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Adservio 
 Adservio este o platformă online de management școlar 

care conectează părinții, elevii și profesorii în actul de 

educare. 

 Atât părinții, cât și elevii pot accesa platforma prin 

intermediul unui cont oferit de școală. 

 Adservio are interfață intuitivă, spațiu de stocare nelimitat 

şi permite crearea rapidă de grupuri şi clase.  
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Beneficii pentru profesori și 
diriginți 
 Cu Adservio profesorul poate introduce rapid note şi 

absenţe, are acces oricând şi oriunde la orarul personal şi 

nu numai. 

 Adservio generează statistici legate de performanţa clasei 

şi elimină timpii acordaţi raportărilor semestriale şi 

anuale.  

 Cu ajutorul Adservio nu mai trebuie să calculeze medii şi 

să numere note sau absenţe. 

 Are oricând posibilitatea să comunice cu părinţii şi elevii 

şi să le transmită materiale şi informaţii educative utile. 
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Beneficii pentru profesori și 
diriginți 
 semnalizarea elevilor cu probleme de corigență, exmatriculare, 

număr de note insuficient sau medii neîncheiate 

 realizarea clasamentului în funcție de note, medii, număr de 

absențe 

 transmiterea de avertismente către părinți la acumularea unui 

număr mare de absențe 

 posibilitatea de a nota sau pune absent global tuturor elevilor 

dintr-o clasă 

 calcularea automată a mediilor 

 ținerea evidenței activităților școlare și extrașcolare 
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Cont profesor 
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Beneficii pentru elevi 
 Elevii își pot verifica oricând situația școlară,  de la 

plusuri și minusuri primite pentru activitatea la ore, până 

la note și absențe 

 Pot trimite profesorilor temele şi proiectele direct, fără să 

mai aibă nevoie de cd-uri, memory stick-uri sau alte medii 

de stocare. 
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Contul pentru elevi 
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Beneficii pentru elevi 
 Află notele primite de la profesori chiar şi când notarea se 

realizează seara de acasă și nu trebuie să mai aştepte până 

la ora următoare. 

 Au acces la o bibliotecă cu cărți gratuite în format 

electronic. 

 Își pot crea grupuri de lucru și ține evidența activităților 

extrașcolare. 
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Contul pentru elevi 
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Beneficii pentru părinți: 
 Părinții au acces de oriunde și oricând la situația școlară a 

copilului. Pot vedea unde se situează copilul lor faţă de 

media pe clasă şi pe şcoală. Sunt informați instant, prin 

mesagerie, de către profesori, diriginte, secretariat sau 

chiar de conducerea școlii. 

 Pot comunica direct, securizat și individual cu orice 
profesor, cu dirigintele clasei şi cu directorul şcolii. 
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Beneficii pentru părinți: 
Au access la 

 note și absențe, inclusiv la scutiri și sursa motivării 

absențelor. 

 știri și la informații din mediul educațional sau sfaturi ce 

pot ajuta părinții. 

 librărie online cu manuale și cărți școlare; 
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Link-uri utile 
 https://www.adservio.ro/admitere 

 https://www.adservio.ro/ro/library 

 https://www.adservio.ro/ro/news 

 https://manual.adservio.ro/web/ 
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