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Instrucțiuni pentru importul/exportul datelor din/în Excel 
(Modulul „Date generale elevi”) 

 

A. Importul datelor din Excel  

A1.  Importul din SIIIR 

Se face în două etape, utilizând butoanele din secțiunea „Import Excel SIIIR”. 

1) Prin acționarea butonului „Import date generale” vor fi importate datele elevilor obținute din raportul 
„Export complet elevi”. Mai exact, vor fi importate câmpurile: CNP, NUME, INIȚIALA TATĂLUI, 
PRENUME1, PRENUME2, PRENUME3, SEX, DATĂ NAȘTERE, LOC NAȘTERE, 
NAȚIONALITATE.  

2) Prin acționarea butonului „Import date specifice” vor fi importate datele elevilor obținute din raportul 
„Export  complet  elevi  și  părinți”.  Mai  exact,  vor  fi  importate  câmpurile:  VOLUM  MATRICOL, 
REGISTRU MATRICOL, PAGINĂ MATRICOL, NUMĂR MATRICOL, JUDEȚ, 
LOCALITATE, STRADĂ, NUMĂR, COD POȘTAL, BLOC, SCARĂ, ETAJ, APARTAMENT. 

Prin import se suprascriu datele din baza de date cu cele din fișierele Excel. În baza de date vor rămâne 
aceleași date pentru câmpurile care nu se completează în fișierele Excel.  

A2.  Importul dintr-un fișier specific aplicației Formulare 

Se face click pe butonul „Import Excel”, iar datele elevilor vor fi importate dintr-un fișier Excel care este 
compatibil cu fișierul Excel generat de aplicația Formulare (primele 45 de coloane – de la A la AS). 

 

  



2/3 

B.  Exportul datelor în Excel 

Se face click pe butonul „Export Excel”, iar datele elevilor vor fi exportate într-un fișier Excel, care va avea extensia .xls. 

Tabelul Excel generat va conține 69 de coloane (de la A la BQ), iar dintre acestea primele 45 de coloane (de la A la AS) vor putea fi folosite pentru importul datelor 
în aplicația Formulare.  

Structura tabelului Excel rezultat este prezentată mai jos. 
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Observații: 

• Fișierul Excel pentru import trebuie să fie în formatul .xls. 

• Celulele  fișierului  pentru  import  trebuie  formatate  la  modul  „Text”,  iar  caracterele  românești  trebuie  să  fie  editate  cu  tastatura  „Romanian  Legacy” 
(Română Tradițional). 

• Fișierul obținut prin export poate fi utilizat la importul datelor (doar primele 45 de coloane - de la A la AS). 
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