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PREUNIVERSITAR
DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR
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Aprob,
SECRETAR DE ȘT

De acord
SECRETAR GENERAL ADJUNCT,
Ă
Sorin Ştefan

Către,

INSPECTORATELE ŞCOLARE/AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General

Ref.: Revenire la adresa 1464/DGIP/11.03.2021 privind implementarea în SIIIR a
ale Ordonanței de urgență nr. 133/2020, cu modificările ulterioare

unor prevederi

Prin adresa nr. 1464/DGIP/11.03.2021 vi s-a solicitat să identificaţi în SIIIR:
1. Toţi preşcolarii din învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea
sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 24812015,
cu modificările şi completările ulterioare.
2. Toţi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat care îndeplinesc criteriile
de venit stabilite prin Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 33/2001, cu modificările si completările ulterioare. Doar pentru aceşti elevi
din învăţământul primar şi gimnazial de stat trebuie marcat atributul "Programul naţional
de rechizite şcolare - criterii venit", iar pentru aceşti elevi să asociaţi în SIIR datele privind
părinţii/tutorii, adresa de domiciliu şi venitul lunar mediu per membru de familie.
Precizăm că doar pentru preşcolarii din învăţământul de stat, identificaţi conform
punctului 1, trebuie marcat atributul "Sprijin educaţional acordat copiilor din familii
defavorizate", respectiv doar pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat,
identificaţi conform punctului 2, trebuie marcat atributul "Programul naţional de rechizite
elevi trebuie să asociați în SIR datele
şcolare - criterii venit". Pentru toţi aceşti preşcolari
privind părinţii/tutorii, adresa de domiciliu şi venitul lunar mediu per membru de familie.
Conform datelor extrase din rapoartele SIIIR 540 şi 541 în data de 17.03.2021, am
constatat că la nivelul unităţilor de învăţământ au fost marcați în SIIR cu atributul "Sprijin
educaţional acordat copiilor din familii defavorizate” şi elevi din învăţământul primar,
gimnazial şi liceal, iar cu atributul „Programul naţional de rechizite şcolare - criterii venit" au
fost marcați şi preşcolari şi elevi din învăţământul liceal, profesional şi postliceal.
În consecinţă, vă solicităm să dispuneţi măsurile necesare pentru revizuirea şi
verificarea datelor înregistrate în SIIIR la nivelul unităţilor de învăţământ, în baza adresei
în concordanţă
1464/DGIP/2021 şi să vă asiguraţi că datele introduse sunt complete, corecte
cu realitatea.
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Vă reamintim că, în baza acestor date, preşcolarii/elevii din învăţământul primar şi
gimnazial beneficiază de un sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport
electronic pentru achiziţionarea de materiale şcolare. În situaţia în care datele pentru un
preşcolar/elev sunt incorecte/incomplete nu poate fi emis tichetul social pe suport electronic
pentru preşcolarul/elevul respectiv.
Termenul de finalizare a operaţiunilor de înregistrare şi verificare a datelor în SIIIR
conform prezentelor prevederi şi a celor transmise prin adresa 1464/DGIP/11.03.2021 se
data de 26 martie 2021.
prelungeşte până
La

la

finalizarea operaţiunilor în SINR, inspectorul şcolar general va transmite prin e-mail,

la adresa

adrian.barbulescuedu.gov.ro, scanat, o adresă de confirmare a faptului că
informaţiile menţionate anterior, introduse în SIIIR sunt complete, corecte şi în concordanţă
cu realitatea.
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