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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind Unele masuri de informatizare in domeniul educafiei

Camera Deputa^ilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. -
(1) Se adopta Programul National pentru Digitalizarea Educatiei in scopul 

asigurarii infrastructurii, resurselor competen^elor necesare 

implementarii masurilor de digitalizare a sistemului de invalamant, 
potrivit reglementarilor prezentei legi.
(2) Programul National pentru Digitalizarea Educa^iei este program 
suport pentru activita^ile educationale fa^ in fa^a §i in sistem online 
potrivit reglementarilor prezentei legi.
(3) Programul National pentru Digitalizarea Educatiei cuprinde Platforma 

Nationals Educationala, Proiectul „Conectivitate in §coli”, Planul de 

masuri pentru transformarea digitala, potrivit reglementarilor prezentei 
legi, prin formarea competentelor digitale superioare §i Proiectul 

„Educatie pe tot parcursul vietii”.
(4) Valoarea totals a Programului National pentru Digitalizarea Educatiei, 
alocSrile disponibile §i sursele de finantare sunt aprobate prin HotSrare a 

Guvernului.
(5) Ministerul Educatiei §i CercetSrii infiinteazS o structurS proprie de 

specialitate pentru implementarea Programului National pentru
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Digitalizarea Educa|iei, potrivit reglementarilor prezentei legi, prin care 

se aloca resurse, se monitorizeaza §i se evalueaza utilizarea acestora.

Art 2 -
(1) Prin Platforma Na^ionala Educa^ionala, statul asigura elevilor inscri§i 
in invatamantul preuniversitar, potrivit reglementarilor prezentei legi, 
drepturi egale de acces la educa^ie prin resurse digitale pentru 

desfa§urarea in cele mai bune condi^ii a activita^ilor necesare pentru 

asigurarea exercitarii dreptului fundamental la inva^atura.
(2) Digitalizarea educa^iei se va realiza pe urmatoarele paliere;
a) Intr-o propor^ie majoritara pe palierul de management §i administra|ie;
b) Intr-o propoifie secundara pe palierul de comunicare §i de eficientizare a 

colaborarii dintre §coala §i familie/organizalii non-guvemamentale/administralie, 
doar in masura in care aceasta va duce la simplificarea colaborarii, la 
transparen^a decizionala, la scaderea corupliei §i la cre§terea standardelor 

de inva^amant;
A

c) Intr-o propor^ie secundara pe palierul de activitate didactica, in mod 

gradual, incepand cu invalamantul primar.
(3) In vederea realizarii §i funclionarii unei interfete deschise intre elevi 
§i profesori/tutori, precum §i intre parinti/tutori §i profesori, Platforma 

Nationals Edueationala are urmatoarele functii:
a) Asigurarea unui modul permanent pentru elevi cu acces la orar, 
programarea actiunilor §colare, a activitatilor extracurriculare, a 

rezultatelor centralizate ale evaluarii §i pentru depunerea documentelor 

administrative.
b) Asigurarea unei platforme dedicate activitatii online/digitale pentru 
elevi, controlata, din punct de vedere al securita^ii cibernetice.
c) Asigurarea unui modul permanent pentru parinti/tutori, cu acces la 

situatia §colara §i rezultatele centralizate ale evaluarii, pentru depunerea 

online a documentelor administrative §i pentru interactiunea cu cadrele 

didactice.
d) Asigurarea dosarului online pentru personalul didactic inscris in 

programul de titularizare §i grade didactice
e) Asigurarea unui modul administrativ permanent pentru secretariatul 
§colar.
f) Acces la biblioteca digitala prin partajarea resurselor online certificate.
g) Asigurarea evidence! §i monitorizarii transportului §colar pentru elevii 
din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat care beneficiaza de 

gratuitate la servicii publice de transport local §i judelean, rutier, naval, cu
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metroul, precum §i feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a Il-a, pe 

tot parcursul anului calendaristic,
(4) In cazul invalamantului fa^a in fa^a, in situapa in care disciplina 

studiata nu are un specific digital, iar cuno§tin|ele specifice discipline! 

respective nu necesita modalitap digitale pentru a fi transmise, formele 

clasice de predare vor avea o pondere majoritara, in funcpe de nivelul 

educational, conform situatiilor urmatoare:
a) 100% din totalitatea formelor §i din timpul total de predare din 

invatamantul pre§colar;
b) Cel putin 95% din totalitatea formelor §i din timpul total de predare din 

invatamantul primar;
c) Cel putin 90% din totalitatea formelor §i din timpul total de predare din 

invatamantul gimnazial sau secundar inferior;
d) Cel putin 80% din totalitatea formelor §i din timpul total de predare din 

invatamantul liceal sau secundar superior;
e) Cel putin 80% din totalitatea formelor §i din timpul total de predare din 

invalamantul profesional §i tehnic;
A

(5) In cazul invalamantului pre§colar, se interzice utilizarea educapei 

digitale ca suport educational.
(6) In cazul invatamantului prin prezenta fizica fa^a in fata, in situatia in 

care disciplina studiata nu are un specific digital, utilizarea digitalizarii 
trebuie sa constituie un suport secundar de predare sau o modalitate de 

deprindere a unor competente digitale.
(7) Introducerea tehnologiilor digitale ca suport educational se va face in 

mod gradual, incepand cu invatamantul primar, in baza unor studii de 

impact de lunga durata asupra procesului de invatamant §i a abilitatilor 

cognitive ale §colarilor.
(8) Modificarea programelor §i practicilor didactice ale anumitor 

discipline in sensul algoritmizarii §i deformarii lor in sensul codatului, se 

permite intr-o mica masura doar pentru deprinderea unor competente 

digitale §i exclusiv in baza unor studii de impact de lunga durata asupra 

procesului de invatamant §i a competentelor cognitive ale elevilor.
(9) Studiile de impact care vor sta la baza eventualelor masuri luate 

conform alin. (7) §i alin. (8) ale prezentului articol vor lua in considerare 

rezultatele studiilor teife §i literatura de specialitate care examineaza din 

punct de vedere §tiintific valoarea didactica a digitalizarii §colii §i 
influenta asupra comportamentului, sanatatii fizice, psihice §i 
performantei §colare a elevilor, astfel incat beneficiile digitalizarii sa fie 

mai mari decat efectele adverse.
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(10) Ministerul Educa|iei va monitoriza permanent efectele pe care 

deciziile privind digitalizarea luate in baza alin. (7) §i alin. (8) ale 

prezentului articol le vor avea asupra comportamentului, sanata(ii fizice, 
psihice, nivelului performan(elor §colare §i abilitalilor cognitive ale 

elevilor.
(11) Eventualele decizii privind digitalizarea luate in baza alin. (7) §i alin. (8) 

ale prezentului articol se vor duce la realizare, intr-o prima faza, prin 

programe pilot la nivelul unor jude^e, astfel incat monitorizarea efectelor 

sa fie realizata in mod gradual inainte de introducerea modificarilor la 

nivelul intregului invatamant.
(12) Ministrul Educaliei va raspunde politic in fa^a Parlamentului pentru 

avizul §i efectele introducerii tehnologiilor digitale ca suport educational.
(13) Sistemul de predare online trebuie utilizat doar ca o solu^ie temporara 

in situatiile in care, din motive bine justificate, invatamantul fa^a in fa^a 

nu poate fi folosit.

Arts-
A

(1) In termen de 12 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul 
Educatiei Nationale, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 
are obligatia sa dezvolte §i sa puna in functiune Platforma Nationala 

Educationala.
(2) Metodologia, procedura §i conditiile in care se realizeaza §i 
functioneaza Platforma Nationala Educationala se stabilesc prin Ordin al 
Ministrului Educatiei Na^ionale.
(3) In termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, Inspectoratele 

§colare Generale Judetene §i Inspectoratul General al Municipiului 
Bucure§ti vor centraliza lista unitatilor §colare individuale pentru 
asigurarea conturilor institutionale in cadrul Platformei Nationale 
Educationale.

Art4-
Proiectul “Conectivitate in §coli” are ca scop dezvoltarea infrastructurii 
digitale §i asigurarea accesului la internet de mare viteza, inclusiv la 

echipamente §i continuturi de inalta calitate, adaptate nevoilor 

educationale, ca o conditie necesara pentru sustinerea activitatilor 

educationale fa^a in fa^a §i in sistem online, potrivit prevederilor prezentei 
legi.
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Art 5 -
(1) in vederea implementarii proiectului “Conectivitate in §coli”, la 

nivelul Inspectoratelor §colare Jude^ene §i al Municipiului Bucure^ti se 

infiin^eaza centre multimedia.
(2) Centrele multimedia fumizeaza echipamente, servicii digitale §i 
con^inuturi de inalta calitate unitatilor de inva^amant de stat.
(3) Inspectoratele §colare Judetene §i al Municipiului Bucure§ti 
prioritizeaza unitatile §colare private de infrastructure digitala §i asigura 

cu precadere echipamente §i acces la internet de mare viteza pentru to^i 
elevii §i cadrele didactice potrivit metodologiei, procedurii §i condi^iilor 

stabilite potrivit art. 6, alin (2).

Art6-
(1) Ministerul Educa^iei Na^ionale, Ministerul Cercetarii, Inovarii §i 
Digitalizarii prin intermediul Inspectoratelor §colare Jude^ene §i al 
Municipiului Bucure§ti, Autoritatea Na|ionala pentru Administrare §i 
Reglementare in Comunicalii §i Autoritatea pentru Digitalizarea 

Romaniei sunt responsabile de implementarea proiectului „Conectivitate 

in §coli”, in func^ie de competenlele specifice.
(2) Metodologia, procedura §i condi^iile in care se implementeaza 

proiectul „Conectivitate in §coli” se stabilesc prin Ordin comun al 
Ministrului Educatiei Nationale §i al Ministrului Cercetarii, Inovarii §i 
Digitalizarii, emis pana la 1 ianuarie 2022.
(3) Pana la 1 ianuarie 2023, Ministerul Educaliei Na^ionale §i Ministerul 

Cercetarii, Inovarii §i Digitalizarii, in baza unui protocol de colaborare cu 

Autoritatea Nalionala pentru Administrare §i Reglementare in 

Comunicalii §i cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, asigura 
implementarea proiectului „Conectivitate in §coli”.

Art7-
(1) Planul de masuri pentru transformarea digitala, potrivit prezentei legi, 
are ca scop formarea competentelor digitale superioare in vederea 

utilizarii Platformei Na^ionale Educalionale in sensul prevederilor 

articolului 5 din prezenta lege.
(2) Planul de masuri pentru transformarea digitala, potrivit prezentei legi, 
asigura drepturi egale de acces, fara nicio forma de discriminare, pentru 

cadre didactice, elevi §i parinli/tutori, la programe de formare de 

competence digitale superioare recunoscute §i acceptate de catre
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Ministerul Educa^iei Nafionale prin Autoritatea Nafionala pentru 

Calificari.

Art. 8-
(1) Programul de formare, evaluate §i certificare de competence digitale 

superioare pentru cadre didactice urmare§te cre§terea capacitaCii de 

aplicare a competenCelor digitale la strategii didactice §i este administrat 
de casele corpului didactic prin cursuri autorizate, organizate §i 
desfa§urate la nivel regional sau local, in parteneriat cu universitaCi, 
organizaCii neguvemamentale §i parteneri social!, daca este cazul.
(2) Programul de formare, evaluate §i certificare de competence digitale 

superioare pentru elevi urmare§te cre§terea capacitaCii de utilizare a 

instrumentelor IT pentru conCinutul §i activitaCile de invaCamant in sistem 

digital §i este administrat de centrele judeCene de resurse §i de asistenCa 

educaCionala §i Central Municipiului Bucure§ti de Resurse §i AsistenCa 

EducaCionala, prin cursuri avizate, organizate §i desfa§urate la nivel 
regional sau local, in parteneriat cu universitaCi, organizaCii 
neguvemamentale §i parteneri social!, daca este cazul.
(3) Programul de formare de competence digitale pentru parinCi/tutori 
urmare§te imbunataCirea sprijinului parental pentru utilizarea 

instrumentelor IT de catre elevi pentru conCinutul §i activitaCile de 

invaCamant in sistem online §i este administrat de centrele judeCene de 

resurse §i de asistenCa educaCionala §i Centrul Municipiului Bucure§ti de 

Resurse §i AsistenCa EducaCionala, prin cursuri avizate, organizate §i 
desfa§urate la nivel regional sau local, in parteneriat cu universitaCi, 
organizaCii neguvemamentale §i parteneri social!, daca este cazul.

Art. 9 -
In termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul EducaCiei 
NaCionale va elabora §i stabili Planul de masuri pentru transformarea 

digitala, potrivit prevederilor art. 2.

Art. 10-
Planul de masuri pentru transformarea digitala, potrivit prevederilor art. 
2, va cuprinde sesiuni de informare, sesiuni de formare de competence 

digitale §i competence digitale superioare adaptate beneficiarilor cadre 

didactice, elevi §i parinCi/tutori.



7

Art. 11 -
(1) Proiectul „Educa|ie pe tot parcursul vie^ii” are ca scop infiin^area, 
dezvoltarea §i func^ionarea centrelor comunitare de educafie digitala 

pentru adul|i, la nivelul fiecarui consiliu local al ora§elor.
(2) In vederea desfa^urarii de activitali de educalie digitala pentru adul^i, 
consiliile locale pot incheia acorduri cu universita^i, organiza^ii 
neguvernamentale §i parteneri social!, daca este cazul.

Art. 11-
(1) Sumele necesare infiin|arii, dezvoltarii §i funclionarii centrelor 

comunitare de educalie digitala pentru adul^i sunt alocate din transferuri 

acordate de la bugetul de stat.
(2) Consiliile locale au obligalia de a asigura spaliile necesare funclionarii 
in bune condilii a centrelor comunitare de educatie digitala pentru adul^i.

Art 12-
Proiectul „Educalie pe tot parcursul vielii” asigura drepturi egale de acces, 
fara nicio forma de discriminare, pentru adul^i, la programe de formare de 

competenle digitale recunoscute §i acceptate de catre Ministerul Educatiei 

Nalionale prin Autoritatea Nationals pentru Calificari
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Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera 

Deputafilor in forma inifald, in condifile art. 75 alin. (2) tezaalll-a din 

Constitufa Romdniei, republicatd.
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