
EXPUNERE DE MOTIVE

Sistemul educational actual se dovede^te ineficient in fata pandemiei cu care ne 

confruntam. De§i Constitutia Romaniei statueaza la art. 32, alin. (1) ca «dreptul la invatatura 

este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal §i prin cel 

profesional, prin invatamantul superior, precum prin alte forme de instructie §i de 

perfectionare», conditiile actuale fac acest drept garantat sa fie imposibil de respectat.

Conform deciziei Ministerului Educafiei §i Cercetarii, din martie 2020, cursurile se 

organizeaza in mediul online, aceasta decizie implicand o serie de resurse financiare §i materiale 

pe care nu tofi parintii le au, pentru a putea oferi copiilor toate conditiile necesare participarii 

la §coala online. Luand in considerate faptul ca reprezentantii Ministerului Educatiei ^i 

Cercetarii au anuntat ca anul §colar 2019 - 2020 se va incheia in 12 iunie, fara reluarea 

cursurilor la clase (exceptand clasele terminale), dar §i ca exista o inceititudine asupra inceperii 

cursurilor din toamna anului 2020, se ridica problema asigurMi tuturor copiilor a unor conditii 

egale de invatare, care sa nu creeze o distinctie neta intre elevi din cauza unor factor! extern!, 

precum lipsa resurselor financiare sau a accesului la internet in mediul rural.

InstitutuI National de Stalistica (INS) arata ca majoritatea §colilor din Romania sunt in 

mediul rural, respectiv 64,9 la suta, fata de doai 35,1 la suta in ora§e. In conditiile in care, cu 

preponderenta in mediul rural nu exista conditiile necesare, se creeaza o discriminare majora 

intre mediul urban §i mediul rural, o prapastie semnificativa din cauza veniturilor financiare ale 

parintilor. §i pre^edintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii atrage atentia 

asupra faptului ca recentul ordin al ministrului Educatiei, prin care elevii sunt obligati sa 

participe la cursurile online, poate fi discriminatoriu in conditiile in care in Romania 

invatamantul este gratuit, dar ca la acest moment nu se poate vorbi despre invatamant decSt in 

cazul acelor elevi care dispun de resursele aferente invatarii online.

In multe cazuri din mediul rural nici nu se mai poate pune in discutie calitatea educatiei 

prin intermediul spatiului virtual, in conditiile in care ace§tia nici macar nu pot participa la 

cursuri, din doua cauze: lipsa resurselor financiare pentru a putea achizitiona un telefon 

performant sau o tableta/laptop §i lipsa accesului la internet. In suspnerea acestei ipoteze sunt 

informatiile oferite de Eurostat care indica faptul ca ponderea celor care pot accesa intemetul 

de acasa este mai scazuta in cazul gospodariilor rurale (77%) §i a celor nevoia§e (60%, in cazul 
celor cu venituri reduse). in aproape jumatate din cazuri, motivul neconeclarii este legat de



costurile echipamenlului §i al abonamentului. Per total, un procenl de 84 la suta dintre 

gospodariile din mediul rural autohton au acces la internet, in comparable cu media europeana 

de 90 la suta. In statele vestice precum Suedia procentul se ridica la 96%, in Germania la 95%, 

in Spania la 91%, in Bulgaria procentul este de 75%, iar in Ungaria 86%.

La inceputul anului 2019, ministerul a anunbat lansarea unui program, finanbat din fonduri 

europene, prin care sa se achizibioneze tablete §i servicii de internet pentru tobi elevii din 

Romania. In acest fel, accesul la educabie era garantat pentru tobi copiii, indiferent de veniturile 

pMnbilor §i apartenenba la o comunitate rurala, fara acces la serviciile de internet.

Ca §i multe alte proiecte necesare pentru sistemul de invabamant romanesc, dar lasate pe 

linie moarta, §i acesta a stagnat, de§i exista resursele financiare pentru implementare, prin 

intermediul POCU - Programul Operabional Capital Uman, care are fonduri de peste 1 miliard 

euro. In plus, recent, Comisia Europeana a adoptat un Plan de actiune pentru educatia digitala 

care include 11 actiuni menite sa sprijine utilizarea tehnologiei §i dezvoltarea competentelor 

digitale in sectorul educatiei. Planul de actiune se articuleaza in jurul a trei prioritati si defineste 

masurile prin care statele membre pot fi ajutate sa faca fata provocarilor si sa profile de 

oportunitatile oferite de educatie in era digitala.

Ministerul Educabiei este obligat de conjunctura actuala sa ia o decizie rapida in ceea ce 

prive§te digitalizarea invabamantului §i oferirea unui tratatament egal tuturor in condibiile in 

care lipsa accesului la clasele online va avea un efect dur, greu de cuantificat la acest moment, 

asupra fenomenului de abandon scolar, mai ales in mediul rural. Conditiile de pandemie §i de 

izolare la domiciliu a elevilor vor plasa Romania in primele locuri in topurile de analfabetism 

functional. Cu toate acestea, nu statisticile sunt cele mai ingrijoratoare, ci consecinbele reale 

asupra tinerilor care nu vor avea acces o perioada semnificativa de timp la procesul de 

invabamant.

Prin prisma starii generate a invatamantului, agravata semnificativ de starea de urgenba 

§i de pandemie, institubiile de resort trebuie sa ia o serie de decizii radicale care sa accelereze 

digitalizarea procesului de invabamant, demers echitabil §i cored faba de elevii din Romania §i 

mai ales necesar pe termen mediu §i lung.

Pe termen scurt, data fiind situatia critica generata de pandemia de coronavirus, 

solicitam dezbaterea acestei propuneri legislative in procedura de urgenba, prin urmare cu efecte 

imediate asupra sistemului de educabie romanesc §i care saimbunatSbeasca considerabil accesul 

tuturor elevilor la educabie.


