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În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General

Ref.: Implementarea în SIIIR a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 133/2020, cu
modificările ulterioare

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, copiii cei
mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial beneficiază de un
sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic pentru achiziţionarea
de materiale şcolare.

:

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţănr. 133/2020, cu modificările ulterioare:
* copiii cei mai dezavantajaţi din învățământul destat preşcolar sunt preşcolarii
înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea
sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii
nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
e copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar şi gimnazial sunt
elevii înscrişi în învăţământul de stat primar şi gimnazial, care îndeplinesc
criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare,
conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite
şcolare în anul şcolar 2001 - 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net
lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum
50%din salariul de bază minim brut pe ţară.

În vederea colectării datelor referitoare la copiii ceimai dezavantajaţi din învățământul
de stat preşcolar, primar şi gimnazial, părinţii sau tutorii acestor copii, precum şi la venitul
mediu net lunar pe membru de familie, vă informăm că în aplicaţia SHIR au fost implementate
noi funcţionalităţi privind posibilitatea înregistrării acestor date.
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Vă solicităm să dispuneţi conducerii unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul
Bucureşti care şcolarizează elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, ca, până la
data de 19 martie 2021, să finalizeze, conform instrucţiunilor anexate, efectuarea următoarelor
operații în SIITR: '

1. Indentificarea preşcolarilor din învățământul de stat care îndeplinesc condiţiile pentru
obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii
nr. 248/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi completarea datelor aferente
fiecărui preşcolar identificat: adăugare atribut „Sprijin educaţional acordat copiilor din
familii defavorizate”, nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, venit
lunar NET per membru de familie (în RON).

2. Indentificarea elevilor din învățământul de stat primar şi gimnazial care îndeplinesc
criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 33/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi completarea datelor
aferente fiecărui preşcolar identificat: adăugare atribut „Programul naţionalde rechizite
şcolare - criterii venit”, nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu,
venit lunar NET per membru de familie (în RON).

3. Completarea datelor referitoare la părinţii/tutorii tuturor copiiilor cei mai
dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar primar şi gimnazial identificaţi la
punctele 1 şi 2: nume, prenume, cod numeric personal, stare civilă, tip înrudire.

Menţionăm că atributul “Sprijin educaţional acordat copiilor din familii defavorizate” a
fost deja importat pentru toţii copiii existenți în SIIIR la secțiunea „Stimulente educaționale —

Copii eligibili”. La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti care
şcolarizează elevi din învăţământul preşcolar se vor efectua verificări pentru copiii deja
marcați cu atributul “Sprijin educaţional acordat copiilor din familii defavorizate”şi, după caz,
se vor opera modificări sau completări ale datelor existente.

La nivelul fiecărei unități de învăţământ, întreaga responsabilitate privind
corectitudinea și exactitatea datelor înregistrate în aplicația informatică SIIIR revine
directorului unității de învăţământ, iar la nivelul inspectoratelor școlare această
responsabilitate revine inspectorului școlar general.
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