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1. INTRODUCERE  

1.1 ROLUL APLICAŢIEI  

 

Aplicaţia web permite gestiunea unor procese legate de diverse aspecte ale 
sistemului de învăţământ primar. 

Rolul acestei aplicaţii web diferă în funcţie de nivelul la care este accesată.  

 

La nivel local, de şcoală, aceasta asigură gestiunea înscrierii elevilor în clasa 
pregătitoare. 

La nivel de judeţ aplicaţia permite gestiunea planului de şcolarizare 

La nivel central, de Minister, aplicaţia permite gestiunea nomenclatoarelor de orice 
tip, a rapoartelor centralizate cu privire la numărul de candidaţi înscrişi şi numărul de 
locuri disponibile după prima etapă de înscriere.  

 

Această aplicaţie permite patru tipuri de conexiune:  

 Administrator 

 Operator ISJ 

 Operator şcoală (Secretar) 

 

Administratorii şi operatorii au acces la meniuri diferite.  

Operatorii, la rândul lor, au drepturi de acces diferite în funcţie de rolurile atribuite 
de către administrator.  

 

1.2 TIPURI DE UTILIZATORI  
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Administratorul este reprezentat de utilizatorii de la nivelul MEN (Ministerul 
Educaţiei Naţionale) şi de către administratorii de sistem SIVECO. 

Acesta are drept de acces către toate resursele existente. El este cel care 
administrează utilizatorii, nomenclatoarele şi rapoartele centralizate cu privire la 
numărul de locuri disponibile în şcoli şi numărul de candidaţi înscrişi.  

 

Operatorul ISJ desemnează un utilizator la nivelul fiecărui judeţ. Acesta 
gestionează: colectarea numărului de locuri înainte de înscriere, crearea de conturi  
pentru şcolile aparţinând judeţului în cauză şi rapoartele cu privire la numărul de 
locuri disponibile şi numărul de candidaţi înscrişi în învăţământul primar la nivel de 
judeţ. 

 

Operatorul de şcoală (Secretar) desemnează un utilizator la nivel de şcoală (de 
obicei secretara) care realizează gestiunea înscrierii candidaţilor, realizează 
rapoartele cu privire la numărul de candidaţi înscrişi.  

 

 

 

2. FUNCŢIONALITĂŢI GENERALE  

 

2.1 CONECTAREA LA APLICAŢIE  

 

2.1.1. Condiţii prealabile  

Având în vedere ca aplicaţia este o aplicaţie web, prima condiţie este reprezentată 

de conexiunea la internet.  

 Atenție!  Acest ghid prezintă cele mai importante funcţionalităţi ale aplicaţiei 
precum şi diferitele operaţiuni care pot fi realizate pentru rolul de Operator ISJ. 
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Utilizatorului la nivel de judeţ  i-au fost comunicate în prealabil numele de utilizator 

şi parola ca Operator ISJ de către Administratorul de sistem. 

 

2.1.2. Conectarea  

După introducerea adresei URL a aplicaţiei în fereastra browser-ului Internet 

Explorer, se deschide automat o casetă  de autentificare: 

 

 

Figură 1 - Fereastră de autentificare 

 

Introduceţi numele şi parola care v-au fost comunicate. Numele de utilizator şi 

parola sunt unice, ele fiind specifice fiecărui judeţ.  

După prima autentificare în aplicaţie, schimbaţi parola folosind instrucţiunile de la 

secţiunea 2.2 Schimbarea parolei. 

 

Accesul la aplicaţie se realizează prin: 

 apăsarea tastei [Enter] 

sau 

 prin apăsarea butonului [Login]. 

 

În cazul în care numele şi parola nu sunt recunoscute de către aplicaţie trebuie să  

verificaţi : 

 Daca acestea sunt scrise corect  

 Daca parola  este scrisă cu majusculă 

În acest caz va fi afişat mesajul din figura de mai jos. 
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Figură 2 – Autentificare nereuşită 

 

O dată accesată aplicaţia va apărea o fereastră care conţine: 

 Header-ul (partea de sus)  

 Meniul principal  

 Ecranul de afişare  

 
Figură 3 – Fereastră principală 

 

Header-ul conţine denumirea modulului (BDNE online) şi principalele opţiuni :  

 Delogare 

 Schimbă limba 

 Preferinţe. 
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Meniul principal conţine principalele secţiunea Gestiune şcoli  care include 

opţiunile: 

 Şcoli 

 Plan de şcolarizare  

 

2.2 SCHIMBAREA PAROLEI  

 

2.2.1 Condiţii prealabile  

 

Utilizatorul este conectat la aplicaţie. 

 

2.2.2 Schimbarea parolei  

 

Această operaţiune este realizată prin accesarea link-ului ce, în partea dreapta-sus a 

ecranului, prezintă numele utilizatorului logat. În urma accesării acestui link se va 

afişa fereastră din Figura 3. 

 

 

Figură 4 - Fereastră de schimbare a parolei 

 

Schimbarea parolei se face prin introducerea parolei vechi, urmând ca apoi sa fie 

introdusă şi confirmată noua parolă 

2.3 DECONECTAREA DIN APLICAŢIE  
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2.3.1 Condiţii prealabile  

 

Utilizatorul  este conectat la aplicaţie. 

Butonul Delogare este activ. 

Aceasta operaţiune este realizată când utilizatorul doreşte sa părăsească aplicaţia.  

 

2.3.2 Deconectarea  

 

Pentru a realiza deconectarea din aplicaţie există doua variante.  

 

Prima variantă:  

 

1. Faceţi click pe butonul [Delogare] aflat în partea dreaptă sus a header-ului 

din fereastră. 

 

2. În urma apăsării pe acest buton, utilizatorul va ieşi din fereastra de lucru. Se 

va afişa o altă fereastră care conţine caseta de autentificare pentru intrarea 

în aplicaţie. 

 

 

A doua variantă :  

 

o Apăsaţi pe butonul de închidere   situat în partea dreaptă a ferestrei 

browser-ului.  

 

 

 

 

 

 

 2.4 MODURI DE LUCRU GENERALE  
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În funcţie de drepturile de acces la aplicaţie, puteţi adăuga, vizualiza, modifica, 
şterge sau exporta anumite informaţii.  

Pentru a gestiona aceste informaţii există mai multe moduri de lucru, fiecăruia 
fiindu-i asociat un buton prin intermediul căruia se efectuează o acţiune.  

Dacă într-un ecran nu este permis lucrul într-un anumit mod, deci o anumită acţiune 
nu este permisă, butonul corespunzător este afişat, dar nu este activ.  

 

2.4.1  ADĂUGAREA  

 

Daca doriţi sa adăugaţi  o nouă înregistrare la o listă trebuie să folosiţi modul de 
lucru „Adăugare”. Accesul în acest mod de lucru se realizează prin apăsarea 
butonului Adaugă.  

 

Când terminaţi procesul de adăugare a unei înregistrări există doua posibilităţi : 

 Să salvaţi înregistrarea în listă prin apăsarea butonului Salvează 

 Să renunţaţi la înregistrare prin apăsarea butonului Renunţă.  

 

2.4.2   VIZUALIZAREA  

 

Dacă doriţi să vizualizaţi detaliile unei înregistrări dintr-o listă, trebuie să folosiţi 
modul de lucru „Vizualizare”.  

Mai întâi selectaţi înregistrarea ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi, apoi faceţi 
dublu-click pe aceasta.  

Dacă doriţi să renunţaţi la vizualizarea unei înregistrări apăsaţi butonul Renunţă din 
fereastră.  

 

 

2.4.3   EDITAREA  

 

Dacă doriţi să modificaţi detaliile unei înregistrări, trebuie să folosiţi modul de lucru 
Editare.  
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Pentru a avea acces la acest mod de lucru există două posibilităţi:  

 Să vă aflaţi în mod de lucru vizualizare  

 Sa selectaţi înregistrarea şi apoi sa apăsaţi butonul Editează 

 

Pentru a finaliza procesul de modificare exista doua posibilităţi:  

 Să salvaţi modificările realizate prin apăsarea butonului  Salvează. 

 Să renunţaţi la modificările realizate prin apăsarea butonului 
Renunţă.  

2.4.4   ŞTERGEREA  

 

Daca doriţi sa eliminaţi o înregistrare dintr-o listă , trebuie sa folosiţi modul de lucru 
„Ştergere”.  

Mai întâi trebuie sa selectaţi din listă înregistrarea pe care doriţi sa o ştergeţi iar apoi 
utilizaţi butonul Şterge.  

 

 

 

După  ce apăsaţi acest buton se deschide un ecran de confirmare a ştergerii. 

Dacă nu doriţi să ştergeţi înregistrarea apăsaţi butonul Nu. Ecranul de confirmare se 
închide şi aplicaţia revine în ecranul anterior.  

Dacă doriţi să ştergeţi înregistrarea apăsaţi butonul Da. Aceasta este eliminată din 
listă şi din baza de date 

2.4.5   EXPORTUL  

 

Modul de lucru „Export" se asociază listelor și se referă la exportul într-un fișier cu 
extensia „CSV”, „Excel” sau „PDF”  a înregistrărilor afișate in listă. Vor fi exportate 
doar înregistrările care conţin coloanele vizibile în ecran. 
 
Pentru a exporta o listă puteţi să apăsaţi butonul “Exportă”. 

Atenție!  Ştergerea unei înregistrări este ireversibilă! 
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Se va deschide o fereastră care vă oferă posibilitatea sa deschideţi, salvaţi fişierul 
sau să anulaţi această acţiune .  
Dacă vreţi să salvaţi fişierul va apărea o fereastră în care trebuie să completaţi 
locaţia pentru salvare.  
 
Pentru a finaliza operaţia apăsaţi butonul Salvează.  
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3. GESTIUNEA  PLANULUI DE ŞCOLARIZARE  

La nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene se alocă numărul de clase în urma 

recenzării copiilor pentru fiecare circumscripţie şcolară . 

Operatorul ISJ are posibilitatea de a gestiona planul de şcolarizare pentru unităţile 

de învăţământ aferente judeţului respectiv.  

Gestionarea acestui plan de şcolarizare presupune introducerea şi/sau modificarea  

în sistem a numărului  de elevi recenzaţi, calculul numărului de clase aprobate 

făcându-se automat în funcţie de numărul de elevi introdus.  

 

Deoarece unele scoli au clase cu limba maternă de predare, pagina de introducere a 

planului de şcolarizare oferă posibilitatea selecţiei limbii de predare înainte de 

introducerea valorilor pe scoli. 

 

Deoarece unele scoli au clase cu altă alternativă educaţională decât cea Tradiţională, 

pagina de introducere a planului de şcolarizare oferă posibilitatea selecţiei 

alternativei educaţionale înainte de introducerea valorilor pe scoli. 

 

Modul în care acest plan  de şcolarizare este gestionat la nivel de ISJ este descris în 

capitolul următor. 

 

3.1 INTRODUCEREA NUMĂRULUI DE ELEVI RECENZAŢI  

 

Pentru a introduce în aplicaţie numărul de elevi recenzaţi, faceţi click pe opţiunea 

Plan şcolarizare din secţiunea Gestiune şcoli.  

Se va deschide fereastra  Plan şcolarizare care conţine un tabel cu lista de şcoli 

înregistrate în sistem la nivel de judeţ.  
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Figură 5 – Plan şcolarizare 

 

 

Tabelul include coloanele pentru introducerea valorilor specifice fiecărei şcoli privind 

numărul de elevi recenzaţi şi numărul de clase aprobate pentru clasa pregătitoare.  

 

Filtrul Localitate de deasupra tabelului permite filtrarea listei de şcoli şi  afişarea 

numai a acelor şcoli din localitatea selectată. Revenirea la lista cu toate şcolile se 

face prin selectarea din listă a opţiunii TOATE LOCALITATILE. 

 

Tot deasupra tabelului există un selector pentru limba de predare. 

Valoarea implicită a limbii materne de predare este limba română.  

Dacă şcolile pentru care introduceţi planul de școlarizare au numai clase cu predare 

in limba română puteţi continua cu instrucţiunile din lista de mai jos. 

Dacă şcolile pentru care introduceţi planul de școlarizare au numai clase Tradiţionale 

puteţi continua cu instrucţiunile din lista de mai jos. 

 

Dacă aveţi şcoli cu învăţământ în mai multe limbi de predare, pentru fiecare limbă ar 

trebui sa aveţi o lista separată de şcoli. 

Selectaţi limba de predare din partea de sus a tabelului şi, conform cu instrucţiunile 

de mai jos, introduceţi cifrele de şcolarizare pentru şcolile ce au predare in limba 
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selectată. In tabel se va afişa lista completă de şcoli. Introduceţi valori numai pentru 

şcolile dorite.  

Dacă aveţi şcoli cu învăţământ de alte alternative educaţionale, pentru fiecare 

alternativă ar trebui sa aveţi o lista separată de şcoli. 

În raportul Plan de şcolarizare judeţean exista o grupare a şcolilor după limba de 

predare şi alternativa educaţională. Dacă o şcoală are clase pentru mai multe limbi 

sau alternative educaţionale, aceasta va apărea în raport de mail multe ori, cate o 

dată pentru fiecare din limbile de predare aferente respectiv pentru fiecare 

alternativă educaţională. 

 

 

Pentru introducerea valorilor la nivel de şcoală trebuie sa parcurgeţi următorii paşi: 

 

1. Faceţi click pe înregistrarea de şcoală pentru care doriţi sa introduceţi 

valorile. Înregistrarea se va colora pentru a marca selecţia:  

 

 

Figură 6 – Selecţie plan de şcolarizare 
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2. Faceţi dublu-click în celula aferentă coloanei numărului de  elevi recenzaţi 

specifică şcolii  pentru care doriţi sa introduceţi valorile. 

 

Celulele trec în mod editare şi vor apărea marcate cu roşu.  

 

 

Figură 7 – Editare plan şcolarizare 

 

 

 

 
 

 

3. Introduceţi în celula selectată anterior valoarea reprezentând numărul de 

elevi recenzaţi pentru şcoala respectivă.  

  

4. La introducerea unei valori în celula specifică numărului de elevi recenzaţi, 

valoarea specifică celulei alăturate pentru numărul de clase aprobate pentru 

categoria respectivă se calculează în mod automat. 

 

De reţinut! Orice celulă din tabel va trece în mod editare in momentul în care 

faceţi dublu click pe aceasta.  
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Calculul automat are la bază următorul algoritm: 

O clasă are maxim 25 de elevi. Dacă numărul de elevi recenzaţi este mai mic 

sau egal cu 25, se va aloca o singură clasă. Dacă numărul de elevi recenzaţi este 

mai mare decât 25, se vor aloca 2 clase.  

 

 
 

Datorită nevoilor de învăţământ simultan, aplicaţia suporta si introducerea 

unui număr de clase ce nu este număr întreg.  

 

După introducerea valorilor în celulele pentru numărul de elevi recenzaţi şi 

completarea automată a celulelor pentru clasele aprobate butonul Salvează 

devine activ.  

 

 

Figură 8 – Completare plan şcolarizare 

 

 

 

De reţinut! Dacă din motive obiective, doriţi o altă valoare decât cea calculată 

automat, aceasta poate fi editată înainte de salvare 
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5. Faceţi click pe  butonul Salvează. Valorile sunt salvate în tabel.   

Daca doriţi să renunţaţi la introducerea valorilor în celule apăsaţi butonul 

Renunţă. 

 

 

  

3.2 MODIFICAREA NUMĂRULUI  DE ELEVI RECENZAŢI  

 

Dacă există valori introduse pentru anumite scoli în tabel,  aveţi  posibilitatea de a–l 
actualiza modificând valorile dorite.  

În vederea realizării acestui scop, veţi parcurge aceiaşi paşi ca la introducerea 
valorilor pentru elevii recenzaţi adăugând următorul pas între pasul 3 si pasul 4 din 
fluxul descris în subcapitolul Introducerea numărului de elevi recenzaţi:  

 Ştergeţi valoarea din celulă specifică numărului de elevi recenzaţi pentru 
categoria dorita.  

 

 

 

 

 

 

 

Atenție! La modificarea informaţiilor din celulele aferente elevilor recenzaţi, numărul de 
clase aprobate se va recalcula în conformitate cu valoarea nou introdusă.  
 
  

 

 

Atenție!  Pentru activarea butonului Salvează celulele aferente numărului de elevi 
recenzaţi trebuie completate obligatoriu.  

În cazul  în care utilizatorul nu deţine numărul de elevi recenzaţi pentru o anumită 
categorie va introduce valoarea 0.  
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4. RAPOARTE 

Această secţiune prezintă lista de rapoarte accesibile operatorului ISJ. 

 

4.1 LISTAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE  

 

Această operaţie poate fi efectuată de către operatorului ISJ şi are ca rezultat un 
document PDF listabil ce prezintă cifrele aferente tuturor şcolilor din judeţul 
respectiv. 

Generarea raportului se face accesând secţiunea „Rapoarte”, opţiunea „Plan 
școlarizare judeţean”. Ecranul la care se ajunge astfel este prezentat în figura de mai 
jos. 

 

Figură 9 – Completare plan şcolarizare 
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După selectarea judeţului, a anului şcolar şi apăsarea butonului Printeză, un fişier 
PDF va fi disponibil pentru descărcare pe discul local. Odată descărcat, acest raport 
poate fi listat la imprimantă. 

 

Imaginea de mai jos prezintă un exemplu de raport. 

 

Figură 10 – Listare plan şcolarizare 

 

4.2 LISTAREA OFERTEI DE EDUCAŢIONALE  

 

Aplicaţia pune la dispoziţia operatorului ISJ situaţia ofertei de şcolarizare pe fiecare 
şcoala din judeţ, până la momentul generării raportului. 

Pentru a genera acest raport accesaţi opţiunea  Oferta educaţională din secţiunea 
Rapoarte. Veţi obţine o pagina ca cea prezentată în ecranul de mai jos. 

După selectarea judeţului si a anului şcolar, apăsaţi butonul Printează şi veţi putea 
descărca raportul in format PDF. 

 



                                                         Ghid de utilizare 
Operator ISJ  

 
 

 

         Pagina 21 din21 

 

 

Figură 11 – Rulare raport ofertă educaţională 

 

Imaginea de mai jos prezintă un exemplu de raport. 

 

Figură 12 – Listare raport ofertă educaţională 

 


