 

 

Fiecare utilizator de nivel ISJ poate vizualiza atât datele statistice ale unităților de învățământ 

arondate acestuia și le poate accesa din ecranul principal al submodulului Cost standard, cât și 

totalul datelor accesând submodulul Totaluri cost standard pe județ. 
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În ecranul principal al submodulului Cost standard puteți vizualiza lista unităților de învățământ și 

statusul fiecăreia (finalizat sau nu).  

Selectați una din unitățile din listă și apăsați butonul Vizualizare sau dublu click, acțiune care vă va 

direcționa în forma aferentă datelor statistice ale înregistrării selectate, unde le puteți verifica și, 

dacă este cazul, le puteți modifica. 

 

Figure 43. Ecranul principal al submodulului Cost standard și accesarea datelor la nivel de județ 

 

După verificarea datelor statistice puteți închide situația unității de învățământ apăsând butonul 

Finalizează școală. 

 

Figure 44. Finalizarea situației unei unități de învățământ prin apăsarea butonului Finalizează școală 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, 

deschideți situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru ca utilizatorul de la 

nivelul unității să poată efectua modificările corespunzătoare.  

 

Figure 45. Deschiderea situației per școală apăsând butonul Deschide școală 
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După verificarea datelor statistice ale tuturor unităților de învățământ dintr-un județ, puteți marca 

situația per județ ca fiind închisă prin apăsarea butonului Finalizează județ. 

 

Figure 46. Închiderea situației la nivel de județ prin apăsarea butonului Finalizează județ 

 

 

Funcționaliltatea submodulului Totaluri cost standard pe județ este strict de vizualizare a totalului 

datelor statistice per județ. 

 

Figure 47. Ecranul principal al submodulului Total cost standard pe județ 

 

3.3.3. Funcționalități la nivel național (MEN) 

Pentru a accesa submodulul SC0, selectați-l din meniul aflat în stânga ecranului principal al 

modulului Date statistice. 
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Figure 48. Accesarea submodulului Cost standard la nivel național 

 

Utilizatorii de la nivel național (MEN) pot vizualiza atât situația datelor statistice ale tuturor unităților 

de învățământ înregistrate în sistemul de învățământ din România accesând submodulul Cost 

standard, cât și totalul datelor statistice ale acestora accesând submodulul Totaluri cost standard 

naționale.  

Tot utilizatorul de nivel MEN poate închide situația datelor statistice la nivel național prin accesarea 

submodulului Blocare cost standard. 

 

 

 

În ecranul principal al submodulului Cost standard puteți vizualiza lista unităților de învățământ și 

statusul local și la nivel de județ ale fiecăreia.  

După verificarea datelor statistice ale unei unități de învățământ, le puteți marca ca fiind închise prin 

apăsarea butonului Finalizează școală. 
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Figure 49. Finalizarea situației pe unitate de învățământ 

 

Dacă datele statistice ale unei unități de învățământ necesită modificări la nivelul acesteia, puteți 

deschide situația unității prin apăsarea butonului Deschide școală pentru efectuarea modificărilor 

corespunzătoare. 

 

Figure 50. Deschiderea situației per școală 

 

Funcționaliltatea submodulului Totaluri cost standard naționale este strict de vizualizare a totalului 

datelor statistice la nivel național. 

 

Figure 51. Ecran principal al submodulului Totaluri cost standard naționale 

 

În ecranul principal al submodulului Blocare cost standard puteți vizualiza statusul fiecărui județ.  

Puteți marca ca fiind închisă situația fiecărui județ prin apăsarea butonului Finalizează județ sau 

puteți deschide, dacă este cazul, situația deja închisă a unui județ prin apăsarea butonului Deschide 

județ. 
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Figure 52. Închiderea situației per județ 

 

 

Figure 53. Deschide situația per județ 

 

Tot din ecranul principal al submodulului Blocare cost standard puteți închide situația la nivel 

național apăsând butonul Închide toate județele.  

 

Figure 54. Închide situația la nivel național 
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3.4. EXPORT 

Fiecare din submodulele modulului Date statistice are funcționalitatea Export, aflată în colțul din 

dreapta, sus. Aceasta, odată accesată, exportă în format pdf, excel sau csv lista completă aferentă 

fiecărui submodul. 

După ce selectați una din variantele de format, aceasta va fi salvată și stocată pe hard disk-ul 

computerului dumneavoastră. 

 

Figure 55. Funcționalitatea Export șE formatele de fișier exportate 

 

3.5. RAPOARTE 

Submodulul Rapoarte permite vizualizarea listei de rapoarte specifice modulului Date 

statistice în funcție de nivelul de care aparține utilizatorul conectat în sistem (ISJ sau MEN).  

Pentru a exporta unul din rapoartele aflate în listă, selectați raportul dorit și apoi accesați 

funcționalitatea Rulează.  

 

Figura 56. Rulează raport  
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Din ecranul în care sunteți direcționat, apăsați butonul Exportă xls și raportul va fi salvat și 

stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră în format xls. 

 

Figura 57. Exportarea raportului în format xls 

 


