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Ce trebuie s

tie dirigin ii, absolven ii i

p rin ii absolven ilor claselor a VIII-a
despre completarea i verificarea fi ei de op iuni
Completarea corect1 si verificarea fi2ei de op3iuni
sunt cei mai importan3i pa2i care trebuie f1cu3i
pân1 la repartizarea computerizat1 din 9 iulie
Bucure ti – 29 Iunie 2004 – Conform calendarului publicat în metodologia
Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru desf urarea admiterii computerizateîn licee,
coli de arte i meserii a început perioada verific rii fi elor de op iuni.
Pân pe 3 iulie, elevii sunt chema i, împreun cu p rin ii, la coala pe care au absolvit-o,
pentru a verifica corectitudinea datelor introduse în sistemul informatic care va realiza
repartizarea computerizat – pe baza fi elor completate i depuse pân acum. În paralel,
continu opera iunea de completare a fi elor, i respectiv verificarea acestora.
Iat câteva întreb ri la ordinea zilei:
-

Cum se face completarea op iunilor pe fi ?

-

Cum se face verificarea fi elor?

-

Unde trebuie semnalate eventualele neconcordan e?

-

Ce se întâmpl de la validarea fi ei de c tre p rinte i elev i p n

la

repartizare?
-

Unde se pot informa corect cei interesa i în privin a etapelor pe care trebuie
s le parcurg ?

-

Cine r spunde la întreb rile pe care ace tia doresc s le pun ?

Pentru a-i ajuta pe dirigin ii, absolven ii i p rin i absolven ilor claselor a VIII a s dea
r spunsurile corecte la aceste întreb ri, demontând totodat “folclorul” care circul zilele
acestea pe tema admiterii computerizate, se impun urm toarele preciz ri:
1. Completarea op iunilor pe fi a de admitere se face în ordinea preferin elor
candida ilor, inând îns

cont de mediile de admitere din anii preceden i.

Completarea unui num r prea mare de op iuni pe fi a de admitere NU poate
d una în nici un fel candidatului, chiar dac pe primele pozi ii sunt plasate op iuni
“optimiste” (unde mediile de admitere din ultimii ani au fost constant mai mari
sau egale cu media sa).
2. Nu exist nici un “num r magic” de op iuni care trebuie completate pe fi :
important este ca acest num r s fie suficient de mare ca s permit repartizarea i
s fie ordonate – de la cea mai dezirabil la cea mai pu in dezirabil .
3. Pentru completarea realist a fi ei de op iuni, la adresa http://admitere.edu.ro
func ioneaz aplica ia de tip tutorial “Orientare Admitere 2004” care ajut
candida ii s - i ordoneze op iunile în func ie de preferin e (profil, specializare,
unitate colar ) i de mediile ultimilor admi i la respectivele specializ ri în anul
2003.
4. Mediile de anul acesta sunt pu in mai mari decât în anii preceden i, ceea ce
reprezint un motiv în plus pentru a completa cât mai multe op iuni pe fi !
5. Validarea fi elor este o opera iune simpl , dar obligatorie pentru to i
candida ii - eventualele erori ap rute în transcrierea mediilor din cataloagele
colare pe fi a de op iuni, în completarea numelului cadidatului sau scrierea
necitea

a codurilor liceelor pot cauza nepl ceri. Practic, computerul “nu tie” c

un elev a completat codul 115 dar de fapt îl intereseaz specializarea cu num rul
112.

6. Pentru a evita nel cerile cauzate de transcrierea gre it a datelor de pe fi ,
sistemul este prev zut cu op iunea de tip rire a fi elor a a cum au fost
introduse ele în baza de date. Fi a astfel tip rit , numit “fi
transmite la coala de provenien

martor” se

împreun cu originalul. În cele cîteva zile

r mase între introducerea fi ei în computer i data limit de 3 Iulie, dirigin ii sunt
cei care convoac la coal to i elevii înso i i de p rin i, care verific op iune cu
op iune coresponden a fi ei de martor cu fi a original , semnând pentru
conformitate.
7. Neconcordan ele între fi a completat

i fi a martor trebuie semnalate

imediat conducerii colii, care revine cu fi a original la centrul de colectare a
datelor pentru a se face corec ia.
8. Între momentul valid rii fi ei i repartizarea computerizat (3 –9 Iulie), fi ele
sunt centralizate în bazele de date jude ene i de aici în baza de date
na ional de la Ministerul Educa iei i Cercet rii.
9. Dup verific ri multiple i corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea
computerizat .
10. Algoritmul de repartizare ordoneaz elevii dup media de admitere, i apoi
trece la analizarea op iunilor exprimate, repartizându-i pe rând. Dac la un
moment dat g se te un elev la care op iunile exprimate în fi

nu îi permit s intre

la nici un liceu (pentru c locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare
decât el), elevul respectiv r mâne nerepartizat.
Pentru a în elege mai u or algoritmul pe care trebuie s -l aib în vedere cei ce
completeaz sau verific listele de op iuni, lu m urm torul exemplu:
Presupunând c elevul A are media de admitere 8.93 i op iunea X pe locul 2 în fi a
de op iuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 i optiunea X pe locul 1 în fi a de
op iuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru optiunea X, având media
mai mare decât B.
Informa ii complete despre examenul de admitere pot fi g site vizitând paginile web
http://admitere.edu.ro, http://forum.edu.ro.

Orice întreb ri, sugestii sau reclama ii pot fi transmise la adresa de e-mail
admitere2004@mec.edu.ro sau pot fi semnalate pe num rul de telefon 021/315.50.99
(între orele 8:30 – 16:30).
Despre portalul SEI http://portal.edu.ro
2004 este al patrulea an consecutiv când portalul educa ional http://portal.edu.ro,
g zduie te afi area rezultatelor admiterii computerizate în licee i coli de arte i meserii
– ADLIC. Cu peste 33,000 de utilizatori înregistra i, portalul este un mijloc eficient de
informare

i comunicare pe probleme educa ionale, oferind între altele informa ii

referitoare la informatizarea înv

mântului, examenul de Bacalaureat, de Titularizare, i

un foarte animat forum de discu ii pe teme educa ionale.
Portalul este parte component din Sistemul Educa ional Informatizat, program derulat de
Ministerul Educa iei i Cercet rii împreun cu consor iul format din firmele SIVECO
Romania, IBM Romania i HP Romania.
Despre SIVECO Romania
Înfiin at la începutul anului 1992 ca societate cu r spundere limitat , în cadrul Grupului Interna ional
SIVECO, SIVECO România a devenit în anul 1997 societate pe ac iuni – din anul 2003 ac ionar majoritar
fiind SIVECO (Netherland) B.V.
SIVECO România SA este una din cele mai importante firme produc toare de software din România,
de inând cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în ri din
Comunitatea European i Statele Unite ale Americii. SIVECO România ofer pe pia a intern solu ii ERP
eficiente, adaptate legisla iei române ti în domeniile financiar-contabilitate, gestiunea între inerii
echipamentelor, stocurilor i achizi iilor, a mijloacelor fixe, a resurselor umane i salariz rii, bugetelor i
urm ririi contractelor, de e-business i e-commerce. De asemenea, SIVECO s-a specializat în execu ia de
proiecte informatice majore, implicând dezvolt ri la cerere de solu ii software accesibile prin Internet i
Intranet, integrarea cu alte sisteme, distribu ie geografic a loca iilor de acces i numere mari de utilizatori.
SIVECO România SA este certificat ISO 9001:2000, de c tre compania francez AFAQ-ASCERT, cotat
printre primele 5 în lume din punct de vedere al prestigiului auditului pe care îl efectueaz .
Mai multe informa3ii despre companie 2i produsele sale pute3i ob3ine vizitând http://siveco.ro/

