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1. INTRODUCERE 

Scopul acestui manual este de a prezenta funcţionalităţile aplicaţiei SAPD şi de a veni 
în ajutor operatorilor de tip colegiu ce utilizează aplicaţia SAPD pentru a gestiona 
activităţile de examinare şi evaluare în cadrul AEE. 

Rolul operatorului de tip colegiu este de a gestiona activităţi legate de desfăşurarea 
examenului de bacalaureat. 

 

2. OPERAŢIUNI GENERALE 

Acest capitol tratează operaţiunile comune întîlnite în utilizarea aplicaţiei SAPD.  

De asemenea acest capitol tratează funcţionalităţile disponibile în toate ferestrele, 
listele şi casetele de dialog prezente în aplicaţia SAPD. 

 

2.1. INSTALAREA APLICAŢIEI CLIENT 

Instalarea aplicaţiei reprezintă procesul prin care este pregătit calculatorul pentru 
utilizarea aplicaţiei client SAPD. 

Aplicaţia client SAPD se instalează online, prin intermediul unei reţele de tip LAN, 
WAN sau Internet. Aplicaţia client SAPD nu poate fi instalată offline, fără legătura cu 
aplicaţia server central SAPD. 

2.1.1. Prerechizite 

Aplicaţia client SAPD utilizează tehnologia Java, astfel, pentru instalarea şi 
funcţionarea aplicaţiei este necesară maşina virtuală Java. 

Versiunea minimă Java necesară pentru a utiliza aplicaţia client SAPD este Java 1.5 
produsă de către Sun Microsystems. 
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Pentru a funcţiona, aplicaţia client SAPD are nevoie de o legătură constantă la 
Internet. 

În cazul în care încercaţi să utilizaţi aplicaţia client SAPD din spatele unui firewall, 
este necesară configurarea firewall-ului pentru a permite conexiuni pe porturile 
necesare (1198, 1199, 1200, 1201, 4447  şi 4855, protocol TCP). 

 

2.1.2. Lansarea aplicaţiei Java Web Start 

Aplicaţia Java Web Start, parte a platformei Java este necesară pentru utilizarea şi 
actualizarea aplicaţiei SAPD client. 

Aplicaţia Java Web Start poate fi pornită prin accesarea meniului Start > Run.., 
tastarea “javaws -viewer” în fereastra de dialog şi apoi apăsarea butonului Ok. 

 

Figura 1 Dialogul Run 

În cazul în care aplicaţia Java Web Start nu porneşte, este necesară instalarea 
platformei Java, versiunea 1.6. 

Platforma Java poate fi descărcată de pe Internet, de la adresa 
http://www.java.com. 

 

2.1.3. Pornirea instalării aplicaţiei client 

În cazul în care toate prerechizitele sunt respectate, se poate proceda la instalarea 
aplicaţiei client SAPD. 

Aplicaţia client SAPD se instalează accesînd din Internet Explorer adresa aplicaţiei. 
Adresa aplicaţiei client SAPD este de forma: 

 http://adresa_server:port/sapd/sapd.jnlp. 

După accesarea acestei adrese porneşte automat procedura de instalare SAPD, 
utilizînd aplicata Java Web Start. 

http://www.java.com/
http://adresa_server:port/sapd/sapd.jnlp
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Figura 2 Fereastră instalare client SAPD 

În urma instalării aplicaţiei client SAPD va fi creată o scurtătură pe Desktop, ce va 
putea fi utilizată în viitor pentru pornirea aplicaţiei. 

 

2.2. DEZINSTALAREA APLICAŢIEI CLIENT 

Aplicaţia client SAPD poate fi instalată utilizînd aplicaţia Java Web Start. 

Din fereastra Java Cache Viewer a aplicaţiei Java Web Start, se selectează aplicaţia 
client SAPD şi se apasă butonul X (Remove Selected Items), aşa cum este vizibil 
în figura de mai jos. 

Figura 3 Dezinstalarea aplicaţiei client SAPD 
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2.3. PORNIREA APLICAŢIEI 

După instalarea aplicaţiei SAPD client, aceasta poate fi lansata utilizînd scurtătura 
creata pe desktop, din Internet Explorer, prin accesarea adresei aplicaţiei sau prin 
intermediul Java Web Start. 

Daca o scurtătură nu a fost creată pe Desktop, această poate fi creată prin 
deschiderea Java Web Start, selectarea aplicaţiei, click dreapta şi selectarea meniului 
Install Shortcuts. 

 

Figura 4 Scurtătura SAPD 

 

2.4. AUTENTIFICAREA ÎN APLICAŢIE 

După pornirea aplicaţiei client SAPD, trebuie efectuată autentificarea în aplicaţiei.  

Autentificarea este necesară pentru utilizarea aplicaţiei şi pentru a stabili drepturile 
de securitate conferite utilizatorului. 

 

Figura 5 Autentificarea în aplicaţie 

Utilizatorul autentificat va lucra pe sesiunile selectate din ecranul de autentificare. 
Implicit sunt selectate sesiunile curente. 
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2.5. LUCRUL CU LISTE 

În cadrul aplicaţiei S.A.P.D., datele colectate sunt prezentate utilizatorului sub forma 
listelor de aplicaţie. Listele conţinute în aplicaţie sunt formate din datele colectate în 
formularele aplicaţiei şi pot fi manipulate direct de către utilizator pentru a vizualiza 
datele în diferite moduri şi pentru a exporta seturi de date primare. 

În cadrul aplicaţiei S.A.P.D. toate listele sunt construite similar şi conţin funcţionalităţi 
comune, ajutînd astfel utilizatorul în procesul de învăţare şi acomodare cu aplicaţia. 

2.5.1. Ordonarea listelor 

Ordonarea unei liste se poate face fie prin intermediul ecranului principal al listei, 
apăsînd pe antetul coloanei ce se doreşte a fi ordonată, fie prin intermediul ferestrei 
de filtrare. 

Prima modalitate de ordonare a listei nu sortează toate înregistrările din lista 
respectivă, ci doar înregistrările din fereastra curentă. Toate coloanele prezente în 
listele aplicaţiei pot fi ordonate descendent sau ascendent, utilizînd ordonarea 
alfabetică. 

 

Figura 6 Ordonarea listelor aplicaţiei 

 

A doua modalitate de ordonare  se efectuează prin accesarea comenzii Filtrează, 
prezentă în regiunea dreapta jos a listelor aplicaţiei, şi poate suporta următoarele: 

 alegerea tipului de ordonare pentru una sau mai multe coloane  
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 ştergerea unui criteriu de ordonare prin accesarea butonului  
corespunzător criteriului de ordonare 

 

Figura 7 Adăugarea criteriilor de ordonare 

Această modalitate de ordonare sortează toate înregistrările din lista respectivă, nu 
doar înregistrările vizibile în fereastra curenta. 

2.5.2. Filtrarea listelor 

În cadrul aplicaţiei S.A.P.D. listele pot fi filtrate utilizînd informaţiile conţinute. 
Această funcţionalitate a aplicaţiei se mai numeşte şi Modul de lucru Filtrare. 

Modul de lucru Filtrare se asociază doar listelor şi se referă la afişarea unui anumit 
set de înregistrări, selectat în funcţie de anumite criterii. Scopul acestui mod de lucru 
este de a îmbunătăţi acţiunea de căutare a anumitor informaţii din baza de date. 
După ce este aplicat un criteriu de filtrare, numai înregistrările care îndeplinesc 
acel criteriu sunt afişate în listă.  

Fiecărei coloane i se pot asocia unul sau mai multe criterii de filtrare.  

Pentru a accesa comanda Filtrează  se utilizează combinaţia de taste Alt+Z sau se 
face click cu mouse-ul pe butonul Filtrează. 

Se deschide un ecran specific care permite aplicarea criteriilor de filtrare pentru toate 
coloanele listei din care a fost lansată comanda 
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Figura 8 Fereastra de filtrare a unei liste 

Modul de lucru Filtrare permite: 

 alegerea numărului de înregistrări care să fie afişate pe o pagină de ecran:  

 

Figura 9 Alegerea numărului de înregistrări 

 adăugarea unui criteriu de căutare pentru fiecare coloană şi selectarea 
operatorului corespunzător 
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Figura 10 Adăugarea unui criteriu de filtrare 

 adăugarea unui nou criteriu de căutare pentru aceeşi coloană prin accesarea 

butonului  asociat fiecărei denumire de coloană: 

 ştergerea unui criteriu de căutare  prin accesarea butonului  
corespunzător 

 renunţarea la toate criteriile de filtrare aplicate anterior prin accesarea 
butonului Revenire 

Filtrarea propriu-zisă se efectuează după accesarea comenzii Închide. În urma 
acestei acţiuni, se iese din modul de lucru Filtrare şi se revine în lista anterioară care 
afişează doar înregistrările care corespund criteriilor de căutare adăugate în filtru. 

În cazul în care nici o înregistrare nu corespunde criteriilor, lista este goală, iar 
utilizatorul este atenţionat prin mesajul: 

 

Figura 11 Dialog filtrare fără înregistrări 

O parte din ecranele specifice din aplicaţie conţin în modul de lucru Filtrare o 
opţiune suplimentară privind includerea sau excluderea înregistrărilor care anterior 
au suferit o acţiune de închidere:   

 

Aceste opţiuni sunt asociate filtrării listelor din care este posibilă acţiuni de închidere 
a înregistrărilor. 
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Dacă a fost bifată caseta Include înregistrările închise, în listă vor fi aduse şi 
înregistrările închise anterior. Înregistrările închise vor fi marcate utilizînd culoarea 
albastră în cadrul listelor aplicaţiei. 

  

2.5.3. Modificarea ordinii elementelor in liste 

Coloanele din lista se pot ascunde, apăsînd click dreapta pe antetul unei coloane şi 
selectînd meniul Ascunde coloană.  

Pentru a vizualiza coloanele ascunse, se apasă click dreapta pe antetul unei coloane 
şi se selectează butonul coloane ascunse. După vizualizarea coloanelor ascunse, se 
pot selecta ce coloane vor deveni din nou vizibile, prin bifarea lor şi selectarea 
meniului Adaugă coloane.  

 

 

Figura 12 Afişarea de coloane ascunse 

 

De asemenea, ordinea coloanelor unei liste poate fi modificată prin intermediul 
operaţiilor de drag and drop efectuate asupra antetului coloanelor. 

2.6. OPERAŢII COMUNE ÎN INTRODUCEREA DATELOR 

ANALITICE 

În cadrul aplicaţiei S.A.P.D. sunt disponibile liste de selectare a datelor şi liste de 
gestionare a datelor.  

Listele de gestionare a datelor permit modificarea datelor prezente în baza de date şi 
pot fi identificate prin prezenţa butoanelor de adăugare, vizualizare şi ştergere. 

2.6.1. Adăugarea de date 

Modul de lucru Adăugare se referă la posibilitatea de a crea noi înregistrări într-o 
listă. Acţiunea corespunzătoare acestui mod de lucru este Adaugă. 

Comanda de adăugare poate fi lansată fie din ecranul principal care afişează o listă 
corespunzătoare unei comenzi din meniul administratorului sau al operatorului, fie 
din tab-paginile de detalii corespunzătoare unei înregistrări, dacă aceasta este în mod 
de lucru Vizualizare. 
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Pentru a intra în modul de lucru Adăugare se utilizează combinaţia de taste Alt + A 
sau se face clic cu mouse-ul pe butonul Adaugă. 

În modul de lucru Adăugare, se deschide ecranul de detaliu asociat listei respective. 
Acest ecran de detalii conţine valorile implicite pentru cîmpuri (de obicei, valoarea 
implicită este nulă).  

Valorile introduse vor putea fi salvate doar dacă utilizatorul completează cel puţin 
cîmpurile obligatorii cu valori valide. 

Cîmpurile obligatorii sunt marcate astfel prin prezenţa unui pătrat roşu în colţul 
stînga jos al cîmpului ce trebuie completat. În partea de sus a dialogului se afişează 
informaţii referitoare la cîmpul obligatoriu sau completat eronat. 

  

Figura 13 Marcarea unui cîmp obligatoriu 

. 

În modul de lucru "Adăugare", după completarea valorilor, utilizatorul are 
următoarele posibilităţi:  

 să salveze înregistrarea în listă (şi în baza de date) prin accesarea comenzii 
Salvează; după validarea valorilor, ecranul de detaliu trece în modul de lucru 
Vizualizare;  

 să renunţe la acţiunea de adăugare a înregistrării, caz în care se accesează 
comanda Renunţă. 

2.6.2. Vizualizarea şi modificarea datelor 

Vizualizarea datelor se referă la posibilitatea de a avea acces la detaliile unei 
înregistrări ce face parte din una din listele aplicaţiei. 

Pentru a vizualiza detaliile unei înregistrări se utilizează combinaţia de taste Alt+V 
sau se face click cu mouse-ul pe butonul Vizualizează.   

În urma accesării comenzii de vizualizare se deschide ecranul de detaliu asociat avînd 
toate valorile ne-editabile. În acest ecran utilizatorul are următoarele posibilităţi:  

 să modifice informaţiile înregistrării curente prin accesarea comenzii 
Editează  

 să şteargă înregistrarea curentă, prin apăsarea butonului Şterge 

 să afişeze detaliile înregistrării anterioare sau următoare, prin accesarea 
butoanelor –  

săgeată , respectiv  
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 să revină în ecranul anterior cu lista din care a fost selectată înregistrarea, 
prin accesarea comenzii Închide. 

Pentru modificarea informaţiilor de bază ale unei înregistrări se vizualizează 
înregistrarea dorită prin apăsarea butonului Vizualizează, după care se apasă 
butonul Editează, pentru a permite modificarea detaliilor înregistrării. 

Pentru modificarea informaţiilor de detaliu din tab-paginile asociate, se face 
dublu-click pe înregistrările din listă, dacă acestea sunt editabile. 

În timpul modificării unei înregistrări, în ecranele de detaliu asociate înregistrării 
respective cîmpurile devin editabile, iar utilizatorul are următoarele posibilităţi după 
ce a efectuat modificări ale valorilor:  

 să salveze modificările prin accesarea comenzii Salvează. După validarea 
valorilor, ecranul de detaliu trece din nou în mod vizualizare, fără a mai 
permite modificări. 

 să renunţe la valorile modificare şi să revină la valorile anterioare, caz în care 
se accesează comanda Revenire 

 să renunţe la modificarea înregistrării, caz în care se accesează comanda 
Renunţă 

 să şteargă înregistrarea curentă,prin apăsarea butonului Şterge. 

 

2.6.3. Ştergerea datelor 

Ştergerea unei înregistrări se referă la eliminarea acestei înregistrări din cadrul unei 
liste. Toate ştergerile efectuate în cadrul aplicaţiei sunt supuse operaţiei de audit şi 
pot fi vizualizate de către administrator. 

Comanda poate fi lansată din: 

 ecranul principal care afişează o listă corespunzătoare unei comenzi din 
meniul administratorului sau al operatorului, doar dacă este selectată o 
înregistrare din listă; se utilizează combinaţia de taste Alt+T sau se face click 
cu mouse-ul pe butonul Şterge 

 ecranul de detaliu – indiferent de modul de lucru (Vizualizare sau Modificare) 
- prin utilizarea aceleiaşi combinaţii de taste sau buton; după efectuarea 
acestei operaţii, se revine în lista din care a fost selectată înregistrarea 

La trecerea în modul de lucru Ştergere, se deschide un dialog pop-up de confirmare 
a acţiunii care este ireversibilă: 
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Figura 14 Dialogul de confirmare a ştergerii 

 

Dacă utilizatorul optează pentru Nu (prin click cu mouse-ul sau apăsînd tasta 
N), dialogul se închide şi se revine în ecranul anterior, nemodificat. 

Dacă utilizatorul optează pentru Da (prin click cu mouse-ul, tasta Enter sau apăsînd 
tasta D), înregistrarea este eliminată din baza de date şi din listă doar dacă operaţia 
este posibilă. Dacă acţiunea de ştergere a fost efectuată din ecranul de detaliu, 
acesta se închide şi se revine în ecranul listei de unde a fost ştearsă înregistrarea (în 
listă, nici o înregistrare nu este selectată iar criteriile de sortare şi filtrare sunt cele 
aplicate la ultima accesare a listei). 

Dacă înregistrarea este folosită în alte module ale aplicaţiei, operaţia de ştergere nu 
este posibilă. În acest caz se afişează mesajul de eroare: 

 

Figura 15 Fereastra de prezentare a erorilor la ştergere 

 

2.6.4. Închiderea datelor 

O parte din tipurile de înregistrări prezentate în listele aplicaţiei suportă operaţiunea 
Închidere. Această operaţiune este utilizată în momentul în care înregistrările 
respective nu vor mai fi folosite pe viitor. 

Operaţiunea de închidere cauzează imposibilitatea de a utiliza înregistrarea respectivă 
pe viitor, permiţînd însă afişarea acestei înregistrări în rapoartele aplicaţiei. 
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Pentru a efectua operaţiunea de închidere asupra unei înregistrări se utilizează 
combinaţia de taste Alt+H sau se face click cu mouse-ul pe butonul Închide, după 
ce înregistrarea ce se doreşte a fi eliminată din listă a fost selectată în prealabil.  

În urma operaţiunii de Închidere, înregistrările sunt eliminate din listă, ele putînd fi 
vizualizate doar cînd se aplică o filtrare în care se bifează caseta „Include 
înregistrările închise”. 

 

Figura 16 Include înregistrările închise 

 

2.6.5. Exportul datelor în format CSV 

Modul de lucru Export se asociază listelor şi se referă la exportul într-un fişier în 
format CSV (Comma Separated Values) a înregistrărilor afişate în listă. Vor fi 
exportate doar înregistrările care respectă criteriile de filtrare aplicate (în cazul în 
care au fost aplicate) şi doar coloanele vizibile în ecran. Dacă unele coloane ale listei 
au fost ascunse anterior, valorile corespunzătoare acestora nu vor fi exportate.  

Trecerea în modul de lucru Export se face prin utilizarea combinaţia de taste Alt+X 
sau prin click cu mouse-ul pe butonul Exportă. 

Utilizatorul trebuie să completeze numele fişierului şi să aleagă o locaţie pentru 
salvarea acestuia: 

 

Figura 17 Selectarea fişierului CSV 

Fişierul va avea extensia .csv şi va conţine toate informaţiile vizibile în listă, 
respectînd ordinea coloanelor şi a înregistrărilor. Acest fişier poate fi utilizat de către 
programul Microsoft Excel sau orice altă aplicaţie compatibilă cu formatul CSV. 
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3. OPERAŢIUNI SPECIFICE 

3.1. MODIFICAREA INFORMAŢIILOR DESPRE UTILIZATOR 

După autentificarea în aplicaţie, utilizatorul SAPD poate modifica informaţiile aferente 
utilizatorului menţinute de către sistem, inclusiv parola. Aceste informaţii sunt 
formate în general din date de contact şi pot fi utilizate de către operatorii de tip AEE 
pentru a contacta utilizatorii de sistem. 

Pentru a modifica informaţiile legate de utilizatorul cu care sunteţi conectat faceţi 
click pe submeniul Informaţii utilizator prezent în meniul din partea stîngă a 
aplicaţiei. După apăsarea submeniului Informaţii utilizator va fi afişată fereastra 
de modificare Utilizator sistem. 

 

Figura 18 Informaţii utilizator sistem 

Detaliile ce pot fi modificate de către utilizator sunt următoarele: 

Parolă: obligatoriu 

Verificare parolă: obligatoriu 

Nume utilizator: obligatoriu 

Prenume utilizator: obligatoriu 

Email: opţional 
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Telefon: opţional 

 

După modificarea informaţiilor se apasă butonul Salvează, apoi butonul Închide 
pentru a închide fereastra. 

3.2. OPERAŢIUNI BACALAUREAT 

3.2.1. Centre de examinare 

 

3.2.1.1 Gestionarea centrelor de examinare 

Prin accesarea submeniului Bacalaureat->Centre de examinare  se afişează lista 
centrelor de examinare pentru examenul de bacalaureat. În această listă poate să 
apară doar centrul de examen din unitatea asociată utilizatorului conectat. 

 

Figura 19 Lista centrelor de examinare 

Pentru a se adauga un nou centru de examinare, selectaţi butonul Adaugă. Ecranul 
trece in modul Adăugare. 
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Figura 20 Fereastră adăugare centru examinare 

Pentru a adăuga un nou centru de examinare se selectează o instituţie din 
nomenclatorul Listă instituţii şcolare, care va reprezenta locaţia centrului respectiv 
de examinare, după care se apasă butonul Salvează.  

Pentru a gestiona detaliile şi atributele asociate unui centru de examinare, se 
selectează o înregistrare din listă şi se apasă butonul Vizualizare. 

 

Figura 21 Fereastră detalii centru examinare 

Se poate modifica instituţia asociată centrului de examinare prin apăsarea butonului 
Editare, prezent în partea de sus a ecranului Centre de examinare.  

În partea de jos  a ecranului există trei tab-pagini prin care se pot gestiona instituţiile 
şcolare arondate centrului de examinare, sălile de clasă asociate şi comisia centrului 
de bacalaureat. 

 

3.2.1.2 Instituţiile şcolare arondate centrului de examinare 

Gestionarea instituţiilor şcolare arondate centrului de examinare se efectuează prin 
selectarea unei înregistrări din lista de centre şi apăsarea butonului Vizualizare.  
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În partea de jos a ecranului, in tab-pagina Unităţi arondate apare lista instituţiilor 
şcolare arondate centrului de examinare curent. 

 

Figura 22 Unităţi arondate 

Prin accesarea butonului Adaugă se deschide o listă cu unităţile de învăţămînt care 
nu sunt arondate nici unui centru de examinare. Pentru arondarea unor noi unităţi la 
centrul curent, se selectează una sau mai multe înregistrări din lista şi se apasă 
butonul Adaugă, apoi se apasă butonul Închide pentru a vedea lista actualizată a 
unităţilor arondate centrului. 

 

Figura 23 Adăugarea unităţilor arondate 

Înregistrările din listă se pot filtra în funcţie de denumirea unităţii de învăţămînt. 

 
3.2.1.3 Săli de clasă disponibile în centrul de examen 

Operatorul de tip colegiu nu are dreptul de a adăuga sau şterge săli de clasă. 
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Figura 24 Săli de clasă disponibile în centrul de examinare 

 

3.1.2.4 Comisie centru de bacalaureat  

Fiecare centru de examinare are asociată o comisie de centru bacalaureat. Această 
comisie poate fi gestionată din tab-pagina Comisie centru bacalaureat , prezentă 
în zona de detalii a ferestrei Centre de examinare. 

 

Figura 25 Comisie centru examen bacalaureat 

În acest ecran se pot adăuga membrii pentru comisia de examen bacalaureat. Se pot 
completa următoarele cîmpuri: 

Nume – obligatoriu 

Prenume – obligatoriu 

Funcţie instituţie – obligatoriu, se selectează din nomenclatorul de funcţii 

Email – opţional 

Telefon – opţional 

Unitate – obligatoriu; selectabil din nomenclatorul Listă instituţii şcolare 
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Grad didactic – obligatoriu; selectabil din nomenclatorul Grade Didactice 

Funcţie comisie – obligatoriu; selectabil din nomenclatorul Funcţii comisie 

 

Funcţiile de comisie sunt restricţionate pentru comisiile centrului de bacalaureat la 
Preşedinte şi Secretar. 

3.2.2. Propunerea membrilor pentru comisiile de verificare 

Pentru a adăuga membrii la o comisie, trebuie întîi adăugaţi ca propuneri membrii 
comisie. Această operaţiune se realizează prin accesarea submeniului Bacalaureat-
>Propuneri membri comisie. 

Simpla propunere a unui membru de comisie nu înseamnă şi asocierea acestuia la o 
comisie de verificare.  

Pentru a propune un membru de comisie se apasă butonul Adaugă. După apăsarea 
butonului Adaugă  va fi afişată fereastra de adăugare Propuneri membrii 
comisie. 

 

Figura 26 Fereastra propuneri membrii comisie 

Fereastra de adăugare a propunerilor membrii comisie conţine următoarele cîmpuri: 

Disciplină: obligatoriu, se referă la disciplina pentru care este propus acest 
membru. Valoare se selectează din nomenclatorul de Discipline. 
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Tip de subiect: dependent de cîmpul Disciplină. Este obligatoriu numai dacă 
disciplinele selectate sunt Geografie sau Matematică. Se selectează din elementele 
Tip subiect asociate disciplinei selectate. 

Tip comisie: depdendent de cîmpul Disciplină. Este obligatoriu numai dacă 
disciplina selectată permite comisii pentru probele orale sau practice. Se selectează 
din elementele Tip comisie asociate disciplinei selectate. 

Disciplină arte: dependent de cîmpul disciplină. Este obligatoriu numai dacă 
disciplina selectată este Specialitate. Se selectează din nomenclatorul de Discipline 
Arte. 

Unitate: obligatoriu. Se referă la unitatea de provenienţă a membrului de comisie. 
Se selectează din nomenclatorul de Instituţii de învăţămînt. 

Nume: obligatoriu 

Prenume: obligatoriu 

IDNP: obligatoriu. Trebuie să conţină un cod IDNP de 13 caractere. 

CPAS: obligatoriu. Trebuie să conţină un cod CPAS de 11 caractere. 

Funcţie: obligatoriu. Se referă la funcţia membrului de comisie în unitatea de 
provenienţă. 

Grad didactic: obligatoriu. Se selectează din nomenclatorul de grade didactice. 

După completarea tuturor cîmpurilor obligatorii din fereastra de adăugare a 
propunerilor de membrii de comisie, se apasă butonul Salvează si apoi butonul 
Închide, pentru a se actualiza ecranul principal cu Lista propunerilor pentru comisiile 
de verificare. 

3.2.3. Candidaţi bacalaureat 

Lista candidaţilor eligibili pentru înscriere la bacalaureat se accesează din submeniul: 
Bacalaureat->Candidaţi Bacalaureat.  

Introducerea unui candidat în această listă nu înseamnă înscrierea acestui candidat 
în examenul de bacalaureat ci doar validarea acestuia ca un candidat eligibil pentru a 
participa la examenul de bacalaureat. 

Simpla prezenţă a unui candidat în această listă nu garantează faptul că acest 
candidat a fost înscris în cadrul unei sesiuni de bacalaureat, fie ea curentă, trecută 
sau viitoare. Pentru a înscrie un candidat în examenul de bacalaureat, adăugaţi 
datele candidatului în această listă şi apoi utilizaţi funcţia de înscriere prezentă în 
submeniul Candidaţi înscrişi bacalaureat . 

În lista sunt doar acei candidaţi care au ca unitate de provenienţă unitatea 
asociată utilizatorului conectat. 
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3.2.3.1 Adăugarea unui candidat 

Pentru adăugarea unui candidat, se selectează butonul Adaugă prezent în Lista 
candidaţilor. După selectarea butonului Adaugă va fiu afişată fereastra de 
adăugare Candidaţi. 

 

Figura 27 Fereastra adăugare candidaţi 

Fereastra de adăugare Candidaţi conţine următoarele cîmpuri: 

Tip document: obligatoriu. Reprezintă tipul documentului de identificare prezentat 
de către candidat. Valoarea este selectată din lista tipurilor de documente şi poate fi 
una din următoarele: 

 Buletin Republica Moldova 

 Permis Şedere 

 Forma F9 

IDNP: opţional, dependent de Tip document. Reprezintă codul personal de 
identificare. Forma acestui cod este dependentă de tipul de document selectat. 

Nume: obligatoriu 

Prenume: obligatoriu 

Data naşterii: obligatoriu. Reprezintă data naşterii candidatului. Candidatul trebuie 
să aibă vîrsta minimă de 14 ani pentru a fi introdus în aplicaţie. 

Sex: obligatoriu. 

Tip candidat: obligatoriu. Se selectează din lista tipurilor de candidaţi. 

Tip act: dependent de tip candidat. Este obligatoriu dacă tipul candidatului este 
Externat. Se selectează din lista tipurilor de acte. 
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Asociere opţiuni: obligatoriu. Se selectează din lista asocierilor de opţiuni. Acest 
cîmp determină completarea cîmpului Plan cadru. 

Cetăţean străin: cîmp dependent de cîmpul Asociere opţiuni. În cazul în care  
limba testului este Rusă, acest cîmp se enablează şi poate fi selectat. În cazul în 
care limba testului este diferită de limba Rusă acest cîmp rămîne dezactivat. 

Bilingv francez: opţional. În cazul în care este selectat se va adăuga automat 
Examenul 3 în timpul înscrierii candidatului. 

Unitate: obligatoriu. Reprezintă unitatea de provenienţă a candidatului şi se 
selectează din nomenclatorul Instituţii de învăţămînt. 

Specialitate Arte: dependent de Asociere opţiuni. Se completează numai pentru 
profil Artă şi se selectează din nomenclatorul Specialităţi arte. 

Probă teoretică arte: dependent de Asociere opţiuni. Se completează numai 
pentru profil Artă şi se selectează din nomenclatorul Discipline arte 

Probă practică arte: dependent de Asociere opţiuni. Se completează numai 
pentru profil Artă şi se selectează din nomenclatorul Discipline arte. 

Plan cadru: dezactivat. Se completează automat în funcţie de selecţia cîmpurilor 
Tip candidat, Tip act, Asociere opţiuni, Cetăţean străin şi Bilingv francez. 

Instituţie de învăţămînt superior: opţional. Se selectează din nomenclatorul 
Instituţii de învăţămînt. 

Specialitate 1: opţional, dependent de Instituţie de învăţămînt superior. Se 
selectează din nomenclatorul Specialităţi instituţii de învăţămînt superior. 

Specialitate 2: opţional, dependent de Instituţie de învăţămînt superior. Se 
selectează din nomenclatorul Specialităţi instituţii de învăţămînt superior. 

Specialitate 3: opţional, dependent de Instituţie de învăţămînt superior. Se 
selectează din nomenclatorul Specialităţi instituţii de învăţămînt superior. 

După completarea tuturor cîmpurilor obligatorii se selectează butonul Salvează  şi 
apoi butonul Închide pentru a reveni la lista candidaţilor. 

Odată salvat, candidatul poate fi înscris în cadrul sesiunii curente de bacalaureat. 

 

3.2.3.2 Modificarea unui candidat 

Pentru a modifica un candidat, se selectează submeniul Candidaţi bacalaureat, din 
cadrul meniului Bacalaureat, se selectează candidatul dorit din lista candidaţilor şi 
se apasă butonul Vizualizează (sau se face dublu-click pe candidatul selectat). Din 
dialogul de vizualizare al candidatului se apasă butonul Editează. 

În cazul în care se modifică planul cadru (prin alegerea altei opţiuni) şi candidatul are 
deja introduse note în planul cadru utilizatorul va fi notificat că se vor şterge toate 
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notele existente. Operatorul are opţiunea să continue cu modificarea sau să renunţe 
la modificare fără a pierde notele introduse deja în planul cadru. 

 

Figura 28 Dialog de confirmare modificare plan cadru 

 

După finalizarea modificărilor se apasă butonul Salvează şi apoi butonul Închide 
pentru a reveni la lista candidaţilor. 

3.2.3.3 Ştergerea unui candidat 

Ştergerea unui candidat poate fi efectuată prin selectarea candidatului dorit din lista 
candidaţilor şi prin apăsarea butonului  Şterge. 

Se poate şterge un candidat sau mai mulţi candidaţi prin selectare multiplă. 

În cazul în care candidatul este înscris şi are completate opţiuni, scoruri sau note, 
ştergerea candidatului va eşua şi va fi afişat dialogul de Erori la ştergere în care 
sunt prezentate asocierile candidatului. 

 

 

Figura 29 Erori ştergere candidat 

Candidatul va putea fi şters numai după ştergerea tuturor asocierilor. 

3.2.4. Candidaţi înscrişi bacalaureat 

Odată introduşi în lista candidaţilor bacalaureat, aceştia pot fi asociaţi sesiunii 
curente de bacalaureat. 
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Asocierea candidaţilor se efectuează din Lista candidaţilor înscrişi în sesiunea 
curentă, disponibilă prin accesarea submeniului Candidaţi înscrişi bacalaureat al 
meniului Bacalaureat. 

 

Figura 30 Lista candidaţilor înscrişi 

 

3.2.4.1 Înscrierea candidaţilor în sesiunea curentă 

Pentru a înscrie un candidat în sesiunea curentă, acest candidat trebuie să fie 
prezent în lista candidaţilor bacalaureat. În cazul în care acest candidat nu a fost 
adăugat în prealabil, trebuie adăugat înainte de înscriere. 

Pentru a înscrie un candidat în sesiunea curentă de bacalaureat accesaţi Lista 
candidaţilor înscrişi în sesiunea curentă prin selectarea submeniului Candidaţi 
înscrişi bacalaureat şi apăsaţi pe butonul adaugă. După apăsarea butonului 
adaugă va fi afişată fereastra de adăugare Candidaţi înscrişi. 

 

Figura 31 Fereastra de  adăugare candidaţi înscrişi 

Cîmpurile disponibile pentru adăugarea unui candidat înscris sunt: 
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Candidat: obligatoriu. Se selectează din lista candidaţilor ce nu au fost înscrişi în nici 
o sesiune. 

Promoţie anterioară: opţional. Selectarea acestui cîmp permite adăugarea 
ulterioară a notelor recunoscute. 

Susţine sesiune suplimentară: opţional. Marchează acest candidat ca susţinător 
al sesiunii suplimentare. Poate fi activată numai dacă acest candidat nu este 
restanţier. 

După completarea informaţiilor necesare şi apăsarea butonului Salvează se va 
activa zona de detalii a ferestrei unde pot fi introduse opţiunile acestui candidat. 

În funcţie de completarea cîmpurilor la adăugarea candidatului bacalaureat, lista de 
opţiuni va fi completată automat cu examenele ce vor fi susţinute obligatoriu de 
candidat. Pentru opţiunile unde candidatul trebuie să aleagă, asocierea va fi 
efectuată manual de către operator, conform capitolului următor. 

 

3.2.4.2 Asocierea de opţiuni 

Următorul pas după înscrierea candidatului la sesiunea curentă este asocierea de 
opţiuni.  

O parte din opţiunile candidatului sunt completate automat de către sistem, luînd în 
considerare cîmpurile selectate la adăugarea candidatului. Opţiunile neasociate 
automat de către sistem trebuie introduse manual de către operator în zona de 
detalii Opţiuni a ferestrei Candidaţi înscrişi. 

 

Figura 32 Opţiuni candidat 

Pentru a asocia o nouă opţiune candidatului înscris apăsaţi pe butonul Adaugă. 
Formularul de asociere opţiuni se va activa, permiţînd introducerea următoarelor 
cîmpuri: 
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Examen: obligatoriu. Se selectează din lista examenelor. Lista examenelor conţine 
acele examene neasociate candidatului curent. 

Tip subiect: obligatoriu, dependent de cîmpul Examen. Se alege din lista tipurilor 
de subiect. Aceasta listă conţine tipurile de subiect asociate examenului selectat în 
cîmpul Examen. 

Notă probă teoretică: Cîmp ce poate fi completat în funcţie de selecţia cîmpului 
notă recunoscută asociat (numai dacă a fost selectat cîmpul Promoţie anterioară). 
Acest cîmp mai poate fi completat cu valorile N pentru neprezentare sau E pentru 
eliminat. 

Notă probă practică/orală: dependent de cîmpul Tip subiect. Acest cîmp poate fi 
completat în funcţie de selecţia cîmpului notă recunoscută asociat (numai dacă a fost 
selectat cîmpul Promoţie anterioară). Acest cîmp mai poate fi completat cu valorile 
N pentru neprezentare sau E pentru eliminat. 

Notă examen: Cîmp ce poate fi completat în funcţie de selecţia cîmpului notă 
recunoscută asociat (numai dacă a fost selectat cîmpul Promoţie anterioară). 
Acest cîmp mai poate fi completat cu valorile N pentru neprezentare sau E pentru 
eliminat. 

După completarea tuturor cîmpurile şi apăsarea butonului Salvează opţiunea va fi 
adăugată la lista opţiunilor. 

După completarea tuturor opţiunilor se apasă butonul Închide pentru a reveni la 
lista candidaţilor înscrişi. 

3.2.4.3 Modificarea opţiunilor 

Opţiunile candidaţilor pot fi modificate atîta timp cat nu a fost introdus un scor 
pentru opţiunea respectivă. 

Pentru a modifica o opţiune se face dublu-click pe opţiunea dorită în lista opţiunilor. 
Formularul de modificare a opţiunii se va activa permiţînd modificarea opţiunii.  

După modificare se apasă butonul Salvează pentru a salva modificările aduse 
opţiunii. 

3.2.4.4 Ştergerea opţiunilor 

Opţiunile candidaţilor pot fi şterse atîta timp cît nu a fost introdus un scor pentru 
opţiunea respectivă. 

Pentru a şterge o opţiune, selectaţi opţiunea dorită din lista opţiunilor şi apoi apăsaţi 
tasta Şterge. Opţiunea va fi ştearsă permiţînd introducerea unei noi opţiuni. 

 

3.3. RAPOARTE 

Rapoartele pot fi accesate prin selectarea submeniurilor Rapoarte din meniul 
Bacalaureat. 



Manualul Operatorului de Colegiu 
SAPD 

 
 

2010-07-16 Manualul Operatorului de colegiu SAPD v2.0   Versiunea 2.0 FINAL
 Pagina 30 din 32 

La accesarea submeniului se va afişa lista cu rapoartele disponibile pentru utilizatorul 
conectat. 

 

Figura 33 Lista rapoartelor disponibile 

Rapoartele pot fi rulate prin selectarea raportului dorit din listă şi apăsarea butonului 
Rulează. 

 

Figura 34 Fereastră rulare raport cu parametru obligatoriu 

În funcţie de raportul selectat va fi afişat un dialog ce poate conţine parametrii de 
configurare raport. Aceşti parametrii pot lua valori din nomenclatoarele aplicaţiei şi, 
în funcţie de rolul utilizatorului şi de raportul selectat pot fi obligatorii sau opţionali. 

Rezultatul rapoartelor poate fi de două feluri: 

 Fereastră previzualizare raport 

 Fereastră salvare raport în format Excel. 
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Figura 35 Fereastră previzualizare raport 

Ferestrele de previzualizare raport afişează raportul pe ecran şi permit utilizatorului 
să salveze raportul într-o multitudine de formate, inclusiv PDF, Excel sau HTML. 

 

 

Figura 36 Fereastră salvare raport Excel 

 

Ferestrele de salvare raport în format Excel permit selectarea unei locaţii şi a unui 
nume de fişier sub care va fi salvat raportul. 

3.4. ELEMENTE DE NOMENCLATOR 

Aplicaţia SAPD utilizează nomenclatoare pentru a defini elementele repetitive utilizate 
în procesul de colectare a datelor. 

Aceste nomenclatoare sunt accesibile tuturor utilizatorilor, în locaţiile unde sunt 
necesare însă pot fi gestionate numai de către operatorul de tip AEE. 
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