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În atenţia doamneildomnului inspector școlar general

informăm
LL
Învățământului din România

informatică Sistemul Informatic Integrat al
(SIIIR) a fost actualizată astfel încât să permită adăugarea
unor noi atribute privind perioadele de suspendare a activităţilor didactice care presupun.
prezenţa efectivă a copiilorlelevilor la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul
formațiunilor de studiu, conform art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020
privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în
situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a
copiilor în unitățile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.
Vă

că

aplicația

Perioadele de suspendare a activităţilor didactice care presupun prezența efectivă a
copiilor/elevilor la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul formațiunilor de studiu,
perioade în care activităţile se desfăşoară utilizând tehnologia şi internetul sau alte
modalităţi alternative de educaţie, se completează în SIIIR, conform ghidului anexat:
e la nivel de unitate de învăţământ — în cazul în care sunt suspendate activitățile
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor/elevilor în întreaga unitate de
învăţământ;
e la nivel de formaţiune (clasă) — în cazul în care sunt suspendate activitățile
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor/elevilor doar pentru anumite
clase/grupe din unitatea de învăţământ și se completează pentru fiecare clasă în
parte.
Atributele menţionate anterior se adaugă doar pe durata desfăşurării cursurilor (fără
a lua în considerare perioadele aferente vacanțelor şcolare) pentru fiecare perioadă în
parte de suspendare a activităţilor didactice care presupun prezența efectivă a
copiilor/elevilor, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precizând
obligatoriu numărul şi data deciziei de suspendare a activităţilor didactice, data de
data de sfârşit a perioadei de suspendare.
început
Atributele se adaugă în SIIIR şi pentru perioadele de suspendare a activităţilor
didactice care au presupus prezența efectivă a copiilorfelevilor, de la data de
14 septembrie 2020 până
prezent, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

şi

în
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finalizarea: operațiunilor în
II. VĂ solicităm să dispuneți măsurile necesare
pentru.
SIIIR, conform adreselor 7169/DGIP/2020 şi 7276/DGIP/2020.
î
III. Vă atenționăm că aveți obligaţia de a verifica periodic datele
înregistrate în SIIIR

cu realitatea.

şi că aceste date sunt în concordanţă

Responsabilitatea privind completitudinea, corectitudinea. şi: exactitatea datelor
înregistrate în SIIIR revine directorilor unităţilor de învăţământ şi inspectorilor şcolari
generali.
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