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CĂTRE, 

 

Inspectoratele Școlare Judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

 
Notificare privind punerea la dispoziţie în mod gratuit a unei soluţii digitalizate de notare 

şi eLearning tuturor şcolilor şi liceelor din România 

 

 

Având în vedere:  

- colaborarea pe termen lung a societăţii noastre cu numeroase unităţi de învăţământ din 

România,  

- dorinţa noastră dintotdeauna de a oferi o soluţie digitală completă unităţilor de 

învăţământ din România, 

- situaţia de fapt produsă de răspândirea noului coronavirus cu implicaţii deosebite în 

derularea procesului de predare din România, 

 

Vă facem cunoscut că, Harrison Consulting & Management (prin Edus.ro), într-un 

parteneriat cu Ascendia.ro, am decis să oferim în mod gratuit pe perioada 23.03.2020 – 

31.12.2020 modulul digital educaţional al platformei Edus.ro tuturor şcolilor şi liceelor din 

România. Astfel, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a veni mai aproape de elevi, încercând 

să ducă sala de curs în online. 

Modulul digital educaţional cuprinde funcţionalităţi avansate precum: 

 

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; 

• 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. 

Pentru mai multe detalii legate de soluţia oferită de noi aveţi posibilitatea de a consulta 

prezentarea ataşată. De asemenea, pentru informaţii ne puteţi contacta la oricare din datele de 

contact din finalul prezentării. 

 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 


