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Către,  

TOATE UNITĂŢILE CU NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ȘI UNITĂŢILE CENTRE 

ZONALE DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT  

Referitor la: Calendarul informatic privind înscrierea în învățământul liceal de stat, etapa I 

 

            Ca urmare a faptului că aplicația online de admitere în licee nu este disponibilă în 

acest moment (1 iulie 2015, ora 17:00) și ca urmare a prevederilor Calendarului admiterii 

referitoare la ziua de vineri, 3 iulie 2015 (ierarhie, validare înscriere la liceele vocaționale 

etc.), propunem tuturor unităților implicate în admiterea în licee din acest an următoarele 

măsuri pregătitoare: 

1. Centrele zonale de admitere (CZ) să trimită cât de repede posibil, pe adresa  

dorel.popa@hotmail.com, un email prin care să comunice comisiei județene datele 

operatorului aplicației informatice online „Admiterea în licee 2015”: nume, prenume, 

CNP, telefon și adresă de email de contact, astfel încât, în momentul în care aplicația va fi 

disponibilă, pe această adresă de email centrul va primi ca răspuns: certificatul SSL, datele 

de conectare la aplicația centrală, instrucțiuni de instalare și utilizare a aplicației și lista 

oficială a notelor obținute la testul de limbă străină; 

2. Din momentul instalării aplicației fiecare CZ va contacta unitățile arondate (vezi NT 269) 

și va stabili un program de predare-primire a fișelor de înscriere listate NUMAI prin 

aplicația centrală, NUMAI pe foile tipizate (albastre), ridicate de la inspectorat și NUMAI 

într-un singur exemplar. Menționăm că centrele (CZ) vor lista fișele de înscriere cu datele 

absolvenților preluate din aplicația de evaluare națională „EvalNat”. Eventualele corecții 

vor fi făcute în aplicație NUMAI la solicitarea școlii de proveniență, listându-se o nouă fișă 

NUMAI în schimbul celei greșite, care va fi anulată și păstrată la centru; 

3. Centrele zonale de admitere (CZ) vor confrunta și corecta în aplicația informatică notele la 

testul de limbă străină (bilingv) încărcate în aplicația „EvalNat” și importate în aplicația 

de admitere, cu lista oficială primită de la comisia județeană prin email (vezi pct. 1); 

Comisia județeană estimează că, dacă cel târziu mâine, 2 iulie 2015, aplicația va fi 

instalată în centrele CZ și că predarea-primirea fișelor de înscriere a decurs conform 

planificării propuse, fișele de înscriere vor ajunge la TOȚI absolvenții, astfel încât 

calendarul admiterii să poată fi respectat. 

P.S. rog fiecare CZ să ia legătura cu școlile arondate și să aplice prevederile mesajului atașat de la SIVECO 
După părerea mea, dacă cele solicitate nu vor fi efectuate mâine NU vom putea respecta calendarul… 
      

          Consilier, 

          Ing. Dorel POPA 
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Stimați colaboratori, 

 

Am actualizat aplicația Evaluare Națională 2015 pentru introducerea rapidă a 

mediilor V-VIII. 

 

La nivel de ISJ există raportul cu codul 1143 - Lista candidaților, în care se 

afișează și mediile V-VIII. Vă rugăm să verificați acest raport și să le 

transmiteți operatorilor din centrele de înscriere (conturile generice 

OP_CODSIIIR_1) să adauge mediile lipsă. 

 

Adăugarea rapidă a mediilor se realizează din modulul {Elevi}-{Listă 

candidați}, prin efectuarea unui dublu click pe candidat, introducerea mediei 

și apăsarea tastei <Enter> sau a butonului [Salvează] pentru salvare. În 

momentul salvării unei medii, aplicația calculează automat media de 

admitere. 

 

Pentru a facilita introducerea mediilor V-VIII, este necesar să apăsați 

combinația de taste CTRL+F5 în lista de candidați. Ulterior, se vor putea 

introduce mediile folosind tastatura, astfel: 

- apăsând <ENTER> pe celula destinată introducerii mediilor, veți putea edita 

media; 

- apăsând <ESC> veți putea renunța la editarea mediei 

 

După salvarea unei note, selecția se va poziționa pe următorul rând. La 

apăsarea tastei <Enter> se va intra în modul de editare a mediei. 

 

La nivelul centrului de înscriere, se pot verifica mediile V-VIII introduse, 

accesând raportul cu codul 1144 - Lista candidaților. 

 

Dacă se dorește editarea notelor la competențele de limbă moderna sau 

maternă, se va selecta un elev și se va apăsa butonul [Editează].  

 

Toate cele bune, 

 

 

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

Alex Rad 

SIVECO Romania 
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