
Solutie completa de digitalizare
a sistemului educațional
din Romania



Contextul actual



• Din cauza epidemiei provocate de noul Coronavirus, în România se 
iau măsuri drastice pentru a limita cât mai mult răspândirea 
acestuia. Printre aceste schimbări radicale, se numără şi decizia de a 
închide activitatea în şcolile de pe întreg teritoriul ţării.

• Declarația Monicăi Anisie, cu privire la închiderea școlilor: 
”Deocamdată nu avem niciun termen pentru perioada de închidere 
a școlilor, dar în perioada de stare de urgență școlile or să fie 
închise. În perioada asta este clar că o să avem școlile închise. Până 
după Paște școlile sunt închise”.

Scolile vor fi inchise pe o perioada
nedeterminata

! Situatie exceptionala Covid-19
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• aproape 30% dintre copiii români de până în 18 ani au renunțat la studii
(obligatorii, conform legii), cu 10%, mai mult decât acum doi ani și cu 7% 
mai mult față de media europeană

• aproximativ o cincime dintre elevii români rămân cu cel mult opt clase

• 37% dintre tinerii de 15 ani sunt analfabeți funcțional iar 43% dintre
copiii cu dizabilități nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ

• rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în
orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipial

• Deși rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut ușor, de la 19,1% în 2015 
la 18,3% în 2017 obiectivul național în cadrul strategiei Europa 2020 
(11,3%) rămâne de neatins.

Abandonul si absenteismul scolar inca
reprezinta o problema majora

Sursa:Institutului Național de Statistică, August 2019)

Fenomene de mare impact in educatie

Promovabilitate scazuta la Bacalaureat nu 
da semne de imbunatatire



Despre noi



Managementul
educațional

nu a fost niciodată
mai simplu

În întreaga lume, școlile beneficiază de autonomie în selectarea celor mai buni parteneri
digitali pentru a răspunde nevoilor lor organizaționale; iar România nu este o excepție. 

De aceea, Edus.ro vine în întâmpinarea ta, oferindu-ți cele mai bune soluții de 
management educațional. 

Scopul nostru este să facilităm adopția sistemului de digitalizare în unitățile de învățământ
preșcolar și preuniversitar într-un mod cât mai simplu și natural, oferind soluții
personalizate în funcție de abordarea individuală a fiecărei școli în parte.

Platforma Edus.ro asigură atingerea performanței maxime în 3 arii: educația copiilor, 
colaborarea cu părinții și organizare internă.



500 100.000 200.000
școli cu platforma

implementată
de utilizatori activi date introduse în doar trei

ani de activitate

Edus.ro in cifre:

+ + +



Beneficii



Inovația începe cu Edus.ro

Edus.ro este singura platformă
care pune la dispoziția

utilizatorilor o soluție completă
de management educațional, 

beneficiile implementării
acesteia fiind de necontestat:

• control complet asupra proceselor de lucru interne prin intermediul unui sistem complet digitalizat.

• scăderea ratei de abandon școlar prin urmărirea în timp real a absențelor elevilor

• creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat prin urmărirea în timp real a notelor elevilor

• eliminarea birocrației și reducerea sarcinilor cadrelor didactice prin simplificarea proceselor de lucru interne ale 
școlii, folosind un sistem complet digitalizat

• asigurarea transparenței interne, având posibilitatea de a crea un număr nelimitat de utilizatori care pot accesa
platforma și pot viziona atât documentele cât și activitatea celorlalte departamente

• facilitarea comunicării școală – profesor – părinte – elev prin utilizarea catalogului online, transparentizând astfel tot 
procesul educativ și consolidând relația dintre conducerea școlii și familia elevului.

• asigurarea instituției și a profesorilor dpdv legislativ (C.E.A.C & S.C.I.M) toată documentația necesară, împreună cu 
normele legislative în vigoare fiind la un click distanță

• posibilitatea de a tine cu usurinta orele de curs in mediul digital atunci cand situatia o cere



Serviciile noastre



EDUS.ro - cea mai performantă platformă de organizare, evaluare, comunicare și sprijin în activitatea școlară îți
oferă instrumentele de care ai nevoie pentru a facilita și îmbunătăți toate aspectele care țin de managementul

școlar.

Pentru ca totul să fie cât mai intuitiv, platforma Edus.ro este împărțită în 2 module: 

Transparență, Siguranța, Simplitate

Modulul digital organizațional Modulul digital educațional
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Modulul S.C.I.M.
Îți asigură suportul necesar în dezvoltarea procedurilor specifice activităților
relevante din instituție și îți oferă siguranța că ești în permanență pregătit
pentru un eventual control. 

Modulul C.E.A.C.
Organizează documentația și procedurile operaționale specifice evaluării și
asigurării calității și îți oferă acces permanent la ele

Modulul achizții publice
Urmărește fluidizarea proceselor de achiziție publică.

Modulu G.D.P.R.
Oferă suport în gestionarea datelor cu caracter personal.

Modulul S.N.A.
Facilitează procesul de aderare la Strategia Națională Anticorupție.

Modulul digital organizațional este împărțit în 5 
secțiuni care adresează partea procedurală a 

managementului educațional, după cum urmează:
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LECȚII ONLINE:

• Atât orele ținute în mod normal în clasă, cât și testările aferente sunt
accesibile online prin platforma Edus.ro

• Notele obținute în urma testelor sunt trecute automat în catalog
• Orele se vor ține live iar platforma facilitează atât accesul elevilor cât și al 

profesorilor, având o interfață intuitivă, ușor de folosit. 

MAGAZINUL:

• Accesul necondiționat la două grupuri vaste de produse: Librărie (oferte
rechizite, cărți/manuale, etc.) și Servicii (oferte tabere, excursii, 
concursuri, activități extracuriculare).

• Achiziționare produse sau servicii printr-un singur click
• Urmărire în timp real a produselor și serviciilor comandate

CATALOGUL ELECTRONIC

• Sistem de notare și evidența absențelor
• Configurare orar & Configurare evenimente școlare
• Sistem de notificare prin SMS
• Calculare automată a mediilor
• Rapoarte activitate școlară (ex. foaie matricula)

REȚEAUA SOCIALĂ:
• Cont individual printr-un link unic
• Accesul la o rețea de comunicare publică internă (intranet).
• Adăugarea, invitarea, eliminarea de useri.
• Postare conținut (text, foto, video, doc.)
• Grupuri dedicate (ex. al clasei, al materiei, etc).
• Mesagerie

Modulul digital educațional are rolul de a simplifica și
eficientiza activitatea zilnică a cadrelor didactice
punându-le la dispoziție o serie de instrumente

digitale:   
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PASUL 1
CREARE CONTURI

(tip scoala, tip membru scoala)

PASUL 2
IMPORT DATE

(profesor – interfata)

PASUL 3
ACCES

(creare conturi elevi, parinti)
(access retea sociala si magazin)

Cum functioneaza Edus.Ro?



Testimoniale



În urma utilizării catalogului electronic, ne declarăm mulțumiți, deoarece putem comunica
eficient și rapid cu părinții elevilor. Ei s-au bucurat că pot afla notele și absențele, fără să se 
prezinte la școală. 

Uneori copiii uită să-și aducă la școală carnetul de elev, așa că, prin intermediul catalogului
electronic, parintii află notele reale ale copiilor. Este mai ușor să urmarești notele deja trecute
în catalogul electronic iar media generală poate fi încheiată automat.

Director adjunct, profesor Judit Păduraru
Școală Gimnazială “Mihai Eminescu” Buhuși



Imediat am observat îmbunătățiri majore: mă ajută la calculul mediilor, mă ajută la transmiterea
diverselor informații legate de situația școlară a elevilor către părinți într-un timp mult mai redus. 
Părinții primesc informații cu privire la activitatea zilnică a copilului lor, nemaifiind nevoie să
aștepte ședința cu părinții. 

S-a redus semnificativ numărul absențelor nemotivate ale elevilor. Elevii au devenit mai
responsabili la oră, implicit și mai bine pregătiți. Așadar, consider că implementarea catalogului
electronic al platformei EDUS este o alegere oportună, în această eră a tehnologiei.”

Prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica, 
Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea



Haideți să deschidem impreuna
drumul catre inovatie!

Șos. Virtuții, Nr. 19D, Etaj 6, Sector 6, București
office@edus.ro

0747281571


