
 

 

 

PRECIZĂRI TEHNICE  

Pregătirea lucrului cu aplicația informatică centralizată ADLIC 2017 

 

Prezentele precizări tehnice sunt destinate operatorilor din centrele zonale de înscriere în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, stabilite conform Deciziei ISG nr. 1021/22.05.2017 

(publicată în secțiunea «Admiterea în licee» de pe site-ul www.isjdolj.ro). La nivelul comisiilor din centrele 

zonale de înscriere, „rolul” operatorului este obligatoriu și poate fi îndeplinit de secretarul comisiei sau de 

un membru care are cunoștințe de lucru avansate cu aplicația informatică SIIIR. 

A. Colaborarea cu unitățile de învățământ arondate 

Până sâmbătă, 1 iulie 2017, când se va permite accesul la aplicația informatică centralizată ADLIC 

2017, operatorii din centrele zonale de înscriere (CZ) trebuie să stabilească un canal de comunicare directă cu 

secretarii comisiilor din școlile arondate (telefoane de contact și adrese de email), astfel încât, în intervalul 

1÷3 iulie 2017, să poată fi îndeplinite cu celeritate următoarele sarcini: 

1. Eliberarea, la nivelul CZ, a tuturor fișelor de înscriere, transmiterea (predarea) acestora către 

unitățile arondate; 

2. Verificarea datelor înscrise în fișe la nivelul unităților de învățământ și efectuarea eventualelor 

corecții în SIIIR sau la nivel CZ, după caz (nume, CNP, medii V-VIII, note probe de limbi 

moderne), astfel încât fișa de înscriere să conțină date corecte și complete; 

3. Este foarte important să le amintiți comisiilor din unitățile arondate că fișele de înscriere vor fi 

eliberate NUMAI pentru absolvenții care au medie de Evaluare Națională (fiind excluși elevii 

corigenți, repetenți, exmatriculați și cu situația școlară neîncheiată). Pot fi eliberate fișe pentru 

absolvenții din seriile precedente care NU au fost repartizați computerizat (se solicită verificare la 

nivelul comisiei județene). 
 

B. Precizări finale 

1. Până vineri, 30 iunie 2017, veți transmite la comisia județeană, pe adresa de email 

dorel.popa@hotmail.com, datele de contact ale operatorului CZ:  

Adresa email Telefon Nume  Prenume CNP 

     

2. Pe această adresă veți primi datele de conectare aferente centrului: certificat SSL, adresă de 

conectare, nume utilizator, parolă și instrucțiuni detaliate privind utilizarea aplicației centralizate; 

3. Recomandăm instalarea programului TeamViewer pentru a putea primi asistență online în caz că 

apar probleme la utilizarea aplicației; 

4. Telefon de contact pentru asistență tehnică: 0740060632. 

 

 

Informatician Comisie județeană, 

Ing. Dorel POPA 
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