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1. INTRODUCERE 

1.1.  ROLUL SUBMODULULUI 

Submodulul permite: 

 Marcarea elevilor nepromovați 

 Promovarea multiplă sau individuală a elevilor și asocierea lor la o formațiune de 

studiu pe anul școlar 2015-2016. 

 

 

 

 

 

1.2. TIPURI DE UTILIZATORI  

Operatorul de nivel MECŞ este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MECȘ (Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice); poate vizualiza elevii promovați, la nivel național. 

 

Operatorul de nivel IȘJ/ISMB este reprezentat de utilizatorii de la nivelul ISJ (Inspectoratul 

Școlar Județean/Inspectoratul Școalar al Municipiului București); poate vizualiza elevii 

promovați, la nivel județean. 

 

Operatorul de nivel Unitate de învățământ este reprezentat de utilizatorii din unitățile de 

învățământ și are rolul de a promova elevii existenți și de a îi asocia la formațiunile de studiu 

pe anul școlar 2015-2016. 

 

Atenție: acest ghid de utilizare se adresează utilizatorilor de tip Unitate de învățământ! 

Pentru a putea face asocierea elevilor la formațiunile de studiu pe anul școlar 2015-

2016, este nevoie ca în prealabil să se genereze formațiunile de studiu pentru anul 

școlar 2015-2016, pe baza planului de școlarizare verificat la nivel IȘJ/ISMB. 
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2. FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE 

2.1.  CONECTARE 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 Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), va apărea fereastra de 

autentificare în aplicație unde introduceți numele de utilizator și parola (credențiale unice 

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

(MECȘ pentru ISJ/ISMB și, respectiv, ISJ/ISMB pentru U.I.).  

 

Figura 1. Fereastră de autentificare 

 

Pentru a intra în aplicație, apăsați tasta ENTER sau click cu mouse-ul pe Autentificare și veți 

fi direcționat în meniul principal. 

 

  

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 credențialele și că nu este activă opțiunea „CAPS LOCK”. 

 

Figura 2. Autentificare nereușită 

 

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

conectarea la aplicație și veți ajunge în meniul principal. 

 

 

Figura 3. Fereastră meniu principal  
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2.2. SCHIMBARE PAROLĂ 

După prima autentificare în aplicație, sistemul 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 4. 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 corespunzător. 

 

Figura 5. Mesaj de confirmare a schimbării parolei 

 

  



 

SIIIR – Submodulul Promovare elevi 
           Instrucțiuni pentru utilizatori 

 Pagina 7 din 24 

Ulterior, oricând doriți sau este nevoie să schimbați parola, de lângă butonul Deconectare, 

apăsați pe numele de utilizator cu care sunteți conectat. 

 

Figura 6. Accesare nume utilizator 

 

Această acțiune va genera aceeași fereastră modală prezentată anterior în care pașii pentru 

schimbarea parolei sunt aceiași.  

 

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 7. Buton „Deconectare” 
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3. PROMOVAREA ELEVILOR 

 

3.1. GENERAREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU PE ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

Din meniul principal accesați modulul Managementul unităților de învățământ, apoi, din 

meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul Formațiuni de studiu. 

 

Figura 8. Accesarea modulului Managementul unităților de învățământ din ecranul principal al aplicației SIIIR 

 

  

Figura 9. Accesarea submodulului Formațiuni de studiu   

Promovarea elevilor nu vizează și nivelul Preșcolar. 
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În selectorul afișat în colțul din dreapta sus al ecranului selectați anul școlar 2015-2016. 

 

 

Figura 10. Selectarea anului școlar 2015-2016 

Apăsați butonul Generează clase. 

 

Figura 11. Accesarea butonului Generează clase  

 

Apăsați butonul Da în prima fereastră de confirmare afișată. 

 

Figura 12. Confirmare generare clase  

 

Apăsați butonul Da în cea de-a doua fereastră de confirmare afișată. 
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Figura 13. Confirmare generare clase  

 

În urma acestei acțiuni, se vor genera formațiunile de studiu pentru anul școlar 2015 - 2016, 

conform planului de școlarizare aprobat. 

 

Figura 14. Formațiuni de studiu generate  

 

În cazul în care planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 nu a fost verificat la nivel 

IȘJ/ISMB, veți primi un mesaj de eroare și veți contacta reprezentantul ISJ/ISMB.   

 

 

Figura 15. Eroare Planul de școlarizare nu a fost verificat  
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3.2. MARCAREA ELEVILOR NEPROMOVAȚI 

Pentru marcarea elevilor nepromovați, din meniul principal, accesați modulul 

Managementul elevului, apoi, din meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul 

Promovare elevi. 

 

Figura 16. Accesarea modulului Managementul elevului din ecranul principal al aplicației SIIIR 

 

 

Figura 17. Accesarea submodulului Promovare elevi 
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În urma acestei acțiuni, se vor afișa elevii asociați la formațiunile de studiu din anul școlar 

2014-2015. 

 

Figura 18. Listă elevi pentru promovare 

 

Pentru a marca un elev ca nepromovat, trebuie urmați următorii pași: 

 În secțiunea ”1.Căutare și marcare individuală a elevilor Repetenți, Exmatriculați și 

cu Situație scolară neîncheiată(+alte excepții)” introduceți informațiile necesare 

pentru identificarea elevului/elevilor și apăsați butonul Caută ( ). 

 

Figura 19. Căutare elev/elevi 

 

 În urma apăsării butonului Căută, lista de elevi se actualizează afișând informațiile 

conform criteriilor de căutare completate.  
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Figura 20. Listă elevi actualizată 

 
 Selectați elevul din lista vizualizată și completați câmpurile disponibile astfel: 

a) Dacă elevul va avea Statut studii ”Exmatriculat” sau ”Situație școlară 

neîncheiată”, atunci selectați valoarea din coloana Statut studii și apăsați 

butonul Salvează, care devine activ. 

 

Figura 21. Actualizare statut studii elev 

 
 
 

 
 

b) Dacă elevul va avea Statut studii ”Repetent”  

a) atunci selectați valoarea ”Repetent” din coloana Statut studii. 

 

Figura 22. Selectare statut ”Repetent” 

Pentru statut studii ”Exmatriculat” sau ”Situație școlară neîncheiată” nu se 

completează informația referitoare la Formatiunea de studiu viitoare. 
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b) În câmpul afișat în dreptul coloanei Formațiune studiu viitoare 

apăsați butonul de căutare ( ), selectați din ferestra modală care se 

deschide, formațiunea de studiu viitoare și ulterior apăsați butonul 

Selectează 

 

Figura 23. Selectare formațiune de studiu viitoare 

 
c) După completarea câmpurilor cu informațiile corespunzătoare, 

apăsați butonul Salvează. 

 

 

Figura 24. Actualizare statut studii elev 

 

d) În urma acestei acțiuni, se va închide asocierea elevului la 

formațiunea de studiu de pe anul 2014-2015, cu statutul selectat și se 
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va adăuga o asociere nouă, cu statut-ul “Situație școlară deschisă”, la 

formațiunea de studiu pentru anul 2015-2016. 

 

Figura 25. Status elev nepromovat - salvat 

 

  Pentru statut studii ”Repetent”: 

- Formațiunea de studiu viitoare este informație obligatorie. Dacă nu 

completați această informație, la salvarea înregistrării vă apare un mesaj de 

eroare de forma: ”Pentru câmpul 'Formațiunea studiu curentă' Clasa III A, 

câmpul 'Formațiune studiu viitoare' TREBUIE să fie completat!”. 

- Tipul formațiunii viitoare trebuie să fie identic cu cel al formațiunii curente. 

În cazul în care veți selecta alt tip de formațiune de studiu, la salvarea 

înregistrării va aparea mesaj de eroare. 
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3.3. PROMOVAREA ÎN CLASĂ A ELEVILOR 

3.3.1. Promovarea individuală a elevilor 

 

 

Din meniul principal, accesați modulul Managementul elevului, apoi, din meniul afișat în 

stânga ecranului, selectați submodulul Promovare elevi. 

 

Figura 26. Accesarea modulului Managementul elevului din ecranul principal al aplicației SIIIR 

 

 

Figura 27. Accesarea submodulului Promovare elevi 

 

Înainte de a realiza promovarea elevilor, este necesar să se efectueze marcarea 

elevilor nepromovați urmând procedura de la capitolul anterior. 
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În urma acestei acțiuni, se vor afișa elevii asociați la formațiunile de studiu din anul școlar 

2014-2015. 

 

Figura 28. Listă elevi pentru promovare 

 

Pentru a promova un elev în clasă, trebuie urmați următorii pași: 

 În secțiunea ”1.Căutare și marcare individuală a elevilor Repetenți, Exmatriculați și 

cu Situație scolară neîncheiată(+alte excepții)” introduceți informațiile necesare 

pentru identificarea elevului/elevilor și apăsați butonul Caută ( ). 

 

Figura 29. Căutare elev/elevi 

 

 În urma apăsării butonului Căută, lista de elevi se actualizează afișând informațiile 

conform criteriilor de căutare completate.  
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Figura 30. Listă elevi actualizată 

 
 Selectați elevul din lista vizualizată și completați câmpurile disponibile astfel: 

a) Selectați valoarea ”Promovat” din coloana Statut studii. 

 

Figura 31. Selectare statut ”Promovat” 

 

b) În câmpul afișat în dreptul coloanei Formațiune studiu viitoare apăsați 

butonul de căutare ( ), selectați din ferestra modală care se deschide, 

formațiunea de studiu viitoare și ulterior apăsați butonul Selectează 
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Figura 32. Selectare formațiune de studiu viitoare 

 
c) După completarea câmpurilor cu informațiile corespunzătoare, apăsați 

butonul Salvează. 

 

Figura 33. Promovare elev 

 

 

d) În urma acestei acțiuni, se va închide asocierea elevului la formațiunea de 

studiu de pe anul 2014-2015, cu statut-ul “Promovat” și se va adăuga o 

asociere nouă, cu statut-ul “Situație școlară deschisă”, la formațiunea de 

studiu de pe anul 2015-2016, selectată anterior. 
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Figura 34. Status elev promovat - salvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Promovarea multiplă a elevilor 

 

 

 

 

Pentru promovarea multiplă a elevilor, din meniul principal, accesați modulul 

Managementul elevului, apoi, din meniul afișat în stânga ecranului, selectați submodulul 

Promovare elevi. 

 Pentru elevii din clasele VIII, XIV, Nivel IV (Primar, A doua șansă), Anul IV 

(Gimnazial, A doua șansă), X-Special (Gimnazial, învățământ special) se va 

completa Statut studii ”Promovat” fără a se specifica și formațiunea de studiu 

viitoare. 

 Pentru elevii din clasele IV, XI, XII, XIII, Anul I, Anul II și Anul III, aplicația 

permite completarea câmpului Statut studii ”Promovat” fără a se specifica și 

formațiunea de studiu viitoare. 

 În situația în care nu veți completa formațiunea de studiu viitoare, elevii nu 

vor fi asociați la formațiunea de studiu în anul școlar 2015 – 2016 și vor putea 

fi preluați de alte unități de învățământ. 

 

 Înainte de a realiza promovarea multiplă a elevilor, trebuie să se efectueze 

marcarea elevilor nepromovați urmând procedura de la capitolul 3.2, precum și 

promovarea individuală urmând procedura de la capitolul 3.3.1. 

 Butonul Promovează în clasă lasă neschimbat statut-ul elevilor nepromovați 

sau promovați individual. 
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Figura 35. Accesarea modulului Managementul elevului din ecranul principal al aplicației SIIIR 

 

 

Figura 36. Accesarea submodulului Promovare elevi 

 

În urma acestei acțiuni, se vor afișa elevii asociați la formațiunile de studiu din anul școlar 

2014-2015. 
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Figura 37. Listă elevi pentru promovare 

 
 
Pentru promovarea unei clase de elevi efectuați următorii pași în secțiunea ”2.Promovarea 

elevilor din formațiunile de studiu curente în cele viitoare.”:  

1. Alegeți formațiunea de studiu curentă pentru care se dorește promovarea elevilor. 

Pentru aceasta, în câmpul afișat în dreptul coloanei Formațiune studiu curentă 

apăsați butonul de căutare ( ), selectați din ferestra modală care se deschide, 

formațiunea de studiu curentă și ulterior apăsați butonul Selectează. 

 
Figura 38. Selectare formațiune curentă 
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2. Alegeți formațiunea de studiu viitoare la care elevii promovați vor fi  asociați în anul 

școlar 2015 – 2016. Pentru aceasta, în câmpul afișat în dreptul coloanei Formațiune 

studiu viitoare apăsați butonul de căutare ( ), selectați din ferestra modală care se 

deschide, formațiunea de studiu viitoare și ulterior apăsați butonul Selectează. 

 
Figura 39. Selectare formațiune viitoare 

 

3. Apăsați butonul Promovează în formațiunea viitoare. 

 

Figura 40. Promovează în formațiunea viitoare 

 

 

 

 

 

4. Apăsați butonul DA în fereastra de Confirmare.  

Această operație va realiza promovarea din clasa selectată la pasul 1 în clasa 

selectată la pasul 2, a tuturor elevilor din clasa selectată la pasul 1, care au statutul 

„Situație școlară deschisă”. 
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Figura 41. Confirmare promovare în clasă  

 

În urma acestor acțiuni, elevilor din clasa selectată la pasul 1, care au statutul „Situație 

școlară deschisă” li se vor închide asocierile de la formațiunea de studiu cu statutul 

“Promovat” și se vor adăuga asocieri noi, cu statut-ul “Situație școlară deschisă”, la 

formațiunea de studiu de pe anul 2015-2016, selectată la pasul 2. 

 

Figura 42. Elevi promovați  

 
 

 

 La promovarea multiplă a elevilor din formațiunile de studiu curente VIII, XIV, 

Nivel IV (Primar, A doua șansă), Anul IV (Gimnazial, A doua șansă), X-Special 

(Gimnazial, învățământ special) nu se vor completa formațiunile de studiu 

viitoare. 

 La promovarea multiplă a elevilor din formațiunile de studiu curente IV, XI, XII, 

XIII, Anul I, Anul II și Anul III, aplicația permite și necompletarea formațiunilor de 

studiu viitoare. 

 În situația în care nu veți completa formațiunea de studiu viitoare, elevii nu vor fi 

asociați la formațiunea de studiu în anul școlar 2015 – 2016 și vor putea fi 

preluați de alte unități de învățământ. 

 


