
ABSOLVIREA PROGRAMULUI ADȘ ÎN CADRUL PROIECTULUI  

„ORIZONT – EDUCAȚIE PENTRU COMUNITATEA VIITORULUI”, ȘANSA  CĂTRE 

ALTE ÎNCEPUTURI PENTRU DEZVOLTAREA TA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 
Coordonator ADȘ, 
Prof. Aura Moza 

Componenta: Programul „SCOALA PENTRU TOȚI”, Axa Prioritara: Educație si competențe 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 

POCU/74/6/18,  Cod SMIS  108062, "ORIZONT - Educație pentru comunitatea viitorului” 
 



Absolvenţii programului ADȘ au dreptul la continuarea studiilor, conform 
prevederilor legii, astfel: 

•  A doua șansă - învățământ primar pot urma studiile în învăţământul 
gimnazial; 

•  A doua șansă - învățământ secundar inferior pot urma studiile în 
învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge 
stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obţine și 
un Certificat de calificare profesională nivel 3.  

 



După ce ai absolvit programul ADȘ 
învățământ primar te poţi înscrie la una 
dintre aceste școli pentru a continua 
programul ADȘ secundar inferior: 

 

 

Școala Gimnazială nr.5 Galaţi 

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Galaţi 

Școala Gimnazială nr.16 Galaţi 

Școala Gimnazială nr. 24 Galaţi 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Galaţi 

Școala Gimnazială nr.1 Barcea 

Școala Profesională „H.P.Bengescu” Ivești 

 



 

După ce ai absolvit programul ADȘ 
învățământ secundar inferior poţi alege să 

îţi continui studiile astfel: 

 
 

I. Parcurgerea stagiului de pregătire practică de 
720 de ore (9 luni), pentru obţinerea unei 
calificări profesionale cu certificat de nivel 3 în 
oricare unitate de învăţământ liceal tehnologic 
din judeţul Galaţi. 

 

II. Înscrierea pentru continuarea studiilor în 
învăţământul secundar superior, în 
conformitate cu prevederile legale 

Clasa a XI-a liceal seral, filieră tehnologică la 
unităţile școlare din învăţământul profesional și 
tehnic din judeţul Galaţi. La finalul clasei a XIII-a se 
poate susţine examenul de bacalaureat și 
obţinerea unei calificări profesionale cu certificat 
de nivel 4. 

Clasa a XI-a liceal cu frecvenţă 
redusă, filieră teoretică la 
unităţile școlare din învăţământul 
liceal din judeţul Galaţi. La finalul 
clasei a XIII-a se poate susţine 
examenul de bacalaureat. 



 

Absolvenții Programului „A doua şansă” pentru învățământul secundar 
inferior, care nu parcurg stagiile de pregătire practică sau nu promovează 
examenul pentru certificarea competențelor profesionale beneficiază de o 
recunoaştere parțială a pregătirii profesionale, prin recunoaşterea 
adeverințelor de modul şi prin nominalizarea competențelor profesionale 
dobândite în portofoliul personal pentru educație permanentă, care să îi 
permită continuarea studiilor în sistemul de formare continuă a adulților. 

Pentru a vă înscrie în sistemul de formare continuă a adulților trebuie să vă 
adresați Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Galați. 

 



Unităţi de învăţământ care 
școlarizează elevi în clasa a XI-a 
seral, filieră tehnologică: 

• Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Paul Dimo” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci 

• Liceul Tehnologic nr. 1 Cudalbi 

 

 

Unităţi de învăţământ care 
școlarizează elevi în clasa a XI-a 
frecvență redusă, filieră teoretică 

• Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galaţi 

• Liceul Tehnologic „Carol I” Galaţi 

 



MULT SUCCES TUTUROR CĂTRE NOI 
ORIZONTURI! 


