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Prezentul proiect de lege stabileşte obligalia statului romăn de a asigura profesorilor şi 
elevilor din categorii dezavantajate, cu statut socio-economic precar echipantentcle necesare 
pentru a beneficia de educatie online, platfotme de e-learning şi Biblioteca rirtuală dar şi tome 
1'0nue1e de educatie digitală elaborate şi puse ]a dispozilie de institutiile care fac pane din 
sistentul de invălămănt: 

Proiectul prevede completatea articolelor 70 şi 94 din legea educatiei nalionale. Se 
instituie in legislatie obligativitatea ca 1\linisteul Educatiei şi Cercetării să asigurc elevilor 
care îndepiinesc conditiile pentru a primi bursă soeială precum şi cadrelor didaetice 
dispozitive (de tip laptop sau tabletă) conectate la interact care pot li util'-tr.ate şi de 
acasă aşa încât proce.cul educational să se poată destăşura online in mod continuu, atât în 
situajii de criză cât şi in mod curer, in completarea activitălii educalionale din clasă. In 
sttstinerea acestei initiative legislative pentru acces universal ia edueatia online vine articolul 
32 din Constitutia României care garantează dreptul la invătătură. 

In aceste săptătnâni de blocaj general şi incertidudini cauzate de pandetitia COVIDI9. 
sistarca activitătii la clas''a a mutat in mediul virtual, online procesul educational. jnsă la 
această "şcoală online" nu au acces decăt o parte dintre elevi, cci care dispttn acasă dc un 
computer, un laptop. o tabletă, conexiune interttet. toate necesare accesării cursurilor online 
pregătite şi oferite de cadrele didactice şi expertii hi educatie. Deşi rămâne in sarcina 
64inisterului Educatiei şi Cercetării, cu sprijinul fiecărui inspectorat şcolar şi a fiecărei şcoli 
dat şi cu ajutonil autoritătilor publice locale. să centralizeze numărul şi date despre elevii care 
nu dispun de aceste dotări, estimări infonnale arată că astăzi, in România. sute de mu i de devi 
stint excluşi total din procesul educalional care continuă, in starea de urgentă, exelnsiv 
online in aceste săptămăni care eel mai probabil "or deveni luni. 

Acest dezavantaj al lipsei dotărilor digitale creşte riscul de abandon şcolar exact 
pentru elevii care erau deja intr-o situalie dificilă. România râmâne încă statul european cu cel 
mai mare nivel al riscului de sărăcie sau excluziune socială în rândul copiilor. Peste o treime 
(38,1%) dintre copiii României stint in risc de sărăcie sau excluziune socială, coca cc 
îtiseamnă cä trăiesc in gospodării cti o intensitate scăzută a muncii sati se confruntă cu 
deprivarea materială on cu un nivel scăzut al veniturilor (de ex. pentru o familie cu doi părinti 
şi doi copii, un vent sub 19463 leillună).Riscul de sărăcie sau excluziune socială variază de 
la 18;6% In marile oraşe. la 24.9% în oraşele mid şi suburbii şi atmge tin ingrijorător nivel de 
45,5% în mediul rural. 

Uitintele rezultate ale Programului privind evaluarea internatională a elevilor (PiSA 
20)8) al OCDE plasează Romănia printre tările care inregistrează o putemică legătttră intre 
statutul socioeconomic al elevilor şi perfotmanlele înregistrate de aceştia. De altfel, tara 
noastră se numără printrc statele pentru care rapoanele PISA 2018 recomandă interventii 
educationale in favoarea elevilor dezavantajati. 

O parte din procesul de digitalizare a educatiei din Rontănia este lansat (ex. dotarea cu 
tebnologie IT a şcolilor, crearea infrasvuctwilor online, crearea de resurse şi platforme 
educalionale) şi beneficiază deja de fonduri substanliale din partea Uniunii Europene şi a 
Guvemului Romăniei şi punetez mai jos cele mai importante proiecte aprobate şi lansate în 
ultimii în perioada 2018-2019, aflate azi in implementare: 



v

• Proiectul „Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti — CRED" — demarat 
în mai 2018. in valoare de 42 de milioane Euro şi cu o durată de 4 ani, menu să 

fomteze. cu ajutorul a 900 dc formatori. utt număr total de 55 000 de dascăli (40 000 
de invătători şi 15 000 profesoriu d'ut .gimnaziu) astfel încât aceştia să livreze materia 
utilizîutd metode şi contirtuturi atractive şi adaptate. Proiectul include şi elaborarea a 
7200 resursc educationale deschise pentru toate nivelurile dar şi IS gbiduri 
metodologice care acoperă wale disciplinele 

• Proiectul "Sistentul informatic de management al şcolarităiii (,SIMS — Catalogul 
Electronic)"în valoare de 48,47 nil euro. demarat In septembrie 2019, are o durată 
de ituplementare de 3 ani şi va dezvolta o platformă online care va fl utilizată. pe 
paliere distincte, atăt de managementui şcolilor, de profcsori, de elevi dar şi de părinli, 

avănd şi o componentă de responsabilizare a tuturor părlilor implicate prin accesul la 
informaciile privind evaluarea şi absenteisotul elevilor. 

• Proiectul ..Platforma digitală cu resurse educationale desehise (EDIiLIB — 
Biblioteca Virtuală)"_ în valoare de 49,46 milioarte euro. demarat in septembrie 
2019, are dttrată de intplementare de 2 ani. va reprezenta o platfomtă digitală cu 
resurse educationale deschise. cu preponderetttă pentru nive]ul gimnazial. facilitârtdu- 
se liberul acces la tnanuale electronice. alături de alte resurse educationale electrottice 
precum jocuri sau materiale attxiliare. Pentru o utilizare eficienlă a acestui instrument 
la clasă, proiectul presupune. de asentenea, dotarea until număr de 5400 de şcoli 
gimnaziale Cu câte urt kit multimedia_ 

• Proiectul Platformir naponală integrată — Wireless Campus, in valoare de 45 
milioane euro, demarat în 2018, vizează crearea infrastructttrii teltnice necesare 
utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER şi WEB 2.0 in educatie la minim 2000 de 
şcoli precum şi dotarea a 4.500 de unităti ginmaziale cu echipartiente 'vireless. ln total. 
proieetul perntite instalarea în şcoli a 20.000 de echipamente 'vireless instalate dar şi 
ittstruirca a54 persoane pentru adminisrrarea şi utilizarea infrast7uctutii. 

Însă la celălalt '"capăt'' al procesului educational derulat online se află şi tehnologia 
digitală de care liecare familie şi fteeare elev dispune sau nu dispune la cl sau Ia ea acasă. 

Digitalizarea educatiei trebuie abordată şi dintr-o perspeetivă echitabilă, a digitalizării 
accesibile tuturor dascălilor şi elevilor. independent de situatia lor materială. Nu putem 
vorbi cu adevărat de digitalizare ecbitabilă a educatiei fără un pachet complet de măsuri care 
să aibă ca efect accesibitizarea prin digitalizare pentru ftecare elev romăn a sistemttlui de 
învacămănt, cinănd cont de contextul socio-cconomic din tara noastră. 

In contextul în care, iată, in etape de criză, singura formă de şcolarizare care 
poate continua este cea online, statul romăn are obligatia fată de copii şi tineri să 
implementeze urgent legislatie (cum este prezentttl proiect de lege) dar şi măsuri executive 
(organizatorice şi de finantare) pentru ca elevii care nu au în fantilie posibilitatea de a işi 
achizi(iona tin computer sau o conexiune Internet să primească dispozitivele tehnologice 
necesare pentru a beneficia de educalie online şi să dezvolte competence digitalc. la fel cum se 
întămplă cu toti colegii şi colegele ]or. 

Printre solutiile de finantare pe care Ministerul Educatiei şi Cercetării le poate utilizes 
pentru a implementa în regim de maximă urgenjă obligativitatea instituită in acest 
proiect de lege se numără fondurile structurale U.E. (atăt cele din actualul exercitiu financiar 
multianual - Programul Operaliottal Capital Umatr. Programul Operational Competitivitate cât 



şi, pentru promolii viitoare, prin programele operaţionale din viilorul cadru financiar 2021-
2027) dar si alocări periodice de la bugerul de slat, alte prof,*rame de tirtanţare nerambursabjlă 
externe. imprumtrturi exteme, donaţii cu implicarea socială a companiilor din sectorul 
comunicaţii. etc. Entanăr căteva exemple care nu sum restrictive: 

✓ 0 soluţie este dotarea Şcolilor. in functie de numărul de elevi defavorizaji, cu suficiente 
echipamente IT (laptopuri sau tablete conectate la Internet) care să poată fl puse !a 
dispoziţia spre folosinţă acelor elevi care au nevoie de ete. 

✓ 0 altă solulia ar fi ca aceste echipamente să fie date direct copiilor, sub formă de vouchere 
pentru tebnologie digitală. 

✓ 0 pane din voucherele pentnr tebnologie dîgitală care să fie oferite dascăljlor care au 
această nevoie. 

Achiziţionarea acestor ecbipamente pentru actualele promoţii se poate face din din 
Proramul 0peraponal Capital Uman 20H-2020. E vorba de axa 6 Educaţie şi Competenţe 

care are tm bugct total de 1.4 miliarde euro. La momentul depunerij acestei iniţiaive 

legislauve, aceştj bani nu au fost îucă coniractaţi, jar economiile din proiectcle deja 
contractate sum o altă resursă. In plus, banii din P.O_C.U, pot fi mobilizaţi pentru dotarea cu 
teltnologie a copiilor din zone defavorizate printr-o ntodi5care iutportamă care ar .putea ti 
lâeută de Minjsterul Fondutilor Europene. cu acordul Contisiei Europene. prin flzxibilizarea 
regulilor aplicahile achiziţiilor maicriaie up F.E.D.R. in proiectele F,S.E..ln prezern. 
cheltuielile materiale tip F:E.D.R. sunk plafonate la maxim 10% din val.oarea eligibilă a 
proiectului. Ministerul ar putea găsi căjle de a urmări îrtcadrarea in acest plafon de lo°ro doar 
!a nivel de program şi să permităunor proiecte mari să crească procentul utilizat pentru dotări 

Lip FE D R. cum ar i; aceste tablete sau laptopuri pentru copiii aflaţi in situaţii precare. 

De asem.enea, penttu exerciţiul fivanciar 2021=2027 Rornânia urma să propună 

creşterea procenttdui de cheltuieli / dotărilor materiale tip F.E.D.R. de la 10% la 35% in 
cadrul viitoarelor programe operaţiooale susţinute din Fondul Social European.Trebuie ca, in 
condiţiile de urjaşă uraenfă. această modificare a regulilor pentru F.E.D.R. să fie neeociată şi 
agreată cu statele membre şi Comisia pentru a se aplica urgent proeramelor actuate, 2014- 
2020, î'n special Programului 0peraţional Capital Umarr. 

Exemplele de soluEii de finanlare de mai sus sunk investiţii in elevi şi In viitoru'< 
României, .investjţii care vor da rezultate treptat, jnclusiv prin reducerea ireptată a numărului 

de elevi care abandonPnz:t scoala. îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi de dezvoltare 
pe.r.sonală pentru aceşti viitori adulii şi rtn statut social şi economic trta.i bun pentru ei. care 
este o contribuţie esenţială la societate şi comunitate. 

Potrivit Documenttilui de pozjţie "Digitalizarea educaţiei — sojuţie pe tennen lung. 
corespunzând problemelor temporare".transntis de Consiliul National al Elevilor, uaul 
dintre susţinătorii acestei iniiiative legislative: "Orîzontul sprr care (inlirn estc ca 
digitălizarea echitabilă a.educa(iei sci devină o prioritate pemr-ar sistemul de invigămăns. In 
acesi sens, zncepund dc as7ăzi sî pănă in 2023, mrtoritălile pub/ice b•ebuie să facă efor7uri 
pensru brdeplinirea acestui scenariu: procesul cdreca{ional ilevine parse din via (a elevului şi 
rru se iimitează la p ciădire pe care o numiru scoală. Procesul instrnctir-educativ trebuie să 

devină until participativ, incltciv, iransparen! Ct să &e plieze pe realilcrtea impusă de erolu(ia 
tehnolagică. 

in aces! sens, reprezentcrn)ii elet=ilor din Ronurnia suit dc părere că nu pusem vorbi cu 
adevrn•as de digisalizare echltabilă a educa(iei fără tin pachet camp/el de măsuri care să aibă 



ca efec/ accesihili_areu siciemiJui de inv ;ămdm din Romania prim digiralirare.,fări a mar 
conlexlza socioeconomic din iapa noas7?'R." 

Digitalizarea educaliei este esenţiaiă peniru a reuşi să traversăm situatiiic de criză cc 
pot apărea de-a lungntl timpuluî, fără a deconecta elev~i şi profesorii de la viat_a scolară. Pe 
lâagă caracterul inovativ, creativ şi atractir pemru elevi al digitalizării, aces! pas în 
dezvoltarea rnetodelor educaponale reprezintă 4 formă de pregătire. de siguranlă penhu astfel 
de perioade dificile. In vederea sarantării accesultu tuturor copiilor şi profesorilor la resursele 
educauonale desehise. cuprinse in mediul virtual şi peittru a respecta dreptul la îmrăţătwă 

garantat prin Constituţia Romăniei, este necesară adoptarea prezentului proicet de loge. 

Iniţiator, 
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