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Operaţional Capital Uman 2014-2020

CAMPANIE DE PROMOVARE

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ ÎN SPRIJINUL COMUNITĂȚII



ADEVERINȚĂ de promovare a fiecărui modul

ADEVERINȚĂ de promovare a nivelului

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a învățământului
obligatoriu de nivel primar, după
promovarea tuturor nivelurilor

Absolvenții au aceleași drepturi cu
absolvenții învățământului primar de masă.

LA FINALUL PROGRAMULUI

A DOUA ȘANSĂ – NIVEL PRIMAR



ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

Durata unui an: 

stabilită de 

unitatea de 

învățământ

Anul I – educație de 
bază

Anul II-IV – pregătire 

profesională

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR

Obținerea unei 
calificări 

profesionale



ADEVERINȚĂ de promovare a fiecărui modul

ADEVERINȚĂ de promovare a nivelului

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a ciclului inferior
al liceului, după promovarea tuturor
modulelor

Absolvenții au aceleași drepturi cu
absolvenții învățământului obligatoriu de 10
clase.

LA FINALUL PROGRAMULUI

A DOUA ȘANSĂ – NIVEL SECUNDAR



70 de absolvenți

vor urma stagiul de
pregătire practică de 720 de
ore prin AJOFM şi vor
dobândi certificat de
calificare profesională de
nivel 3.

LA FINALUL PROGRAMULUI

A DOUA ȘANSĂ – NIVEL SECUNDAR



DURATA ORARUL
METODE DE 

LUCRU
MATERIALE

Se adaptează în 

funcție de 

competențele 

fiecărui cursant

Se stabilește cu 

școala,

este flexibil,

în funcție de 

programul 

cursanților

Metode 

moderne, 

specifice 

educației 

adulților

Material 

didactic 

inovativ,

utilizarea 

calculatorului 

și a tehnologiei 

informației

AVANTAJE ÎN PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ



SPRIJIN FINANCIAR

BENEFICII ÎN PROIECTUL ADS

Participă la activitățile din proiect, specifice grupului țintă din care face 

parte cu prezența de minimum 80% 

PACHET DE MATERIALE



SERVICII DE CONSILIERE

BENEFICII ÎN PROIECTUL ADS

LUCRUL CU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI



ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

1. Depunerea dosarelor de înscriere – la sediul unității de
învățământ

2. Analiza dosarelor și validarea înscrierii

3. Informarea candidaților și a conducerii partenerilor asociați
cu privire la rezultatele selecției în vederea includerii în
grupul țintă

4. Depunerea contestațiilor

5. Soluționarea contestațiilor

6. Publicarea rezultatelor finale



• reducerea și prevenirea părăsirii timpurii 
a școlii;

• creșterea incluziunii sociale a 
persoanelor din categoriile defavorizate;

• sporirea numărului de persoane care 
finalizează învățământul obligatoriu;

• creșterea numărului de persoane 
calificate ce pot fi angajate și implicit 
scăderea numărului de șomeri;

• promovarea programului prin intermediul 
comunității.

p r i n  d e s f ă ș u r a r e a  p r o i e c t u l u i :

BENEFICII PENTRU COMUNITATE

10



Vă mulţumim!

Date de contact:

e-mail: ads@isj.nt.edu.ro

Pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/PROIECTADS

Adresa web: www.isjneamt.ro

Telefon: +40233-214.860

Fax: +40233-215.807

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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