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M!Nl5TfRIJI fOUCAl lrl • UNITATEA PENTRU FINAN'JAREA 1NVATAMANTIJLUI PREUNIVERSITAR 

Nr. 30/UFIP/11.01.2023 

Aprob, 

18. l/l.JI 1023

Catre 
INSPECTORATELE �COLARE JUDE'fENFJ 

INSPECTORATUL �COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURE�TI 
in atentia doamnei/domnului Inspector �colar General 

In vederea realizarii Raportului privind starea finan/ifrii inva/iimantului preuniversitar 
pentru anii financiari 2021 �i 2022, este necesara evaluarea modului de 
alocarelgestionarelexecutare a bugetelor pentru Jinan/area per capita pentru anii financiari 2021 �i 
2022, prec11m $i pentru actualizarealrecalcularea costurilor standard utilizate pentru delerminarea 
formulelor de Jinan/are per capita la nivelul sistemului de fnvii/amant preuniversitar �i elaborarea 
unor noi coeficien/i de diferen/iere �i de corec/ie, inclusiv pentru Jinan/area de bazii a ,mitii/ilor de 
fnvii/ilmant antepre$colar. 

Pentru aceasta, fiecare unitate de inva\amant preuniversitar trebuie sil incarce, in 
modulul DATE FINANCIARE din aplica!ia SIIIR, in submodulele: BUG ET �i PLA.TI, 
datele aferente anilor financiari 2021, 2022, respectiv: 

- bugetul ini\ial pentru anii 2021, 2022;

- bugetul final pentru anii 2021, 2022;

- pla\ile efectuate in anii 2021, 2022.

in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Metodologia privind 
managementul �i utilizarea Sistemului lnformatic Integral al invijiimantului din 
Romania (SIIIR) pentru aclivitatile din invatamantul pre11niversitar, anexa la ordinul 
ministrului educa\iei na\ionale nr. 4371/13.07.2017, vii transrnitem urmatoarele instruc\iuni 
de lucru pentru incilrcarea datelor in modulul DATE FINANCIARE din aplicajia SIIIR:. 

Modulul DATE FINANCIARE este previlzut in Metodologia privind 
managementul ti utilizarea Sistemului lnformatic Integral al invajilmantului din 
Romania (SIIIR) pentru activita!ile din inviitiimantul preuniversitar, la art. 2 alin (1) in 
cadrul Activilajilor derulate prin SIIIR, atat la Geslionarea datelor necesare determinirii 
costului standard per elev [la punctul (i)], cat �i la Geslionarea datelor financiare [la 
punctul (l)]. 

Avand in vedere aceste reglementari, va rugam ca la indircarea datelor in modulul 
DATE FINANCIARE, sa introduce\i informa\iile specifice atat pentru finan\area de baza 
cat �i pentru finan\area complementara, dupa cum urmeaza: 
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