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Stimati colaboratori, 

 

Explicatii coloane noi: 

- situatie an precedent - pentru clasa 1 se selecteaza "Nu exista (clasa 1)", pentru clasele 2-5 se selecteaza 
"Calificativ" si se completeaza calificativul si absentele si "Medie" pentru restul claselor pentru care se mai 
completeaza media si absentele 

- calificativ - calificativul predominant pe anul anterior pentru elevii din clasele 2-5 

- medie - media anulu precedent pentru elevii cu clasa >= 6 

- absente - absentele pe anul precedent pentru elevii cu clasa >= 2. Daca nu are absente se pune 0. 

Inca o completare la acest mesaj. Pentru cei care au facut anul precedent in strainatate, la absente ii treceti 0 si la 
medie 10 sau la calificativ Foarte bine. 

 

Va reamintim urmatoarele lucruri legate de lucrul cu macheta: 

1. Pentru import va rugam sa folositi fisierul predefinit. Nu trebuie modificat formatul acestuia (coloane, tipul 
câmpurilor sau validarile de celule existente); 

2. Nu trebuie sa existe rânduri goale în fisier, cererile trebuie sa fie completate pe linii, una dupa alta. Când se va 
trece o linie goala, se considera ca s-a ajuns la sfârsitul fisierului. 

3. Nu trebuie sa se faca copy-paste în acest fisier altfel decât in mod text. De exemplu, daca se copiaza codurile 
siruta din alta sursa, cand se adauga în Excel, trebuie folosita optiunea Paste Special (Click dreapta->Paste Special: 
As TEXT). Ideal ar fi ca toate câmpurile sa fie completate de mâna, si sa nu se insereze informatii din alte 
documente. 

4. Daca a aparut cel putin o eroare la import, nu va fi salvata în sistem nici o cerere din cadrul acestui fisier , chiar 
daca existau cereri corecte. Va trebui corectat fisierul si facut importul din nou. 

5. Importurile se vor face per fiecare scoala in parte. Deci atentie la acest detaliu. Fiecare fisier importat va trebui 
sa contina doar solicitantii din aceeasi scoala.  

 

Va rugam sa nu uitati ca venitul se trece in RON cu 2 zecimale si de asemenea la nume, prenume si initiala tatalui 
se folosesc DIACRITICE (şţăîâ) atat la solicitant cat si la elev. 

Numele si prenumele se trec doar prima litera majuscula din fiecare nume sau prenume, restul litere mici. 

 

O zi buna, 

-------------------- 

Razvan Sinescu 

SIVECO România 

 

NOTĂ: Termen limită pentru trimiterea machetei (descarcă aici) la comisia judeţeană (euro200@isj.dj.edu.ro) este 
25 mai 2011. Suport tehnic privind completarea machetei la tel. direct 0251-596508. 
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