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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 

ACȚIUNE DE PROMOVARE TEMĂ SECUNDARĂ FSE (4) 
 

”POLITICI DIGITALE EUROPENE ÎN EDUCAȚIE” 
 

SA.1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 universități pentru 
îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT 
preponderent din medii defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC 
/ digitale la minim 180 de persoane din GT. 
 
 
 

1.1. Economia digitală/politicile digitale europene 

 

Dezvoltarea simultană a telecomunicațiilor și utilizarea calculatoarelor a făcut posibilă creșterea 

explozivă a Internetului și crearea anumitor tehnologii specifice care au influențat în mod esențial 
activitățile sociale și economice la nivelul Uniunii Europene. 

 

La început, economia digitală a fost numită noua economie sau economia-web, e- economia, Internet 

economia, economia virtuală prin dependența sa de conectivitate la Internet. 

 

Conceptul de „noua economie” (economia digitală) se concentrează mai ales pe transformările 
curente ale activităților economice ca rezultat al utilizării tehnologiilor digitale care asigură accesul, 

procesarea și stocarea informațiilor într-o economie digitală mai puțin costisitoare și mai accesibilă. Noua 

economie este caracterizată de intensificarea încorporării cunoștințelor noilor produse și servicii, creșterea 

importanței învățării și inovației,  globalizarea și dezvoltarea sustenabilă. 
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Principalele componente ale economiei digitale sunt produsele digitale, consumatorii, vânzătorii 

infrastructura de afaceri, intermediarii, serviciile de întreținere și suport, creatorii de website-uri. 

 

Noua economie merge pe principiul: „cu cât mai mulți oameni implicați, cu atât mai mare beneficiul 
pentru fiecare persoană implicată” (the more people involved the bigger benefit for everyone involved – 

engl.). 

 

Noua economie se bazează pe următoarele obiective specifice: 

 

a) Agenda digitală (D. A) pentru Europa, adoptată în 2010, este un din cele 7 inițiative emblematice ale 
strategiei „Europa 2020”, implementată de Comisia Europeană, care recunoaște rolul de conducere al 

tehnologiilor informaționale și de comunicare, în special al Internetului, în înzestrarea Europei cu o creștere 

sustenabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii. „Obiectivul general al Agendei Digitale este de a livra 

beneficii sociale și economice sustenabile, prin intermediul unei piețe digitale unice și cu aplicații 

operabile”. Promovarea tehnologiilor digitale ar stimula economia europeană cu două perspective, anume 
una a suportului pentru cetățeni și alta de suport pentru companiile Uniunii Europene. 

 

Agenda digitală definește 7 arii prioritare de acțiune pentru a aborda obstacolele în exploatarea 

potențialului TIC: 

1 Crearea unei piețe 
digitale unice 

Pentru a permite circulația conținutului și serviciilor culturale și 
comerciale, dincolo de frontiere, prin întărirea pieței 
telecomunicațiilor. 

2 Creșterea inter- 
operabilității 

Consolidarea inter-operabilității produselor și serviciilor IT cu 
standarde și platforme deschise. 

3 Consolidarea securității 
pe internet și 
încrederea utilizatorilor 

Se preocupă de tendințele criminalității informatice și de 
problemele legate de respectarea drepturilor fundamentale 
și protejarea vieții private. 

4 Permite acces rapid la 
internet 

Adoptarea în arie largă pentru toți și facilitarea investițiilor în 
rețele de internet rapide, deschise și competitive. 

5 Creșterea investiției în 
cercetare și inovație 

Dezvoltă investiția particulară și coordonează mai bine resursele 
disponibile pentru a crea un mediu de afaceri 
favorabil inovării. 

6 Stimulează cultura, 
competențele și 
integrarea digitală 

Se adresează lipsei calificării profesionale legate de domeniul TIC 
și lipsei unui culturi digitale. 

7 Folosirea beneficiilor 
TIC pentru societatea 
Uniunii Europene. 

Exploatează potențialul TIC de a contribui la reglementarea 
problemelor sociale cum ar fi schimbarea climei și 
îmbătrânirea populației. 
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Agenda digitală stabilește obiective specifice: 

 

Broadband/Bandă 

largă: singura piață 
europeană  a 

telecomunicațiilor 

 

Accesul tuturor la serviciile de bază în bandă largă 

 

 

 

 
 

 

Piață digitală unică 

Asigurarea accesului egal la produse și servicii pentru toți 

consumatorii, pentru a crea mediul propice pentru ecosistemele 

europene inovative, dinamice și sigure și pentru a se asigura că 

fiecare cetățean, afacere și guvern din Europa pot să se bazeze pe 
serviciile online și să beneficieze de revoluția digitală (Domenii: 

cumpărături online, comerțul electronic transfrontalier, IMM de 

vânzare online). 

Includere digitală Promovarea utilizării internetului pentru toți, inclusiv pentru 

oamenii dezavantajați și cei care nu au folosit niciodată 
internetul. 

Serviciile publice Interacțiunea online cu autoritățile publice și le trimit formulare 

electronice. 

 

b) Investițiile în persoane, în special în tineri, sunt o prioritate majoră a Uniunii Europene (Comunicarea 

Comisiei Europene către Parlamentul European 940.941/ 2016), al cărei mesaj principal este acela că nivelul 
calității educației este decisiv pentru perspectivele și șansele de succes în viața tinerilor. Această inițiativă 

este bazată pe „Noua agendă pentru competențe în Europa”. 

 

c) Educația joacă, de asemenea, un rol fundamental în pilonul European al drepturilor sociale. 

„Ideea fundamentală este că numai o educație de calitate superioară pentru toți va ajuta Europa să-și 

realizeze scopurile economice și sociale. Școlile joacă un rol vital în învățarea pe tot parcursul vieți și mai 
multe acțiuni vor îmbunătăți calitatea și performanța educației”. 

 

Urmează a fi întâmpinate provocări importante: 

• Reducerea decalajelor în dezvoltarea competențelor la nivelul educației. 

• Răspuns la ritmul schimbărilor tehnologice și digitale care afectează profund economiile și 

societățile cu care se confruntă școlile noastre. 

Pentru a face față acestor provocări, sunt necesare reforme și măsuri, în mod special în trei zone: 

 

1. Dezvoltarea celor mai bune școli, cele mai favorabile incluziunii În acest sens Comisia 
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Europeană: 

• Consolidează cooperarea între școli prin facilitarea accesului la parteneriate școlare și 

mobilitatea elevilor sub egida programului Erasmus+; 

• Contribuie la optimizarea învățarii interculturale și digitale prin promovarea eTwinning; 

• Elaborează un instrument pentru autoevaluarea abilității numerice astfel încât școlile din UE 

să se poată autoevalua și să arate maturitatea criteriilor de evaluare și să le susțină în dezvoltarea 

și îmbunătățirea utilizării eficiente a tehnologiilor de învățare în era digitală. Prin intermediul 

acestui instrument școlile vor fi în măsură să-și arate progresul în ceea ce privește disponibilitatea, 

competențele și atitudinile tehnologiilor de informare și comunicare și de a crea baze de date în 

toate zonele lumii. 
 

2. Sprijinirea profesorilor și managerilor de școală pentru o mai bună calitate a procesului de predare-

învățare 

Tehnologiile digitale pot spori învățarea și susține inovația în școli. Atunci când sunt folosite în mod 

corespunzător, tehnologiile digitale pot îmbogăți experiențele de învățare și susține dezvoltarea dincolo de 

abilitățile digitale. 
 

3. Realizarea unei guvernări mai eficiente, echitabile a sistemelor de educație Comisia europeană va 

crea comunități online și resurse pentru personalul didactic, inclusiv noi oportunități eTwinning pentru 

viitoarele cadre didactice, rețele online pentru profesorii debutanți și mentori, cursuri online (inclusiv 

MOOC), schimburi de bune practici între furnizorii de cursuri formare inițială a profesorilor și un cadru de 
competențe digitale pentru susținerea autoevaluării și dezvoltării profesorilor. 

 

Mediile colaborative și tehnologiile digitale pot pot spori învățarea profesorilor. Atelierele 

tradiționale și cursurile de formare ținute în afara școlii predomină încă. Inovațiile în domeniul educației, ca 

de pildă Rețelele Colaborative de Cooperare, Cursurile Online (inclusiv MOOC), și schimbul de resurse 

educaționale deschise, pot completa aceste metode și pot ajuta la depășirea barierelor din calea participării. 
 

d) Importanța economiei digitale 

 

Economia digitală presupune un consum ridicat de muncă de proiectare, o calificare înaltă, ce creează 

o valoare adăugată mai mare, locuri noi de muncă, segmente virtuale nelimitate de oportunități de afaceri 

și creativitate, prin existența unor standarde flexibile și interconectate ce facilitează nevoia de integrare și/ 
sau individualizarea unor consumatori variați. 

 

Astfel, observăm că Economia digitală crește de 7 ori mai repede decât alte domenii economice și o 
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parte semnificativă a acestei creșteri este stimulată de Internet (de bandă largă). 

 

Importanța economiei digitale rezultă din trăsăturile ei specifice: 

• Existența unui mare număr de calculatoare legate în rețea; 

• Operaționalitatea unei baze de date de interes general; 

• Existența unui contingent puternic de oameni de știință în domeniul calculatoarelor, care 

implementează aplicații disponibile pentru utilizare de către toate persoanele fizice; 

• Voința unui efort de investiții al tuturor membrilor societății; 

• Depolarizarea societății prin accesul cetățenilor la performanță și achiziționarea de fluxuri 

complete, naturale la nivel microeconomic. 

 

e) Structura economiei digitale 

 

f) Sunt identificate patru componente în structura ierarhică a economiei digitale: 
 

1. Infrastructura de internet (companiile de telecomunicații, furnizorii de servicii de internet, cei care 

oferă asistență pentru infrastructura internetului și producătorii de echipament de rețele, computere, 

furnizorii de produse și servicii de securitate); 

2. Aplicațiile de infrastructură ale economiei digitale (companii ale căror produse și servicii permit 
utilizarea optimă a infrastructurii, pentru realizarea de e-business, companiile de consultanță și service care 

proiectează, construiesc și întrețin toate tipurile de site-uri, de la portal până la site-urile complete de e-

commerce); 

3. Intermediarii care nu retrag venitul direct din tranzacții, dar care câștigă din reclamă, taxe și 

comisioane; 

4. Tranzacțiile online (toate categoriile de participanți din lanțul de aprovizionare care efectuează 
tranzacții online). În contextul economiei digitale, tranzacțiile virtuale au loc prin: 

• Inovație tehnologică în domeniul comunicațiilor 

• Tehnologia informației 

• Utilizarea masivă a sistemului de internet și a sistemelor complementare de tipul internet-

extranet 

• Servicii și activități dedicate IT-ului (e-commerce, e-banking, e- gouvernement, Internet-

shopping, e-education) 

• Noi forme de muncă/activități (excursii tele-round, birou virtual, tele- commuting, tele-

muncă); 

• E-activități (comunitate virtuală, tele-centre, cybermarketing, tele-educație, tele-shopping, 

tele-medicină); 
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• Tranzacții online, produse de software-fireware, produse generalizabile de program de 

calculator, drept concepte specifice teoriei și practicii IT&C. 

 

g) Efectele micro- și macroeconomice ale noii economii digitale bazate pe princii generale care să ducă 

la dezvoltarea sa: 

• Convingere (conștientizare) 

• Accesibilitate 

• Disponibilitate 

• Existența resurselor necesare (suportabilitate) 

• Relevanță (potrivire) 

 

Noua economie plasează cererea, nevoile consumatorilor, care sunt din ce în ce mai implicați în 

proiectarea, producerea și folosirea produselor și serviciilor, de la stadiul de cercetare și dezvoltare, la cele 

din prim plan. 

Noua economie are un caracter interactiv și participativ, realizând interfața dintre cerere și ofertă pe o 

suprafață de volum structurată în spațiu și timp, mult mai riguroasă. 
 

Rolul consumatorului crește, în special în sensul că devine o importantă sursă de idei inovative pentru 

producător sau constrânge inovația cu scopul de a menține sau extinde piața. 

Cele mai mari economii sunt în industria electronică și cele mai mici în industria minieră de cărbune, 

industria alimentației și sănătate. 
TIC are un impact complex nu numai în economie și eficiența acesteia, ci în toate aspectele vieții sociale: 

 

• Capacitatea de a practica drepturile democratice și responsabilitățile civice; internetul oferă 

condiții pentru un electorat mai informat și mai participativ, cu un comportament motivat și 

rațional; 

• Crearea de noi interacțiuni între Guvern și cetățeni prin informatizarea guvernării (e- 

guvernare) și democrației (e-democrație), oferind tuturor posibilitatea de a participa la procese de 

auto-guvernare, instructive și deliberative, întărind bazele practicii democratice; 

• Transformarea profundă a comportamentului cetățenilor de la cei de tip „reactiv” la cei de tip 

„proactiv”; transformare care va dezvolta creativitate și inovație; 

• Schimb managerial prin dezvoltarea activității de luare a deciziei prin optimizarea creativității, 

capacității de inovație și instruire intelectuală; 

• Munca în echipă, colaborarea și cooperarea între angajați, trăsături-cheie ale organizării 

viitorului; 

• Competitivitatea întreprinderii care va depinde de abilitatea de a trece de la activitatea 



 
 

 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

ierarhică și individuală la promovarea muncii colaborative; 

• Inițiativa individuală, solidaritatea, colaborarea și încrederea reciprocă la servici, factori 

determinanți ai succesului în societatea informațională; 

• Comunități virtuale care transformă grupurile în comunități care învață prin intermediul inter-

activităților ocazionale, conferințe-forum unde comunicarea interpersonală, educația și educația 

online se pot desfășura; 

• Educația și educația online (e-educația și e-instruirea) care pot oferi educație „pentru toți”, 

diseminarea imediată a informației, coordonarea la distanță, feedbackul9; 

• Educația digitală cu tehnologia bazată pe „cloud” și folosirea tabletei, vor fi comune multor 

școli și învățarea prin intermediul jocurilor video prin internet și chiar pe mobil, va fi posibilă10; 

• Cultura digitală; o resursă uriașă de cunoaștere și creativitate. 

 

1.2. Proiecte europene de incluziune digitală în învățământul superior 

 
Dezvoltarea tehnologiilor comunicațiilor și informației (TIC) este fundamentală pentru 

competitivitatea Europei în contextul economiei mondiale „digitale” din ce în ce mai avansate. 

 

În Europa mai mult de 80% dintre tineri folosesc internetul pentru activități sociale. Accesul mobil la 

internet a crescut semnificativ în ultimii ani . 

 
Cu toate acestea folosirea tehnologiei în scopuri educaționale rămâne în urmă . Nu toate școlile 

primare și gimnaziale din UE au conexiuni în bandă largă și nu toți profesorii au abilitățile și încrederea de a 

folosi instrumente digitale în susținerea actului pedagogic . Un studiu recent a arătat că, în 2015, un număr 

estimativ de 18% din școlile primare și secundare din UE erau conectate la internet . 

 

Cooperarea la nivelul UE, prin schimbul de bune practici, învățarea de la egal la egal și schimbul de 
informații s-au dovedit a sprijini sistemele de educație și formare ale Statelor membre. Cadrele comune fac 

posibilă identificarea soluțiilor eficiente, în timp ce instrumentele comune precum eTwinning ajută la 

creșterea eficienței și lărgirea impactului acțiunilor. Practicile inovative în domeniul educației, inclusiv cele 

digitale, există în întreaga Uniune. 

 

Dintre cei care au răspuns la consultarea publică privind programul Erasmus+, 68% au considerat 
inovația extrem de importantă pentru satisfacerea necesităților sectorului educațional . 

 

Sunt disponibile multe fonduri pentru a fi investite de către Comisia Europeană în TIC pe parcursul 

perioadei de finanțare 2014-2020. Aceste investitții susțin acțiunile Comisiei pentru a crea o piață digitală 
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unică. 

Incluziunea digitală poate fi luată în calcul cu privire la accesul la echipamentele informatice. 

 

Profesorul Steve Reder de la Universitatea de Stat Portland a propus un traseu în patru pași către 
incluziunea digitală: 

• Prima etapă: accesul digital pentru cei care nu au folosit niciodată un computer; 

• A doua etapă: gustul digital (utilizatorii să decidă dacă doresc să folosească un computer și în 

ce scop); 

• A treia etapă: pregătirea digitală („promptitudinea digitală”); 

• A patra etapă: cultura digitală. 
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