
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATCAMERA DEPUTATBLOR

Propunere legislativa privind 

Unele inasuri de informatizare in domeniul educatiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1.-

(1) Se adopta Programul National pentru Digitalizarea Educatiei in scopul asigurarii 
infrastructurii, resurselor si competentelor necesare implementarii masurilor de digitalizare a 
sisteinului de invatamant, potrivit reglementarilor prezentei legi.

(2) Programul National pentru Digitalizarea Educatiei este program suport pentru activitatile 
educationale fata in fata si in sistem online potrivit reglementarilor prezentei legi.

(3) Programul National pentru Digitalizarea Educatiei cuprinde Platforma Nationals 
• Educationala, Proiectul „Conectivitate in scoli”, Planul de masuri pentru transfonnarea

digitala, potrivit reglementarilor prezentei legi, prin fonnarea competentelor digitale 
superioare si Proiectul „Educatie pe tot parcursul vietii”.

(4) Valoarea totala a Programului National pentru Digitalizarea Educatiei, alocarile 
disponibile si sursele de finantare sunt aprobate prin Hotarare a Guvemului.

(5) Ministerul Educatiei si Cercetarii inflinteaza o stmctura proprie de specialitate pentru 
implementarea Programului National pentru Digitalizarea Educatiei, potrivit reglementarilor 
prezentei legi, prin care se aloca resurse, se monitorizeaza si se evalueaza utilizarea acestora.

Art2-

(1) Prin Platfonna Nationala Educationala, statul asigura elevilor inscrisi in invatamantul 
preuniversitar, potrivit reglementarilor prezentei legi, drepturi egale de acces la educatie prin



resurse digitale pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a activitatilor necesare pentru 
asigurarea exercitarii dreptului fundamental la mvatatura.

(2) Digitalizarea educatiei se va realiza pe unnatoarele paliere:

a) Intr-o proportie majoritara pe palierul de management si administratie;

b) Intr-o proportie secundara pe palierul de comunicare si de eficientizare a colaborarii dintre 
scoala si familie/organizatii non-guvemamentale/administratie, doar In masura m care 
aceasta va duce la simplificarea colaborarii, la transparenta decizionala, la scaderea 
coruptiei si la cresterea standardelor de invatamant;

c) Intr-o proportie secundara pe palierul de activitate didactica, In mod gradual, mcepand cu 
invatamantul primar.

(3) In vederea realizarii si functionarii unei inteifete deschise intre elevi si profesori/tutori, 
precum si Intre parinti/tutori si profesori, Platfonna Nationals Educationala are unnatoarele 
functii:

a) Asigurarea unui modul permanent pentru elevi cu acces la orar, programarea actiunilor 
scolare, a activitatilor extracurriculare, a rezultatelor centralizate ale evaluarii si pentru 
depunerea documentelor administrative.

b) Asigurarea unei platforme dedicate activitatii online/digitale pentru elevi, controlata, din 
punct de vedere al securitatii cibemetice.

c) Asigurarea unui modul permanent pentru parinti/tutori, cu acces la situatia scolara si 
rezultatele centralizate ale evaluarii, pentru depunerea online a documentelor 
administrative si pentru interactiunea cu cadrele didactice.

d) Asigurarea dosarului online pentru personalul didactic inscris in programul de titularizare 
si grade didactice

e) Asigurarea unui modul admmistrativ permanent pentru secretariatul scolar.

f) Acces la biblioteca digitala prin partajarea resurselor online certificate.

g) Asigurarea evidentei si monitorizarii transportului scolar pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar acreditat/autorizat care beneficiaza de gratuitate la servicii publice de 
transport local si judetean, rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile 
de trenuri, clasa a Il-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

(4) in cazul invatamantului fata in fata, in situatia in care disciplina studiata nu are un specific 
digital, iar cunostintele specifice disciplinei respective nu necesita modalitati digitale pentru a 
fi transmise, formele clasice de predare vor avea o pondere majoritara, in functie de nivelul 
educational, confoim situatiilor urmatoare:

a) 100% din totalitatea formelor si din timpul total de predare din invatamantul prescolar;

b) Cel putin 95% din totalitatea formelor si din timpul total de predare din invatamantul 
primar;

c) Cel putin 90% din totalitatea formelor si din timpul total de predare din invatamantul 
gimnazial sau secundar inferior;



d) Cel putin 80% din totalitatea fonnelpr din timpul total de predare din invatamantul 
liceal sau secundar superior;

e) Cel putin 80% din totalitatea fonnelor si din timpul total de predare din invatamantul 
profesional si tehnic;

(5) In cazul mvatamantului prescolar, se interzice utilizarea educatiei digitale ca suport 
educational.

(6) In cazul invatamantului prin prezenta fizica fata in fata, in situatia in care disciplina 
studiata nu are un specific digital, utilizarea digitalizarii trebuie sa constituie un suport 
secuirdar de predare sau o modalitate de deprindere a unor competente digitale.

(7) Introducerea telmologiilor 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 invafamant si a abilitafilor cognitive ale scolarilor.

(8) Modificarea programelor si practicilor didactice ale anumitor discipline in sensul 
algoritmizarii si deformarii lor in sensul codatului, se pennite intr-o mica masura doar pentru 
deprinderea unor competente digitale si exclusiv in baza unor studii de impact de lunga durata 
asupra procesului de invatamant si a competente lor cognitive ale elevilor.

(9) Studiile de impact care vor sta la baza eventualelor masuri luate conform alin. (7) si alin. 
(8) ale prezentului articol vor lua in considerare rezultatele studiilor terte si literatura de 
specialitate care examineaza din punct de vedere stiintific valoarea didactica a digitalizarii 
scolii si influenta asupra comportamentului, sanatatii fizice, psihice si performantei scolare a 
elevilor, astfel incat beneficiile digitalizarii sa fie mai mari decat efectele adverse.

(10) Ministerul Educatiei va monitoriza pennanent efectele pe care deciziile privind 
digitalizarea luate in baza alin. (7) si alin. (8) ale prezentului articol le vor avea asupra 
comportamentului, sanatatii fizice, psihice, nivelului perfonnantelor scolare si abilitafilor 
cognitive ale elevilor.

(11) Eventualele decizii privind digitalizarea luate in baza alin. (7) si alin. (8) ale prezentului 
articol se vor duce la realizare, intr-o prima faza, prin programe pilot la nivelul unor judete, 
astfel incat monitorizarea efectelor sa fie realizata in mod gradual inainte de introducerea 
modificarilor la nivelul intregului invatamant.

(12) Ministrul Educafiei va raspunde politic in fata Parlamentului pentru avizul si efectele 
introducerii tehnologiilor digitale ca suport educational.

(13) Sistemul de predare online trebuie utilizat doar ca o solutie temporara in situatiile in care, 
din motive bine justificate, invafamantul fata in fata nu poate fi folosit.

Art 3 -

(1) in temien de 12 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educatiei Nationale, cu 
sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, are obligatia sa dezvolte si sa puna in 
functiune Platforma Nationals Educationala.

(2) Metodologia, procedura si conditiile in care se realizeaza si functioneaza Platfonna 
Nationals Educationala se stabilesc prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale.



(3) In termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, Inspectoratele Scolare Generale 
Judetene si Inspectoratul General al Municipiului Bucuresti vor centraliza lista unitatilor 
scolare individuale pentm asigurarea conturilor institutionale in cadrul Platfonnei Nationale 
Educationale.

Art 4-

Proiectul “Conectivitate m scoli” are ca scop dezvoltarea infrastructurii digitale si asigurarea 
accesului la internet de mare viteza, inclusiv la echipamente si continuturi de inalta calitate, 
adaptate nevoilor educationale, ca o conditie necesara pentru sustinerea activitatilor 
educationale fata in fata si in sistem online, potrivit prevederilor prezentei legi.

Ait5-

(1) In vederea implementarii proiectului “Conectivitate in scoli”, la nivelul Inspectoratelor 
Scolare Judetene si al Municipiului Bucuresti se infiinteaza centre multimedia.

(2) Centrele multimedia fumizeaza echipamente, servicii digitale si continuturi de inalta 
calitate unitatilor de invatamant de stat.

(3) Inspectoratele Scolare Judetene si al Municipiului Bucuresti prioritizeaza unitatile scolare 
private de infrastructure digitala si asigura cu precadere echipamente si acces la internet de 
mare viteza pentru toti elevii si cadrele didactice potrivit. metodologiei, procedurii si 
conditiilor stabilite potrivit art. 6, alin (2).

Art 6 -

(1) Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii prin 
intermediul Inspectoratelor Scolare Judetene si al Municipiului Bucuresti, Autoritatea 
Nationale pentru Administrare §i Reglementare in Comunicatii si Autoritatea pentru 
Digitalizarea Romaniei sunt responsabile de implementarea proiectului „Conectivitate in 
scoli”, in functie de competentele specifice.

(2) Metodologia, procedura si conditiile in care se implementeaze proiectul „Conectivitate in 
scoli” se stabilesc prin Ordin comun al Ministrului Educatiei Nationale si al Ministrului 
Cerceterii, Inoverii si Digitalizerii, emis pane la 1 ianuarie 2022.

(3) Pane la 1 ianuarie 2023, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Cerceterii, Inoverii si 
Digitalizerii, in baza unui protocol de colaborare cu Autoritatea Nationale pentru 
Administrare §i Reglementare in Comunicatii si cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, 
asigure implementarea proiectului „Conectivitate in scoli”.

Art?

(1) Planul de mesuri pentru transformarea digitale, potrivit prezentei legi, are ca scop 
formarea competentelor digitale superioare in vederea utilizerii Platfonnei Nationale 
Educationale 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 foniia de discriminare, pentru cadre didactice, elevi si parinti/tutori, 
la programe de fonnare de competente digitale superioare recunoscute si acceptate de catre 
Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nationals pentru Calificari.

Art. 8 -

(1) Programul de formare, evaluare si certificare de competente digitale superioare pentru 
cadre didactice urmareste cresterea capacitatii de aplicare a competentelor digitale la strategii 
didactice si este administrat de casele corpului didactic prin cursuri autorizate, organizate si 
desfasurate la nivel regional sau local, in parteneriat cu universitati, organizatii 
neguvemamentale si parteneri sociali, daca este cazul.

(2) Programul de fonnare, evaluare si certificare de competente digitale superioare pentru
eleyi unnareste cresterea capacitatii de utilizare a instrumentelor IT pentru continutul si 
activitatile de mvatamant in sistem digital si este administrat de centrele judetene de resurse si 
de asistenta educationala si Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta
Educationala, prin cursuri avizate, organizate si desfasurate la nivel regional sau local, in 
parteneriat cu universitati, organizatii neguvemamentale si parteneri sociali, daca este cazul.

(3) Programul de formare de competente digitale pentru parinti/tutori urmareste imbunatatirea
sprijinului parental pentru utilizarea instrumentelor IT de catre elevi pentru continutul si 
activitatile de invatamant in sistem online si este administrat de centrele judetene de resurse si 
de asistenta educationala si Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta
Educationala, prin cursuri avizate, organizate si desfasurate la nivel regional sau local, in 
parteneriat cu universitati, organizatii neguvemamentale si parteneri sociali, daca este cazul.

Art. 9-

In tennen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministeml Educatiei Nationale va elabora si 
stabili Planul de masuri pentru transfonnarea digitala, potrivit prevederilor art. 2.

Art. 10-

Planul de masuri pentm transfonnarea digitala, potrivit prevederilor art. 2, va cuprinde 
sesiuni de infonnare, sesiuni de formare de competente digitale si competente digitale 
superioare adaptate beneficiarilor cadre didactice, elevi si parinti/tutori.

Art. 11-

(1) Proiectul „Educatie pe tot parcursul vietii” are ca scop inPdntarea, dezvoltarea si 
functionarea centrelor comunitare de educatie digitala pentru adulti, la nivelul fiecarui 
consiliu local al oraselor.



(2) In vederea desfasurarii de activitati de educatie digitala pentru adulti, consiliile locale pot 
mcheia acorduri cu universitati, organizatii neguvemamentale si parteneri sociali, daca este 
cazul.

Art. 11 -

(1) Sumele necesare infiintarii, dezvoltarii si functionarii centrelor comunitare de educatie 
digitala pentru adulti sunt alocate din transferuri acordate de la bugetul de stat.

(2) Consiliile locale au obligatia de a asigura spatiile necesare functionarii in bune conditii a 
centrelor comunitare de educatie digitala pentru adulti.

Art 12-

Proiectul „Educatie pe tot parcursul vietii” asigura drepturi egale de acces, fara nicio fonna 
de discriminare, pentru adulti, la programe de fonnare de competente digitale recunoscute si 
acceptate de catre Ministerul Educatiei Nationale prin Autoritatea Nalionala pentru Calificari

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, cu respectarea art. 75 si art 76 aim. (1) 
din Constitutia Romdniei, republicatd.
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