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EDUCAT este un proiect care are ca scop 

creșterea numărului de persoane care nu 

și-au finalizat educația obligatorie care se 

reîntorc în sistemul de educație

Oferă servicii de consiliere și orientare în

carieră.

Sprijină copiii, tinerii și adulții pentru

finalizarea educaţiei de bază din cadrul

învăţământului obligatoriu

Oferă  acces la educație și la servicii 

educaționale de calitate.



List 1-3 ways your company 

proposes to solve them.

Programul se adresează tuturor tinerilor și adulților care

au părăsit abandonat școala și care nu și-au finalizat

educația obligatorie.

Tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 

ani, care nu au depășit cu cel puțin 4 

ani vârsta corespunzătoare clasei

neabsolvite;

Tineri cu vârsta cuprinsă între 12-16 

ani, care au depășit cu cel puțin 4 ani 

vârsta corespunzătoare clasei

neabsolvite;

Tineri, care au un loc de muncă, cu 

vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care 

nu au absolvit învățământul

obligatoriu;

Adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 

ani, care nu au absolvit

învățământul obligatoriu;



Acordarea de sprijin financiar

sub formă de subvenții.

Sprijin în identificarea intereselor 

și aptitudinilor profesionale.

Sprijin în conștientizarea importanței 

finalizării ciclului de studii obligatorii.

Participanții vor beneficia de 

îndrumare în alegerea unei cariere. 

Participanții vor fi susținuți în 

devoltare abilităților de comunicare.   





Aceste activități au ca scop dezvoltarea           

aptitudinilor personale ale elevilor, 

aptitudini utile în dezvoltarea lor ca        

viitori membrii ai societății. 







Suma maximă care poate fi acordată participanților este de 680 lei/nivel de studiu promovat pentru învățământul

primar (clasele 1-4) și 1.530 lei/nivel de studiu promovat pentru învățământul secundar inferior (clasele 5-10). Pentru

ca sprijinul finaciar să fie acordat, tinerii trebuie să participe la toate activitățile care le sunt destinate. Subvențiile se

vor acorda participanților conform unei metodologii specifice realizate în cadrul proiectului.



Evaluarea se va desfășura în 

sesiuni speciale

Un modul este promovat dacă se obține 

calificativul „Suficient”.

Rezultatele finale vor fi notate în

cataloage. 

Proba de evaluare va implica 

o probă scrisă.

Dacă nu promovează un modul, elevii se pot 

reînscrie în cadrul unei alte serii, în funcție de 

locurile disponibile. 



Limba și literatura română/ maternă

Limbă modernă 1

Matematică

Educație civică

Limba și literatura română/ maternă

Limbă modernă 1

Matematică

Educație civică

Limba și literatura română/ maternă 

Limbă modernă 1

Matematică

Educație civică

Tehnologia informației și a comunicațiilor;

Limba și literatura română/ maternă 

Limbă modernă 1

Matematică

Educație civică

Istorie-Geografie

Tehnologia informației și a comunicațiilor;



Limba și literatura română; 

Limbă modernă 1;

Matematică;

Cultură civică/ Educație antreprenorială;

Istorie/ Geografie;

Educație muzicală și Educație plastică;

Tehnologia informației și a comunicațiilor;

Limba și literatura română; 

Limbă modernă 1 și 2;

Matematică și științe;

Cultură civică/ Educație antreprenorială;

Istorie/ Geografie;

Educație muzicală și Educație plastică;

Cultură de specialitate și Instruire practică;

Stagii de pregatire practică

Limba și literatura română; 

Limbă modernă 1 și 2;

Matematică și științe;

Cultură civică/ Educație antreprenorială;

Istorie/ Geografie;

Educație muzicală și Educație plastică;

Cultură de specialitate și Instruire practică;

Stagii de pregatire practică

Limba și literatura română; 

Limbă modernă 1 și 2;

Matematică și științe;

Cultură civică/ Educație antreprenorială;

Istorie/ Geografie;

Educație muzicală și Educație plastică;

Cultură de specialitate și Instruire practică;

Stagii de pregatire practică 




