






Teme & Teste

Lecții live & Librărie

Lecții live și centre de 

lucru în echipa / Librărie

de materiale

educaționale

Modulul educațional
asigură fluxul complet de 
activități de predare și
învățare, în 3 pași simpli:

Catalog școlar

Note și absențe / 
Calculare medii/ 
Comunicare părinți

Rapoarte & Suport



Modulul organizațional asigură fluxul
complet de activități
administrative și birocratice digitalizat:

C.E.A.C.

Organizează

documentația și

procedurile

operaționale specifice

evaluării și asigurării

calității și îți oferă

acces permanent la ele.

Achiziții publice

Urmărește fluidizarea

proceselor de achiziție

publică și îți pune la 

dispoziție lista

procedurilor de 

atribuire incluse în

programul de verificare.

G.D.P.R.

Oferă suport în

gestionarea datelor cu 

caracter personal și îți

oferă toate informațiile

de care ai nevoie la 

momentul actual pentru

a fi permanent în

concordanță cu noile legi.

S.N.A.

Facilitează procesul de 

aderare la Strategia

Națională Anticorupție

- care urmărește

aplicarea riguroasă a 

cadrului normativ şi

instituţional de 

prevenire și

combatere a corupției.

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.





PROFESORI

ELEVI

PĂRINȚI

FLUXURI DE ACTIVITATE 

CONFIGURARE  RESURSE

PROCESE 

ORGANIZAȚIONALE

Modul educațional

Modul educațional & 

Modul organizațional

Modul educațional

Modul organizațional & 

eRegistru

Modul organizațional





Facilitarea comunicării

Asigurarea transparenței interne

Suport tehnic 12/24

Parteneri Google for 

Education

Control complet

Calitatea actului educaționalCreșterea performanțelor școlare

Eliminarea birocrației și reducerea nr. 

de activitati administrative





600 școli

100.000

utilizatori
+

800.000 date 

introduse+

+

+





https://www.youtube.com/watch?v=hfuaLgAQ_xI
https://www.youtube.com/watch?v=hfuaLgAQ_xI




Edus Academy, un modul ce cuprinde cursuri de inițiere adresate profesorilor, în utilizarea de bază a calculatorului

care să acopere noțiuni simple, de la ce este internetul și adresă de email și până la utilizarea unor platforme mai

complexe de management al învățării (LMS - learning management systems).

5 lucruri prin care Edus Academy aduce plus valoare și generează impact în sistemul educațional, dovedind

utilitatea sistemelor digitale de ultimă oră și a instrumentelor inovatoare în atingerea performanței școlare:

Asigură self-

managementul

performanței

pentru profesori

Ajută la 

construirea 

unui framework 

al performanței

Interacțiune

user-friendly 

pentru a stimula

învățarea

Oferă o 

percepție

diferită asupra

carierei didactic

Adaugă ușurință

și simplitate în

activitatea

zilnică



Email:

office@edus.ro

sales@edus.ro

Telefon: 

(+4) 0747 281 571

(+4) 0752 065 903

Social Links

Adresa:

Șos. Virtuții, Nr. 19D, 

Et. 3, Bucuresti

mailto:info@edus.ro
mailto:info@edus.ro
https://www.facebook.com/platformaEdus.ro
https://www.instagram.com/edus.ro/
https://www.youtube.com/channel/UCMjfQWuD1GFNnelcWck_biw
https://www.linkedin.com/company/edus-ro/

