
Stejărel BREZULEANU, Radu BÎLBĂ, 

Răzvan RADU-RUSU, Manuela Dora ORBOI, 

Irina Olimpia SUSANU



CARMEN-OLGUȚA BREZULEANU (coordonator) 

Stejărel BREZULEANU, Radu BÎLBĂ, Răzvan RADU-RUSU,
Manuela Dora ORBOI, Irina Olimpia SUSANU 

MANUAL/GHID
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 

Iași, 2022



2 

Referenți științifici:



3 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Conținutul acestui manual/ghid a fost realizat în cadrul proiectului
POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”, Lider: Universitatea
pentru Științele Vieții ”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” din 
Galaţi.  

Scopul prezentului manual/ghid a fost de a realiza o prezentare
sintetică a modelului european către o economie și o societate digitalizate
care înseamnă solidaritate, prosperitate și durabilitate, care are la bază o mai 
mare putere de acțiune a cetățenilor și a întreprinderilor, garantând totodată 
securitatea și reziliența ecosistemului european digital și a lanțurilor de
aprovizionare europene.  

Una dintre lecțiile principale învățate în pandemie este că digitalizarea 
permite apropierea persoanelor, indiferent de locul în care se află fizic. 
Infrastructura digitală și conectivitatea rapidă ne oferă noi oportunități. 
Digitalizarea poate deveni un vector decisiv al drepturilor și al libertăților,
permițându-le oamenilor să depășească anumite limite teritoriale, poziții
sociale sau limite legate de apartenența la o comunitate și deschizându-le
noi posibilități de a învăța, de a se distra, de a lucra, de a explora și de a-și 
îndeplini obiectivele ambițioase. Va lua astfel naștere o societate în care
distanța geografică va fi mai puțin importantă, deoarece, oriunde în UE,
inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, oamenii vor putea lucra, învăța,
interacționa cu administrațiile publice, își vor pot putea gestiona finanțele și
plățile, vor putea utiliza sistemele de sănătate, sistemele de transport 
automatizate, vor putea participa la viața democratică, se vor putea distra 
sau se vor putea întâlni și discuta cu alte persoane. 

Ca poli de educație și cercetare, universitățile sunt chemate să joace
un rol important în educarea viitorilor cetățeni de a implementa la nivel 
mondial, european și național paradigma digitalizării și a competențelor 
specifice. 
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Manualul/ghidul DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE 
reprezintă un instrument util de informare pentru studenții și cadrele didactice 
din învățământul superior, care poate fi folosit în desfășurarea activităților 
educaționale. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații 
detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.  

Autorii 
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1. Dimensiunea digitală 2030 – modelul european pentru
deceniul digital 

Unirea forțelor: transformarea digitală pentru reziliența Europei  
În doar un an, pandemia de COVID-19 a schimbat radical rolul

digitalizării și modul în care este percepută digitalizarea în societățile și
economiile noastre și i-a accelerat ritmul. Acum, tehnologiile digitale sunt 
esențiale pentru activitatea profesională, învățământ, divertisment, 
socializare, cumpărături și pentru a avea acces la toate domeniile, de la 
servicii medicale la cultură. Pandemia a demonstrat, de asemenea, rolul 
decisiv pe care îl poate juca inovarea disruptivă și a scos la lumină 
vulnerabilitățile spațiului nostru digital, dependența sa de tehnologiile 
neeuropene și impactul dezinformării asupra societăților noastre
democratice. 

Având în vedere aceste provocări, aspirația noastră declarată este mai
relevantă ca niciodată: să aplicăm politici digitale care să le permită
cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de un viitor digital sustenabil și 
mai prosper, în care oamenii să se afle pe primul plan. Europa va trebui să 
se bazeze pe punctele sale forte: o piață unică deschisă și competitivă, norme 
solide care integrează valorile europene, afirmarea ca actor în comerțul 
internațional echitabil și bazat pe norme, baza industrială solidă, cetățeni cu 
înaltă calificare și o societate civilă solidă. În același timp, Europa trebuie să 
evalueze și să abordeze cu atenție toate deficiențele strategice, 
vulnerabilitățile și dependențele cu grad ridicat de risc care îi pun în pericol 
realizarea obiectivelor ambițioase și va trebui să accelereze investițiile
aferente. 

Într-o lume interconectată, Europa își va dobândi suveranitatea 
digitală prin construirea și implementarea capacităților tehnologice într-un
mod care să le permită cetățenilor și întreprinderilor să profite de potențialul
transformării digitale și să contribuie la crearea unei societăți mai sănătoase 
și mai ecologice.  

În discursul privind starea Uniunii din septembrie 2020, președinta von 
der Leyen a anunțat că Europa ar trebui să obțină suveranitatea digitală 
adoptând o viziune comună a UE până în 2030, pe baza unor obiective și 
principii clare. Președinta a pus un accent deosebit pe următoarele aspecte:
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crearea unui cloud european, poziția de lider în domeniul inteligenței 
artificiale etice, o identitate digitală sigură pentru toți și îmbunătățirea 
considerabilă a infrastructurilor de date, de supercalculatoare și de 
conectivitate. Ca răspuns, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte, 
până în martie 2021, o busolă cuprinzătoare pentru dimensiunea digitală, 
care să stabilească aspirațiile în domeniul digital pentru 2030, să instituie un 
sistem de monitorizare și să evidențieze principalele etape și mijloacele de 
concretizare a acestor aspirații.  

Odată lansat acest impuls politic, va fi necesară intensificarea 
eforturilor începute în ultimul deceniu pentru a accelera transformarea 
digitală a Europei, pornind de la progresele înregistrate în vederea creării 
unei piețe unice digitale pe deplin funcționale și intensificând acțiunile 
definite în strategia „Conturarea viitorului digital al Europei”. Această 
strategie a stabilit un program de reformă a politicilor, care a început deja 
prin Legea privind guvernanța datelor, Actul legislativ privind serviciile 
digitale, Actul legislativ privind piețele digitale și Strategia de securitate 
cibernetică. O serie de instrumente bugetare ale Uniunii, printre care 
programele de coeziune, Instrumentul de sprijin tehnic și programul Europa 
digitală, vor sprijini investițiile necesare pentru tranziția digitală. Acordul la 
care au ajuns colegiuitorii, conform căruia minimum 20 % din Mecanismul 
de redresare și reziliență ar trebui să sprijine tranziția digitală, va contribui la 
susținerea acestei agende de reformă, finanțarea favorizând construirea pe 
baze solide a deceniului digital al Europei. 

Viziunea pentru 2030: mai multă putere de acțiune pentru cetățeni și 
întreprinderi  

Modelul european către o economie și o societate digitalizate 
înseamnă solidaritate, prosperitate și durabilitate, are la bază o mai mare 
putere de acțiune a cetățenilor și a întreprinderilor, garantând totodată 
securitatea și reziliența ecosistemului european digital și a lanțurilor de 
aprovizionare europene.  

Una dintre lecțiile principale pe care le-am învățat din pandemie este 
că digitalizarea permite apropierea persoanelor, indiferent de locul în care se 
află fizic. Infrastructura digitală și conectivitatea rapidă ne oferă noi 
oportunități. Digitalizarea poate deveni un vector decisiv al drepturilor și al 
libertăților, permițându-le oamenilor să depășească anumite limite teritoriale, 
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poziții sociale sau limite legate de apartenența la o comunitate și 
deschizându-le noi posibilități de a învăța, de a se distra, de a lucra, de a
explora și de a-și îndeplini obiectivele ambițioase. Va lua astfel naștere o
societate în care distanța geografică va fi mai puțin importantă, deoarece,
oriunde în UE, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, oamenii vor putea 
lucra, învăța, interacționa cu administrațiile publice, își vor pot putea gestiona
finanțele și plățile, vor putea utiliza sistemele de sănătate, sistemele de 
transport automatizate, vor putea participa la viața democratică, se vor putea 
distra sau se vor putea întâlni și discuta cu alte persoane. 

Cu toate acestea, criza a scos în evidență și vulnerabilitățile spațiului 
nostru digital, dependența sa tot mai mare de tehnologii critice, adesea din 
afara UE, dependența de câteva mari companii din domeniul tehnologiei 
informației și creșterea afluxului de produse contrafăcute și a furtului 
cibernetic și a amplificat impactul dezinformării asupra societăților noastre
democratice. De asemenea, a apărut un nou decalaj digital, nu numai între 
zonele urbane bine conectate și teritoriile rurale și îndepărtate, ci și între cei 
care pot beneficia pe deplin de un spațiu digital îmbogățit, accesibil și sigur, 
care oferă o gamă completă de servicii, și cei care nu pot beneficia pe deplin 
de acest spațiu. Un decalaj similar a apărut între întreprinderile care sunt 
deja capabile să valorifice întregul potențial al mediului digital și cele care nu
sunt încă complet digitalizate. În acest sens, pandemia de COVID-19 a scos 
la iveală un nou tip de sărăcie, „sărăcia digitală”; a devenit astfel imperativ
să ne asigurăm că toți cetățenii și toate întreprinderile din Europa pot
beneficia de transformarea digitală pentru o viață mai bună și mai prosperă.
Viziunea europeană pentru 2030 este o societate digitală în care nimeni nu 
este lăsat în urmă. 

Soluții digitale în materie de sănătate  
Pandemia de COVID-19 a demonstrat potențialul unor soluții 

inovatoare de telemedicină, de îngrijire la distanță și de robotică pentru a 
proteja personalul medical și pentru a-i ajuta pe pacienți să fie îngrijiți de la 
distanță acasă și a deschis calea pentru utilizarea generalizată a acestor 
soluții. Tehnologiile digitale pot să le ofere cetățenilor mijloace de 
monitorizare a stării de sănătate și de adaptare a stilului de viață; aceste 
tehnologii pot să favorizeze autonomia, să prevină bolile netransmisibile și 
pot să contribuie la eficiența furnizorilor de servicii de sănătate și de asistență 
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medicală și a sistemelor de sănătate. Datorită instrumentelor asociate 
competențelor digitale adecvate, cetățenii vor putea avea în continuare o 
viață profesională activă pe măsură ce îmbătrânesc, iar personalul medical și 
personalul de îngrijire vor putea beneficia pe deplin de soluțiile digitale în 
materie de sănătate pentru a-și monitoriza și trata pacienții. 

Digitalizarea aduce cu sine noi surse de prosperitate, permițându-le 
antreprenorilor să inoveze, să își înființeze și să își dezvolte propria afacere
indiferent de locul în care trăiesc, să deschidă piețe și să facă investiții 
oriunde în Europa și oriunde în lume și să creeze noi locuri de muncă într-un
moment în care un număr tot mai mare de europeni își simt amenințate 
securitatea economică sau mediul în care trăiesc.  

Tehnologiile digitale pot contribui în mod semnificativ la realizarea
obiectivelor Pactului verde european. Adoptarea soluțiilor digitale și utilizarea 
datelor vor contribui la tranziția către o economie neutră din punct de vedere
climatic, circulară și mai rezilientă. Înlocuirea deplasărilor în interes de 
serviciu cu videoconferințe permite reducerea emisiilor, în timp ce, în sectorul
agricol, în cel energetic, în sectorul construcțiilor, în sectorul industrial sau al 
urbanismului și în sectorul serviciilor, tehnologiile digitale permit procese mai 
ecologice, contribuind astfel la obiectivul pe care l-a propus Europa de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030 și 
de a ne proteja mai bine mediul. Infrastructurile și tehnologiile digitale în sine
vor trebui să devină mai durabile și mai eficiente din punct de vedere
energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Datorită inovării și
standardelor ecologice ambițioase, întreprinderile vor fi în măsură să adopte,
în cadrul transformării lor digitale, tehnologii digitale cu o amprentă de mediu
mai redusă și cu o eficiență energetică și a materiilor prime mai mare.  

Soluții verzi digitale – Pașaportul digital al produsului 
Tranziția către o economie durabilă necesită o gestionare mai 

inteligentă a datelor referitoare la produse de-a lungul întregului ciclu de 
viață al produsului. Majoritatea acestor informații există, dar nu sunt puse la 
dispoziția celor care le-ar putea utiliza cel mai bine. Cu ajutorul tehnologiilor 
digitale se pot eticheta, urmări, localiza și partaja datele referitoare la 
produse de-a lungul lanțurilor valorice, până la nivelul diferitelor componente 
și materiale. Începând cu bateriile pentru vehiculele electrice și aplicațiile 
industriale, pașaportul digital european al produsului (ca parte a Inițiativei 
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privind produsele sustenabile) va contribui la o mai bună informare a 
întreprinderilor, va spori eficiența utilizării resurselor și le va permite 
consumatorilor să facă alegeri sustenabile. 

Pentru a asigura respectarea normelor și a valorilor europene, sunt 
indispensabile infrastructurile și tehnologiile reziliente, sigure și fiabile. O 
piață unică puternică, o concurență loială și un comerț funcțional bazat pe 
norme reprezintă atuuri esențiale pentru succesul economic și reziliența UE.  

În același timp, tehnologiile digitale sunt dezvoltate în cea mai mare 
parte în afara UE, iar convergența dintre statele membre în ceea ce privește 
digitalizarea rămâne limitată, împiedicând economiile de scară. 
Consolidându-și punctele forte și capacitățile interne, UE va deveni un 
partener internațional mai puternic. Pentru ca UE să poată dezvolta 
tehnologii critice într-un mod care să stimuleze creșterea productivității și 
dezvoltarea economică în deplină coerență cu valorile și cu obiectivele sale 
societale, este necesară o creștere masivă a investițiilor, prin intermediul 
tuturor fondurilor UE relevante și al cheltuielilor naționale, inclusiv 
mobilizarea unor importante investiții private.  

 
Cele patru puncte cardinale pentru trasarea traiectoriei UE 
Pentru a transpune aspirațiile digitale ale UE pentru 2030 în obiective 

concrete și pentru a se asigura că aceste obiective vor fi îndeplinite, Comisia 
propune instituirea unei busole pentru dimensiunea digitală. Busola se va 
baza pe un sistem de monitorizare îmbunătățit, care va urmări traiectoria UE 
în ceea ce privește ritmul transformării digitale, lacunele în ceea ce privește 
capacitățile digitale strategice europene, precum și punerea în aplicare a 
principiilor digitale. Aceasta va include mijloacele de realizare a viziunii și va 
stabili principalele etape de parcurs structurate în jurul celor patru puncte 
cardinale. Primele două sunt axate pe capacitățile digitale în materie de 
infrastructuri și educație și competențe, iar celelalte două sunt axate pe 
transformarea digitală a întreprinderilor și a serviciilor publice.  

O populație cu competențe digitale și profesioniști înalt 
calificați în domeniul digital 

În lumea de mâine, dacă dorim să fim stăpânii propriului nostru destin 
și încrezători în mijloacele, valorile și alegerile noastre, trebuie să ne bazăm 
pe cetățeni autonomi și capabili din punct de vedere digital, pe o 
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forță de muncă cu competențe digitale și pe un număr cu mult mai mare de 
experți în domeniul digital decât avem în prezent. Acest lucru ar trebui 
promovat prin dezvoltarea unui ecosistem educațional digital de înaltă 
performanță, precum și printr-o politică eficace de promovare a legăturilor 
cu talentele din întreaga lume și de atragere a acestora. 

Competențele digitale vor fi esențiale pentru consolidarea rezilienței 
noastre colective ca societate. Competențele digitale de bază pentru toți 
cetățenii și posibilitatea de a dobândi noi competențe digitale specializate 
pentru forța de muncă reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea 
activă la deceniul digital, astfel cum se explică în Agenda pentru competențe 
în Europa.  

Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 
prevede ca, până în 2030, 80 % din adulți să aibă cel puțin competențe 
digitale de bază. Pentru ca toți europenii să poată beneficia pe deplin de 
bunăstarea pe care o aduce cu sine o societate digitală favorabilă incluziunii 
și astfel accesul la educație care permite dobândirea de competențe digitale 
de bază ar trebui să fie un drept al tuturor cetățenilor UE, iar învățarea pe 
tot parcursul vieții ar trebui să devină o realitate. 

Prin extinderea competențelor digitale s-ar putea construi o societate 
care să poată avea încredere în produsele digitale și serviciile online, să 
identifice dezinformarea și tentativele de fraudă, să se protejeze împotriva 
atacurilor cibernetice, a practicilor de scam și a fraudelor online și în care 
copiii să învețe cum să înțeleagă și să navigheze prin multitudinea de 
informații la care sunt expuși în mediul online. 

Competențele digitale avansate înseamnă mai mult decât competențe 
excelente în materie de programare sau cunoștințe de bază în domeniul 
științelor informatice. Oportunitățile de formare și educația digitală oferite 
forței de muncă ar trebui să le permită cetățenilor să dobândească 
competențe digitale specializate pentru a obține un loc de muncă de calitate 
și pentru a avea o carieră de succes. În 2019, existau 7,8 milioane de 
specialiști TIC, rata de creștere anuală anterioară fiind de 4,2 %. Dacă 
această tendință continuă, UE va fi cu mult sub necesarul preconizat de 20 
de milioane de experți, de exemplu pentru domenii-cheie, cum ar fi 
securitatea cibernetică sau analiza datelor. Peste 70 % din întreprinderi 
declară că lipsa de personal cu competențe digitale adecvate reprezintă un 
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obstacol în calea investițiilor. Există, de asemenea, un dezechilibru de gen 
grav, doar unul din șase specialiști TIC și unul din trei absolvenți de științe, 
tehnologie, inginerie și matematică fiind femei. Acest lucru este agravat de 
lipsa de capacitate în ceea ce privește programele de educație și formare 
specializate în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice și 
securitatea cibernetică, precum și de nivelul scăzut de integrare a 
disciplinelor digitale și a instrumentelor educaționale multimedia în alte 
discipline. Pentru abordarea acestei provocări sunt necesare investiții masive 
pentru formarea generațiilor viitoare de lucrători și pentru perfecționarea și 
recalificarea forței de muncă.  

La acțiunile întreprinse pe plan intern ar trebui să se adauge acțiuni 
de sprijin menite să sporească nivelul de alfabetizare digitală la nivel mondial, 
în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU. 
Programul Erasmus+ va oferi, de asemenea, oportunități pentru inginerii și 
specialiștii din sectorul digital din țări terțe și va consolida, în general, mediile 
de învățare digitală. În Africa, coalițiile naționale pentru competențe 
digitale și locuri de muncă în domeniul digital ar putea elabora 
programe comune de formare în materie de competențe digitale și ar putea 
sprijini guvernele oferindu-le expertiză și propunând proiecte care să permită 
intrarea școlilor și a instituțiilor de învățământ în era digitală. De asemenea, 
competențele digitale și alfabetizarea digitală devin un element central al 
consolidării capacităților digitale în relațiile noastre cu America Latină și zona 
Caraibilor. 

În perspectiva anului 2030, concurența globală pentru talente va fi 
acerbă, întrucât expertiza va rămâne o competență rară și va fi un factor 
esențial al inovării, al creșterii productivității și al prosperității pentru toate 
țările. Promovarea atractivității UE, precum și schemele de sprijin pentru 
talentele în domeniul digital vor juca un rol esențial în transformarea digitală 
a UE.  

Aspirația este ca, până în 2030: 
 —  pe lângă obiectivul privind competențele digitale de 

bază stabilit în Planul de acțiune privind Pilonul european al 
drepturilor sociale, să avem 20 de milioane de specialiști TIC 
angajați în UE, cu asigurarea parității între femei și bărbați. 
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Infrastructuri digitale durabile, sigure și performante 
Europa va reuși să dobândească rolul de lider în domeniul digital 

numai dacă va avea o infrastructură digitală durabilă în ceea ce privește 
conectivitatea, microelectronica și capacitatea de a prelucra 
volume mari de date, deoarece acestea acționează drept catalizatori 
pentru alte evoluții tehnologice și sprijină avantajul competitiv al industriei 
noastre. Trebuie realizate investiții semnificative în toate aceste domenii 
care, pentru a atinge o dimensiune europeană, necesită coordonare.  

O conectivitate excelentă și sigură pentru toți și pretutindeni în 
Europa este o condiție prealabilă pentru o societate în care fiecare 
întreprindere și cetățean să își poată aduce contribuția pe deplin. Este 
esențial ca, până în 2030, să realizăm conectivitatea la nivel de gigabit. Deși 
acest obiectiv ambițios poate fi realizat prin diverse combinații de tehnologii, 
accentul ar trebui să fie pus pe conectivitatea fixă, mobilă și prin satelit de 
generație următoare, care este mai durabilă, prin intermediul unor rețele de 
foarte mare capacitate, inclusiv 5G, care să se bazeze pe alocarea rapidă și 
eficientă a spectrului și pe respectarea setului de instrumente pentru 
securitatea cibernetică a rețelelor 5G, precum și pe dezvoltarea tehnologiei 
6G în anii următori. 

Pe măsură ce vom înainta în acest deceniu, în gospodării se vor folosi 
tot mai mult astfel de tehnologii de rețea, întrucât va exista o nevoie tot mai 
mare de conectivitate de foarte mare capacitate. Până la sfârșitul acestui 
deceniu, se preconizează că noile funcții și posibilități de comunicare digitală, 
cum ar fi mediile holografice de înaltă precizie și experiențele senzoriale 
digitale în cadrul rețelelor, vor oferi o perspectivă cu totul nouă unei societăți 
bazate pe tehnologii digitale, fapt ce subliniază nevoia de conectivitate la 
nivel de gigabit. Cu mult înainte de sfârșitul deceniului, întreprinderile vor 
avea nevoie de conexiuni și infrastructuri de date specifice în gigabiți pentru 
cloud computing și prelucrarea datelor, așa cum și școlile și spitalele vor avea 
nevoie de această infrastructură pentru e-educație și e-sănătate. Pentru a 
permite prelucrarea datelor în timp real, calculul de înaltă performanță (HPC) 
va necesita conexiuni terabit.  

Aspirația este ca, până în 2030,  
toate gospodăriile europene să dispună de o rețea gigabit, iar 

toate zonele populate, de 5G. 
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Poziția de lider al Europei în domeniul digital și competitivitatea pe 
plan global depind de o conectivitate internă și externă puternică și ar trebui, 
de asemenea, să contribuie la angajamentul nostru internațional, în 
special pe toate fusele orare europene, și ținând seama de apariția unor 
gateway-uri la periferia UE. UE are un program cuprinzător de acțiuni cu 
parteneri din Balcanii de Vest și din Parteneriatul estic, care vizează inclusiv 
extinderea rețelelor în bandă largă. Europa va fi legată de partenerii săi din 
vecinătate și din Africa, inclusiv prin cabluri terestre și submarine și printr-o 
constelație securizată de sateliți. În plus, UE va intensifica punerea în aplicare 
a Strategiei de conectivitate UE-Asia prin intermediul unor noi parteneriate 
privind conectivitatea cu India și ASEAN. Parteneriatul digital cu America 
Latină și zona Caraibilor va completa lansarea componentei de conectivitate 
a Alianței digitale cu America Latină și zona Caraibilor, pe baza cablului 
BELLA.  

Conectivitatea este o condiție prealabilă pentru transformarea digitală, 
însă microprocesoarele se află la începutul majorității lanțurilor valorice 
strategice esențiale, cum ar fi automobilele conectate, telefoanele, internetul 
obiectelor, computerele de înaltă performanță, tehnica de calcul la margine 
și inteligența artificială. Europa proiectează și produce cipuri de înaltă 
calitate, însă există lacune importante, în special în ceea ce privește 
tehnologiile de fabricație de ultimă generație și proiectarea cipurilor, Europa 
fiind astfel vulnerabilă în mai multe privințe.  

Aspirația este ca, până în 2030,  
producția de semiconductori de ultimă generație și durabili în 

Europa, inclusiv procesoarele, să reprezinte cel puțin 20 % din 
producția mondială ca valoare (ceea ce înseamnă capacități de producție 
cu noduri mai mici de 5 nm, cu obiectivul de a ajunge la noduri de 2 nm și 
de 10 ori mai eficiente din punct de vedere energetic decât în prezent).  

Infrastructurile digitale în serviciul cetățenilor, al IMM-urilor, al 
sectorului public și al marilor întreprinderi necesită un calcul de înaltă 
performanță și infrastructuri de date complete. În prezent, datele produse în 
Europa sunt, în general, stocate și prelucrate în afara Europei, iar valoarea 
lor este, de asemenea, extrasă în afara Europei. Deși întreprinderile care 
generează și exploatează date ar trebui să își păstreze libertatea de alegere 
în această privință, această libertate poate genera riscuri în ceea ce privește 
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securitatea cibernetică, vulnerabilitățile în materie de aprovizionare, 
posibilitățile de schimbare a furnizorului, precum și accesul ilegal al țărilor 
terțe la date. Furnizorii de servicii de cloud cu sediul în UE dețin doar o cotă 
mică din piața serviciilor de cloud, ceea ce expune UE la astfel de riscuri și 
limitează potențialul de investiții pentru industria digitală europeană pe piața 
prelucrării datelor. De asemenea, având în vedere impactul centrelor de date 
și al infrastructurilor de cloud asupra consumului de energie, UE ar trebui să 
preia inițiativa pentru ca aceste infrastructuri să devină neutre din punct de 
vedere climatic și eficiente din punct de vedere energetic până în 2030, 
utilizând în același timp excesul de energie pe care îl degajă pentru a 
contribui la încălzirea locuințelor, a întreprinderilor și a spațiilor publice 
comune. Ca parte a indicelui consolidat al economiei și societății digitale 
(DESI), Comisia va introduce mecanisme de măsurare a eficienței energetice 
a centrelor de date și a rețelelor de comunicații electronice utilizate de 
întreprinderile europene.  

După cum s-a subliniat în strategia europeană privind datele, volumul 
de date generate crește vertiginos și se preconizează că o proporție tot mai 
mare de date vor fi prelucrate la marginea rețelei, mai aproape de utilizatori 
și de locul în care sunt generate datele. Această schimbare va necesita 
dezvoltarea și implementarea unor tehnologii cu totul noi de prelucrare a 
datelor, care să cuprindă marginea rețelei, îndepărtându-se de modelele de 
infrastructură centralizate bazate pe cloud computing. Pentru a aborda 
aceste tendințe de creștere a distribuției și a descentralizării capacităților de 
prelucrare a datelor și pentru a depăși deficitul de aprovizionare adecvată cu 
servicii de cloud care să răspundă nevoilor întreprinderilor și ale administrației 
publice europene, Europa trebuie să își consolideze propria infrastructură și 
propriile capacități de cloud.  

Procesarea inteligentă a datelor la marginea rețelei (Intelligent edge 
computing) – aplicații: 

monitorizarea intersecțiilor periculoase pentru un vehicul 
autonom, astfel încât acesta să poată circula în condiții de siguranță; 

în cadrul „agriculturii inteligente”, unde implementarea 
capacității la margine conectate la utilaje din fermă va permite colectarea de 
date agricole în timp real, furnizarea de servicii avansate fermierilor, cum ar 
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fi previziunile privind recoltele sau gestionarea fermei, și optimizarea 
lanțurilor de aprovizionare cu alimente. 

în cadrul producției ca serviciu (Manufacturing-as-a-
service), crearea condițiilor pentru ca societățile de producție – în special 
IMM-urile – să aibă acces local la platforme inovatoare de servicii industriale 
bazate pe cloud și la piețe pentru a-și spori vizibilitatea capacităților de 
producție;  

date medicale și dosare medicale: acest lucru va permite 
colectarea și agregarea datelor medicale la nivel local mult mai rapid (de 
exemplu, în contextul pandemiei); 

în contextul modernizării sectorului public, unde 
implementarea tehnologiilor la margine va oferi administrației publice locale 
capacitatea de prelucrare a datelor. 

 
Aspirația este ca, până în 2030,  

10 000 de noduri periferice foarte sigure și neutre din 
punctul de vedere al impactului asupra climei să fie implementate 
în UE; acestea vor fi distribuite astfel încât să garanteze accesul la 
servicii de date cu latență redusă (câteva milisecunde), indiferent 
de locul în care sunt situate întreprinderile. 

Cu toate acestea, ecosistemul cloud și cel edge nu vor aduce beneficii 
depline întreprinderilor și administrațiilor publice europene decât dacă sunt 
însoțite de capacități de calcul de ultimă generație. În acest sens, 
cooperarea cu statele membre prin intermediul întreprinderii comune pentru 
calculul european de înaltă performanță, deja înființată, va fi accelerată 
pentru a implementa o infrastructură agregată de talie mondială de date 
pentru supercalcul și calcul cuantic.  

În același timp, UE trebuie să investească în noile tehnologii cuantice. 
UE ar trebui să se afle în avangarda mondială a dezvoltării calculatoarelor 
cuantice care să fie complet programabile și accesibile de pretutindeni în 
Europa și, în același timp, foarte eficiente din punct de vedere energetic și 
capabile să rezolve în câteva ore ceea ce în prezent se rezolvă în sute de zile, 
dacă nu chiar în ani.  
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Revoluția cuantică din următorul deceniu va aduce o schimbare 
radicală în ceea ce privește apariția și utilizarea tehnologiilor digitale. Printre 
exemplele de posibile aplicații practice se numără: 

—  sănătatea: calculatoarele cuantice vor permite o dezvoltare 
mai rapidă și eficientă a medicamentelor, cum ar fi simularea unui corp uman 
(„gemenii digitali”) pentru testarea virtuală a medicamentelor, pentru 
dezvoltarea de tratamente personalizate împotriva cancerului, o secvențiere 
mult mai rapidă a genomului etc.;  

—  creșterea gradului de securitate a comunicațiilor și a 
transferurilor de date: sistemele de comunicații cuantice securizate pot 
proteja comunicațiile sensibile, sistemele de vot online și tranzacțiile 
financiare, pot asigura stocarea pe termen lung a datelor medicale sensibile 
și a celor privind securitatea națională și pot menține siguranța infrastructurii 
critice de comunicații;  

—  o mai bună monitorizare a resurselor: senzorii de 
gravitație cuantică de pe Pământ sau instalați pe sateliți din spațiu vor 
măsura câmpurile gravitaționale, făcând posibilă detectarea obstacolelor, a 
subsidenței și a resurselor de apă subterane și vor monitoriza fenomenele 
naturale, cum ar fi activitatea vulcanică; 

—  mediul de afaceri/mediul înconjurător: calculatoarele 
cuantice vor optimiza utilizarea algoritmilor pentru rezolvarea unor probleme 
logistice și de programare extrem de complexe, ceea ce va duce la economii 
de timp și combustibil sau la găsirea celei mai ieftine combinații de surse 
regenerabile pentru alimentarea unei rețele energetice. 

 
Aspirația este ca, 
până în 2025, Europa să dispună de primul său calculator cu 

accelerare cuantică, urmând apoi ca Europa să se afle în avangarda 
capacităților cuantice până în 2030. 

 
Transformarea digitală a întreprinderilor 
În timpul pandemiei de COVID-19, adoptarea tehnologiilor digitale a 

devenit esențială pentru multe întreprinderi. Până în 2030, tehnologiile 
digitale, inclusiv 5G, internetul obiectelor, procesarea datelor la marginea 
rețelei (edge computing), inteligența artificială, robotica și realitatea 



18 
 

augmentată vor fi mai mult decât simple tehnologii generice; ele se vor afla 
în centrul noilor produse, al noilor procese de fabricație și al noilor modele 
de afaceri bazate pe schimbul echitabil de date în economia datelor. În acest 
context, adoptarea și punerea rapidă în aplicare a propunerilor Comisiei 
privind piața unică digitală și a strategiilor incluse în comunicarea „Conturarea 
viitorului digital al Europei” vor consolida transformarea digitală a 
întreprinderilor și vor asigura o economie digitală echitabilă și competitivă. 
Acestea vor trebui, de asemenea, să fie corelate cu condiții de concurență 
echitabile în străinătate. 

Transformarea întreprinderilor va depinde de capacitatea lor de a 
adopta noi tehnologii digitale cu celeritate și la toate nivelurile, inclusiv în 
ecosistemele industriale și de servicii rămase în urmă. Sprijinul UE, în special 
prin intermediul pieței unice, al programului Europa digitală și al programelor 
de coeziune, va favoriza implementarea și utilizarea capacităților digitale, 
inclusiv a spațiilor de date industriale, a puterii de procesare, a standardelor 
deschise și a structurilor de testare și de experimentare. 

Întreprinderile ar trebui încurajate să adopte tehnologii și produse 
digitale cu o amprentă de mediu mai redusă și cu o eficiență energetică și a 
materiilor prime mai mare. Tehnologiile digitale trebuie să fie implementate 
rapid pentru a permite o utilizare mai intensivă și mai eficientă a resurselor. 
Astfel, creșterea productivității materiilor prime în Europa va reduce atât 
costurile factorilor de producție, cât și vulnerabilitatea noastră la șocurile în 
materie de aprovizionare. 

Potențialul pe care îl reprezintă transformarea digitală pentru cinci 
ecosisteme esențiale 

- Industria prelucrătoare: datorită conectivității 5G, dispozitivele 
din fabrici vor fi și mai conectate și vor colecta date industriale. Inteligența 
artificială va oferi instrucțiuni roboților în timp real, aceștia devenind tot mai 
colaborativi, și va îmbunătăți condițiile de muncă, siguranța, productivitatea 
și bunăstarea lucrătorilor. Producătorii vor putea să îmbunătățească 
întreținerea predictivă și să producă la cerere, în funcție de nevoile 
consumatorilor, cu stocuri zero, datorită gemenilor digitali, noilor materiale 
și imprimării 3D.  

- Sănătatea: introducerea unei mai mari interacțiuni online, a 
unor servicii fără documente pe suport de hârtie, a transmiterii electronice și 
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a accesului electronic la date în locul documentelor pe suport de hârtie și a 
automatizării ar putea duce la beneficii de până la 120 de miliarde EUR pe 
an în Europa. 

- Construcțiile: dintre toate sectoarele majore, sectorul 
construcțiilor înregistrează cea mai scăzută creștere a productivității din 
ultimii 20 ani. 70 % din cadrele de conducere din sectorul construcțiilor 
consideră că noile tehnologii de producție și digitalizarea sunt motoare ale 
schimbării în acest sector. 

- Agricultura: datorită tehnologiilor agricole digitale, sectorul 
agricol poate produce într-un mod mai adaptat și mai eficient, îmbunătățind 
astfel durabilitatea, performanța și competitivitatea sectorului. Agricultura a 
fost identificată ca fiind un sector-cheie, în care soluțiile digitale pot contribui 
la reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de seră și a utilizării de 
pesticide. 

- Mobilitatea: soluțiile digitale pentru mobilitatea conectată și 
automatizată au un mare potențial de reducere a accidentelor rutiere, de 
îmbunătățire a calității vieții și de îmbunătățire a eficienței sistemelor de 
transport, inclusiv în ceea ce privește amprenta lor de mediu. 

Ar trebui acordată o atenție deosebită inovării de vârf și 
disruptive. Deși numărul întreprinderilor nou-înființate în Europa este deja 
egal cu cel din SUA, Europa trebuie să creeze condiții mai favorabile și o piață 
unică cu adevărat funcțională pentru creștere și extindere rapidă. Europa s-
a dotat cu diverse instrumente, însă decalajul în materie de investiții pentru 
finanțarea creșterii întreprinderilor nou-înființate între SUA și Europa și chiar 
între UE și China este încă considerabil. UE a produs deja o serie de unicorni, 
dar este loc de mai bine. Dezvoltarea unui standard de excelență „Startup 
Nations” poate contribui la facilitarea creșterii economice la nivel 
transfrontalier, inclusiv la creșterea accesului la finanțare pentru extindere.  

IMM-urile joacă un rol central în această tranziție, nu doar 
pentru că reprezintă cea mai mare parte a întreprinderilor din UE, ci și pentru 
că reprezintă o sursă esențială de inovare. Cu sprijinul a peste 200 de centre 
de inovare digitală și clustere industriale, până în 2030, IMM-urile ar trebui 
să aibă posibilitatea de a accesa tehnologiile sau datele digitale cu ușurință 
și în condiții echitabile, garantate printr-o reglementare adecvată, și ar trebui 
să beneficieze de sprijin adecvat pentru digitalizare. În acest sens, peste 200 
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de centre europene de inovare digitală și de clustere industriale din întreaga 
UE ar trebui să sprijine transformarea digitală atât a IMM-urilor inovatoare, 
cât și a celor nedigitale și să conecteze furnizorii digitali la ecosisteme locale. 
Obiectivul este de a atinge un nivel ridicat de intensitate digitală, fără a lăsa 
pe nimeni în urmă. Comisia își va actualiza strategia industrială, inclusiv în 
vederea accelerării transformării digitale a ecosistemelor industriale în 
sprijinul obiectivelor prevăzute pentru 2030. 

Aspirația este ca, până în 2030: 
—  75 % dintre întreprinderile europene să folosească 

servicii de cloud computing, Big Data și inteligența artificială;  
—  peste 90 % dintre IMM-urile europene să ajungă cel 

puțin la un nivel de bază de intensitate digitală;  
—  Europa își va lărgi portofoliul de întreprinderi 

inovatoare în faza de extindere și va îmbunătăți accesul acestora la 
finanțare, ceea ce va duce la dublarea numărului de unicorni în 
Europa.  

 
Digitalizarea serviciilor publice 
Obiectivul UE este de a se asigura că până în 2030 viața democratică 

și serviciile publice în mediul online vor fi pe deplin accesibile tuturor, inclusiv 
persoanelor cu handicap, și că vor beneficia de un mediu digital de cea mai 
bună calitate, care va oferi servicii și instrumente ușor de utilizat, eficiente și 
personalizate, cu standarde ridicate de securitate și de confidențialitate. Votul 
electronic securizat ar încuraja o mai mare participare a publicului la viața 
democratică. Serviciile ușor de utilizat vor permite cetățenilor de toate 
vârstele și întreprinderilor de toate dimensiunile să influențeze mai eficient 
direcția și rezultatele activităților guvernamentale și să îmbunătățească 
serviciile publice. Guvernul ca platformă (Government as a Platform), 
reprezentând o nouă modalitate de creare de servicii publice digitale, va oferi 
un acces global și ușor la serviciile publice, cu o interacțiune continuă a 
capacităților avansate, cum ar fi prelucrarea datelor, inteligența artificială și 
realitatea virtuală. Guvernul ca platformă va contribui, de asemenea, la 
stimularea creșterii productivității întreprinderilor europene, datorită unor 
servicii mai eficiente, care sunt în mod implicit digitale , precum și modelului 
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prin care întreprinderile, în special IMM-urile, sunt stimulate să adopte un 
grad mai ridicat de digitalizare.  

Cu toate acestea, pentru transpunerea în practică a acestei viziuni mai 
sunt încă multe de făcut. În pofida utilizării tot mai frecvente a serviciilor 
publice online, serviciile furnizate în format digital constau adesea în servicii 
de bază, de exemplu completarea unor formulare. Europa trebuie să 
valorifice digitalizarea pentru a aduce o schimbare de paradigmă în modul în 
care interacționează cetățenii, administrațiile publice și instituțiile 
democratice, asigurând interoperabilitatea la toate nivelurile de guvernare și 
în toate serviciile publice.  

Telemedicina 
În timpul pandemiei, consultațiile prin sistemul de telemedicină 

au crescut într-o lună mai mult decât în 10 ani, iar acest lucru a jucat un rol 
esențial în reducerea cozilor în spitale și în menținerea pacienților în condiții 
bune de sănătate. Capacitatea cetățenilor europeni de a-și accesa dosarele 
medicale electronice (DES) și de a controla accesul la aceste dosare în 
întreaga UE ar trebui îmbunătățită semnificativ până în 2030, pe baza unor 
specificații tehnice comune pentru schimbul de date privind sănătatea, 
interoperabilitatea, dezvoltarea unei infrastructuri securizate, precum și 
adoptarea de măsuri care să faciliteze acceptarea de către public a 
schimbului de informații privind sănătatea cu comunitatea medicală. 

Identitatea digitală europeană: guvernul în palma mâinii 
Până în 2030, cadrul UE ar trebui să conducă la implementarea pe 

scară largă a unei identități de încredere, controlată de utilizator, care să 
permită fiecărui cetățean să aibă controlul asupra propriilor interacțiuni și 
asupra prezenței sale în mediul online. Utilizatorii vor putea utiliza pe deplin 
și cu ușurință serviciile online pe întreg teritoriul UE, fiindu-le asigurată 
confidențialitatea datelor.  

Comunitățile din UE dezvoltă, de asemenea, platforme de date 
inteligente care integrează date din diferite sectoare și orașe, contribuind la 
ameliorarea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor lor. În prezent, majoritatea 
serviciilor digitale pe care le oferă aceste platforme se limitează la servicii de 
bază, cum ar fi parcările inteligente, iluminatul inteligent sau telematica 
transportului public. Digitalizarea are, de asemenea, un rol esențial în 
dezvoltarea „satelor inteligente”, și anume a comunităților din zonele rurale 
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care utilizează soluții inovatoare pentru a-și îmbunătăți reziliența, valorificând 
punctele forte și oportunitățile locale.  

Platformele din comunitățile rurale și urbane vor fi alimentate de 
tehnologii digitale și vor oferi servicii precum sisteme de transport inteligente 
multimodale, ajutor de urgență rapid în caz de accidente, soluții mai specifice 
de gestionare a deșeurilor, gestionarea traficului, urbanism, soluții inteligente 
de energie și iluminat, optimizarea resurselor etc. Utilizarea criteriilor privind 
achizițiile publice verzi poate stimula cererea pentru o transformare digitală 
verde. 

Transformarea digitală ar trebui, de asemenea, să favorizeze 
construirea unor sisteme de justiție moderne și eficiente, să asigure 
respectarea drepturilor consumatorilor și o eficacitate sporită a acțiunilor 
publice, inclusiv a capacităților de asigurare a respectării legii și de 
investigare – activitățile ilegale în mediul offline sunt, de asemenea, ilegale 
în mediul online, iar autoritățile de aplicare a legii trebuie să dispună de 
mijloacele necesare pentru a face față formelor de criminalitate informatică 
din ce în ce mai sofisticate. 

Aspirația este ca, până în 2030: 
serviciile publice esențiale disponibile pentru cetățenii 

și întreprinderile europene să fie furnizate 100 % în mediul online;  
100 % din cetățenii europeni să aibă acces la dosarele 

medicale (dosare electronice); 
80 % din cetățeni să utilizeze o soluție de identificare 

digitală. 
 
Cetățenia digitală  
Implementarea de infrastructuri, competențe și capacități digitale și 

digitalizarea numai a întreprinderilor și a serviciilor publice nu sunt suficiente 
pentru a defini abordarea UE în ceea ce privește viitorul său digital; de 
asemenea, este necesar să se permită tuturor europenilor să utilizeze pe 
deplin oportunitățile și tehnologiile digitale. În spațiul digital, trebuie să ne 
asigurăm că aceleași drepturi care se aplică în mediul offline pot fi exercitate 
pe deplin în mediul online.  

Pentru a dispune de toate mijloacele necesare, cetățenii ar trebui să 
aibă mai întâi acces la conectivitate accesibilă, sigură și de înaltă calitate, să 
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poată dobândi competențe digitale de bază – care ar trebui să devină un 
drept pentru toți – și să dispună de alte mijloace care să le permită să 
participe pe deplin la activitățile economice și societale în prezent și în viitor. 
De asemenea, cetățenii trebuie să aibă acces ușor la serviciile publice 
digitale, pe baza unei identități digitale universale, precum și acces la servicii 
de sănătate digitale. Cetățenii ar trebui să aibă acces nediscriminatoriu la 
serviciile online și ar trebui să beneficieze de pe urma transpunerii în practică 
a principiilor, cum ar fi spațiile digitale sigure și de încredere, echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată într-un mediu de lucru la distanță, protecția 
minorilor și procese decizionale algoritmice etice.  

De asemenea, tehnologiile și serviciile digitale pe care le utilizează 
cetățenii trebuie să fie conforme cadrului juridic aplicabil și trebuie să 
respecte drepturile și valorile inerente „modelului european”. În plus, mediul 
digital centrat pe factorul uman, sigur și deschis ar trebui să fie conform 
dispozițiilor legislative, dar și să permită într-o mai mare măsură cetățenilor 
să își exercite drepturile, cum ar fi dreptul la viață privată și la protecția 
datelor, libertatea de exprimare, drepturile copilului și drepturile 
consumatorilor.  

Principiile digitale își au originea în dreptul primar al UE, în special în 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE), în Carta drepturilor fundamentale și în 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și în legislația 
secundară.  

Acest model european pentru societatea digitală ar trebui, de 
asemenea, să stea la baza inițiativelor privind o democrație deschisă și să 
sprijine inițiativele respective, contribuind la elaborarea de politici favorabile 
incluziunii, înlesnind un dialog amplu cu cetățenii și stimulând acțiunile la 
nivel local de dezvoltare de inițiative locale ca prilej pentru îmbunătățirea 
acceptabilității sociale și a sprijinului public pentru deciziile democratice. 

Acest model european pentru societatea digitală se bazează, de 
asemenea, pe asigurarea respectării depline a drepturilor fundamentale ale 
UE: 

libertatea de exprimare, inclusiv accesul la informații diverse, 
demne de încredere și transparente;  
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libertatea de a deschide și de a desfășura o activitate 
comercială online; 
protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, precum 
și dreptul de a fi uitat;  
protejarea creației intelectuale a persoanelor în spațiul online. 
La fel de important este să se stabilească un set cuprinzător de 
principii digitale care să permită informarea utilizatorilor și 
ghidarea factorilor de decizie și a operatorilor digitali, cum ar 
fi: 
accesul universal la serviciile de internet; 
un mediu online sigur și de încredere; 
educație și competențe digitale universale pentru ca cetățenii 
să poată participa în mod activ în societate și la procesele 
democratice; 
accesul la sisteme și dispozitive digitale care respectă mediul; 
servicii și administrație publice digitale accesibile și centrate pe 
factorul uman; 
principii etice pentru algoritmii centrați pe factorul uman; 
protejarea și responsabilizarea copiilor în spațiul online; 
accesul la serviciile de sănătate digitale.  

Comisia va propune includerea unui astfel de set de principii și drepturi 
digitale într-o declarație solemnă interinstituțională a Comisiei Europene, a 
Parlamentului European și a Consiliului, în baza unei propuneri a Comisiei 
Europene și valorificând și completând experiența Pilonului european al 
drepturilor sociale. 

Comisia intenționează să desfășoare un exercițiu anual Eurobarometru 
dedicat în mod specific monitorizării percepției europenilor în ceea ce privește 
respectarea drepturilor și valorilor lor, precum și a gradului de utilitate a 
digitalizării societății în viața lor.  
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O busolă pentru atingerea țintelor și a obiectivelor pentru 
2030 

Pentru a realiza aspirația reînnoită a UE în ceea ce privește 
digitalizarea, este necesar un cadru solid. Acesta ar trebui să cuprindă 
viziunea UE centrată pe cele patru puncte cardinale, principiile digitale și 
modalitățile de remediere a deficiențelor critice în materie de capacitate.  

 
BUSOLA pentru dimensiunea digitală 

Structura de guvernanță cu raportare anuală și 
monitorizare 

Realizarea 
obiectivelor 

concrete în cadrul 
celor patru puncte 

cardinale 

Definirea și lansarea 
de proiecte 

multinaționale 

Monitorizarea 
principiilor 

digitale 

Monitorizarea se 
realizează cu 

ajutorul indicatorilor-
cheie de 

performanță 
cantitativi, 

raportându-se 
acțiunile întreprinse 
și fiind formulate 

recomandări 

Monitorizarea deficitului 
de infrastructură și a 

deficitului de capacitate 
critică. 

Obținerea unui 
consens/promovarea 

acordului asupra 
proiectelor comune și 
facilitarea punerii în 
aplicare a acestora. 

Raportare și tablouri 
de bord 

Eurobarometru 
anual 

 
Guvernanță 
Din punct de vedere operațional, Comisia intenționează să propună o 

Busolă pentru dimensiunea digitală sub forma unui program de politică 
digitală care urmează să fie adoptat prin codecizie de Parlamentul European 
și Consiliu, punând accentul pe rezultate și pe angajamentul constant față de 
obiectivele digitale comune. Programul va aborda următoarele aspecte:  

un set de obiective concrete pentru fiecare dintre cele patru 
puncte cardinale;  
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un sistem de monitorizare care să măsoare progresele 
înregistrate de UE în raport cu obiectivele-cheie pentru 2030 și cu principiile 
digitale, evaluându-se, de asemenea, domeniile insuficient dezvoltate la 
nivelul statelor membre, inclusiv, de exemplu, lipsa de acțiune sau punerea 
în aplicare incompletă a principalelor propuneri de reglementare. Indicatorii 
subiacenți pentru monitorizarea obiectivelor la nivelul UE și a tendințelor de 
digitalizare la nivel național vor face parte dintr-o raportare îmbunătățită a 
DESI, în vederea alinierii la procesele și metodologiile existente și a 
valorificării acestora.  

Comisia Europeană va fi responsabilă de analizarea progreselor 
înregistrate la nivel european și de prezentarea de rapoarte generale cu 
privire la progresele înregistrate. În aceste rapoarte se va oferi o imagine de 
ansamblu și o analiză a situației și se va arăta distanța rămasă până la 
atingerea obiectivelor privind deceniul digital (a se vedea cu titlu de exemplu 
graficul de mai jos). Scopul final este identificarea domeniilor în care se 
înregistrează progrese insuficiente și a modalităților în care pot fi remediate 
decalajele identificate prin măsuri și recomandări la nivel european și/sau 
național;  

Cât de departe suntem de atingerea obiectivelor pentru 2030 care 
favorizează o societate digitală durabilă și favorabilă incluziunii?  

 
pe baza analizei efectuate, Comisia va publica anual Raportul 

privind stadiul evoluției deceniului digital european adresat 
Consiliului și Parlamentului European, în care va prezenta progresele 
înregistrate în vederea viziunii pentru 2030 și a punctelor cardinale, a 
obiectivelor și a principiilor corespunzătoare, precum și situația mai generală 
a respectării acestor obiective, prin coduri de culoare. Raportul va pune în 
evidență abaterile de la obiectivele comune ale UE pentru 2030 și de la 
principiile digitale, precum și decalajele identificate în materie de investiții. 
Raportul anual privind stadiul evoluției deceniului digital european, ca raport 
unic privind progresele înregistrate în domeniul digital, va contribui, de 
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asemenea, la exercițiul semestrului european și va fi aliniat la procesul 
Mecanismului de redresare și reziliență;  

în urma raportului se va face o analiză colaborativă între Comisie 
și statele membre pentru a identifica soluții care să abordeze punctele 
slabe și pentru a propune acțiuni specifice pentru o remediere eficientă. 
Comisia va fi împuternicită, în colaborare cu statele membre, să efectueze o 
monitorizare operațională și să formuleze recomandări. Recomandările s-ar 
putea referi la punerea în aplicare a reglementărilor sau la necesitatea unei 
intervenții publice pentru a stimula investiții suplimentare în tehnologii și 
capacități digitale, de exemplu prin dezvoltarea de proiecte multinaționale.  

Programul de politică va institui un mecanism care să faciliteze 
dialogul Comisiei cu statele membre, prin acțiuni de strânsă cooperare și 
coordonare, cu obiectivul de a-și asuma angajamente comune, precum și de 
a lua eventuale măsuri la nivelul UE și la nivel național, ținând seama, de 
asemenea, de punerea în aplicare a altor politici și inițiative digitale. În plus, 
programul de politică va facilita dialogul Comisiei cu statele membre privind 
lansarea și elaborarea de proiecte multinaționale, astfel cum se descrie mai 
jos. 

Accentul s-ar pune pe cooperarea și coordonarea cu statele membre, 
dar, pentru ca guvernanța să fie eficace, toți actorii economici și sociali 
trebuie să aibă încredere bine fundamentată în obținerea de rezultate. 
Întrucât aceasta este o premisă a succesului pentru accelerarea digitalizării 
UE, busola va face obiectul unor consultări specifice cu părțile interesate 
relevante.  

Proiecte multinaționale 
Pentru concretizarea viziunii europene asupra deceniului digital, sunt 

necesare capacități digitale în cele patru domenii ale Busolei pentru 
dimensiunea digitală, care pot fi atinse numai dacă statele membre și UE își 
pun în comun resursele. În cazul marilor proiecte tehnologice care sunt 
necesare pentru tranziția digitală a Europei, este indispensabilă o abordare 
europeană cu privire la consolidarea capacităților digitale. Capacitățile 
europene de vârf presupun o masă critică de finanțare și alinierea tuturor 
actorilor.  

Consiliul European a făcut apel la consolidarea în continuare a 
sinergiilor dintre utilizarea fondurilor UE și a fondurilor naționale în ceea ce 
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privește aceste proiecte tehnologice esențiale. Regulamentul privind 
Mecanismul de redresare și reziliență și Instrumentul de sprijin tehnic 
recunosc oportunitatea dezvoltării de proiecte multinaționale care combină 
investiții din mai multe planuri naționale de redresare și reziliență. În plus, 
acțiunile ar trebui să fie pregătite pe termen lung, urmărind să asigure 
mobilizarea investițiilor de la bugetul UE, de la statele membre și de la 
sectorul de profil.  

S-au discutat deja cu statele membre posibilele direcții pentru 
proiectele multinaționale în cadrul pregătirii planurilor naționale de redresare 
și reziliență, în cadrul inițiativelor emblematice „Conectare”, „Extindere pe 
scară largă”, „Modernizare” și „Recalificare și perfecționare”. Comisia a oferit 
sprijin operațional și a încurajat statele membre să utilizeze finanțarea din 
planurile lor naționale de redresare și reziliență pentru a-și uni forțele și a 
sprijini proiectele multinaționale.  

 
Proiecte digitale multinaționale discutate până în prezent cu statele 

membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență: 
crearea unei infrastructuri de prelucrare a datelor 

interconectată la nivel paneuropean, comună și multifuncțională, care 
să fie utilizată cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, dezvoltarea 
de capacități de vârf în timp real (latență foarte scăzută) pentru a 
răspunde nevoilor utilizatorilor finali aproape de locul în care sunt generate 
datele (și anume, la marginea rețelelor de telecomunicații), proiectarea de 
platforme middleware sigure, cu consum redus de energie și interoperabile 
pentru uz sectorial și facilitarea schimbului și transmisiei de date, în special 
în cazul spațiilor europene comune ale datelor; 

dotarea UE cu capacități de proiectare a produselor 
electronice și de implementare a următoarei generații de procesoare 
fiabile cu consum redus de energie și a altor componente 
electronice necesare pentru alimentarea infrastructurii digitale critice, a 
sistemelor de inteligență artificială și a rețelelor de comunicații; 

implementarea la nivel paneuropean a coridoarelor 5G 
pentru operațiuni feroviare digitale avansate și pentru mobilitatea conectată 
și automatizată care contribuie la siguranța rutieră și la îndeplinirea 
obiectivelor Pactului verde; 
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achiziționarea de supercalculatoare și calculatoare 
cuantice, conectate la rețeaua de comunicații în bandă extra largă a 
EuroHPC, investirea în platforme de aplicații la scară largă care necesită 
supercalcul (de exemplu, în domeniul sănătății sau în cazul previziunilor 
referitoare la dezastre), precum și în centrele naționale de competență în 
materie de calcul de înaltă performanță și în competențele în materie de 
calcul de înaltă performanță și competențele cuantice și în cooperarea cu 
aceste platforme și centre; 

dezvoltarea și implementarea unei infrastructuri de 
comunicații cuantice ultra-sigure care să acopere întreaga UE, pentru a 
spori în mod semnificativ securitatea comunicațiilor și a stocării activelor de 
date sensibile în întreaga UE, inclusiv a infrastructurilor critice; 

implementarea unei rețele de centre de operațiuni de 
securitate, bazate pe inteligența artificială, care să poată să identifice 
semnele unui atac cibernetic suficient de devreme și care să permită acțiuni 
proactive, pentru o mai bună pregătire comună și un răspuns comun mai bun 
la riscuri la nivel național și la nivelul UE; 

administrații publice conectate: consolidarea 
complementarității și sinergiei cu cadrul eIDAS și oferirea pe bază facultativă 
a identității digitale europene pentru a accesa și a utiliza serviciile digitale 
online din sectorul public și privat într-un mod care să îmbunătățească 
protecția vieții private și în deplină conformitate cu legislația existentă în 
materie de protecție a datelor; crearea unui sistem unic care să permită 
administrațiilor publice de la nivel local, regional și național să facă schimb 
transfrontalier de date și de probe, cu respectarea deplină a cerințelor legale 
și a drepturilor fundamentale;  

infrastructura europeană a serviciilor bazate pe 
tehnologia blockchain: dezvoltarea, implementarea și exploatarea unei 
infrastructuri paneuropene bazate pe tehnologia blockchain, care să fie 
verde, sigură, în deplină conformitate cu valorile UE și cu cadrul juridic al UE, 
care să sporească eficiența și fiabilitatea furnizării serviciilor publice 
transfrontaliere și naționale/locale și care să promoveze noi modele de 
afaceri;  

centre europene de inovare digitală: sprijinirea digitalizării 
industriei europene prin finalizarea unei rețele la nivelul UE de „centre 
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europene de inovare digitală”, care să fie „ghișee unice”, pentru a oferi IMM-
urilor expertiză tehnică, oportunități de „testare înainte de a investi”, 
consultanță cu privire la finanțare, formare etc.;  

parteneriate în materie de înaltă tehnologie pentru 
competențe digitale prin intermediul Pactului privind 
competențele: toate ecosistemele industriale, regiunile și statele membre 
înregistrează o penurie tot mai mare de specialiști TIC. Pentru a face față 
acestei penurii, s-ar putea institui un parteneriat multipartit la scară largă în 
materie de competențe pentru a corela cererea și oferta, pentru a încuraja 
investiții private și publice mai mari, pentru a mări cantitatea și calitatea 
ofertei de educație și formare specializată și pentru a stimula excelența în 
învățământul superior și în instituțiile EFP, astfel încât acestea să devină mai 
atractive și mai receptive la nevoile pieței forței de muncă în ceea ce privește 
domeniul digital.  

Comisia se angajează să sprijine dezvoltarea și punerea în aplicare a 
proiectelor multinaționale, inclusiv în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, precum și în cadrul unui dialog consolidat cu statele membre, 
inclusiv prin intermediul unui cadru de guvernanță flexibil.  

Până în prezent, s-au utilizat o serie de mecanisme pentru diferite 
proiecte și investiții, care au scos la iveală o lacună în setul de instrumente 
de care dispune Comisia pentru combinarea finanțării din partea statelor 
membre, a bugetului UE și a investițiilor private în scopul implementării și 
exploatării infrastructurilor și a serviciilor de interes comun din alte domenii 
decât domeniul cercetării.  

În special, sunt necesare o serie de caracteristici combinate care să 
asigure eficiența mecanismului de implementare și operare a proiectelor 
digitale multinaționale (și, eventual, a proiectelor din alte domenii):  

posibilitatea de instituire rapidă și flexibilă, asigurându-se, în 
același timp, faptul că mecanismul este deschis tuturor statelor membre 
interesate;  

dispoziții standard care să reglementeze aspectele comune, 
cum ar fi proprietatea asupra datelor și gestionarea acestora, inclusiv rolul 
Comisiei de a asigura deschiderea, alinierea la prioritățile și reglementările 
convenite ale UE, inclusiv la normele în materie de concurență și ajutoare de 
stat, precum și coordonarea cu programele și politicile UE; 
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facilitarea punerii în comun a fondurilor UE și a celor naționale, 
precum și a complementarității și a combinării diferitelor surse de finanțare, 
creând în același timp stimulente pentru atragerea investițiilor private;  

capacitatea juridică de a achiziționa și de a exploata 
infrastructuri multinaționale și servicii paneuropene de interes public, care să 
nu se limiteze doar la cercetare, facilitând în același timp neutralitatea 
vânzătorilor.  

Pentru a oferi o soluție eficientă și pentru a stimula statele membre 
să colaboreze în cadrul proiectelor multinaționale, plecând de la experiența 
deja dobândită, inclusiv din punerea în aplicare a unor astfel de proiecte în 
cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Comisia evaluează opțiuni, 
cum ar fi fezabilitatea și caracteristicile unui instrument specific pentru 
proiectele multinaționale, ca parte a viitoarei propuneri pentru programul de 
politică digitală.  

Busola pentru dimensiunea digitală: un nou instrument care 
să ne ghideze în deceniul digital 

Comisia va propune o Busolă pentru dimensiunea digitală sub 
forma unui program de politică care urmează să fie adoptat prin 
codecizie de către Parlamentul European și Consiliu. Această Busolă pentru 
dimensiunea digitală va include: 

(i) obiective concrete pentru concretizarea viziunii europene 
centrate în jurul a patru puncte cardinale, măsurate la nivelul UE și la nivel 
național cu ajutorul unor indicatori-cheie de performanță bazați pe o versiune 
îmbunătățită a DESI;  

(ii) o structură de guvernanță – inclusiv raportarea anuală a 
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la progresele 
înregistrate în atingerea obiectivelor deceniului digital, care ar putea include 
recomandări specifice de limitare a abaterilor de la atingerea obiectivelor; 

(iii) monitorizarea principiilor digitale aprobate în declarația 
interinstituțională și 

(iv) un mecanism de organizare împreună cu statele membre a 
proiectelor multinaționale care sunt necesare pentru consolidarea tranziției 
digitale a Europei în domenii esențiale.  
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Parteneriate internaționale pentru deceniul digital 
Gradul de digitalizare a unei economii sau a unei societăți s-a dovedit 

a fi nu numai un factor esențial al rezilienței economice și societale, ci și al 
influenței globale. În contextul în care pandemia a evidențiat în ce măsură 
politica digitală nu este niciodată nepărtinitoare și în contextul în care există 
modele concurente, UE are acum ocazia de a-și promova viziunea pozitivă și 
centrată pe factorul uman pe care o are în privința economiei și a societății 
digitale.  

Pentru ca deceniul digital al Europei să fie o reușită, vom institui 
parteneriate internaționale în domeniul digital solide, care să 
corespundă celor patru piloni ai busolei: competențe, infrastructuri, 
transformarea întreprinderilor și a serviciilor publice. Aceste parteneriate vor 
consolida capacitatea UE de a-și afirma propriile interese și de a oferi soluții 
globale, combătând în același timp practicile neloiale și abuzive și asigurând 
securitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare digitale ale UE.  

Punctul de plecare al UE este o economie digitală deschisă, bazată pe 
fluxul de investiții și inovare ca motor al prosperității. În același timp, UE va 
promova cu fermitate interesele și valorile noastre fundamentale, prin 
intermediul a trei principii generale: condiții de concurență echitabile pe 
piețele digitale, un spațiu cibernetic sigur și respectarea drepturilor 
fundamentale în mediul online.  

Politica și acordurile comerciale vor avea un rol esențial în acest sens 
prin stabilirea de norme globale și bilaterale pentru comerțul digital într-un 
mod deschis, dar asertiv, bazat pe valorile europene. Ca element central al 
relației transatlantice reînnoite, UE a propus instituirea unui nou Consiliu UE-
SUA pentru comerț și tehnologie, pentru a aprofunda parteneriatul comercial 
și de investiții, a consolida poziția comună de lider tehnologic și industrial, a 
dezvolta standarde compatibile, a aprofunda colaborarea în domeniul 
cercetării, a promova concurența loială și a garanta securitatea lanțurilor de 
aprovizionare critice. 

UE este un promotor al multilateralismului favorabil incluziunii 
și un actor-cheie în cadrul forurilor multilaterale, în care guvernele, societatea 
civilă, sectorul privat, mediul academic și alte părți interesate colaborează. 
Aceste forumuri pot îmbunătăți funcționarea economiei digitale la nivel 
mondial, un exemplu în acest sens fiind negocierile referitoare la noile norme 



33 
 

în materie de comerț electronic cu Organizația Mondială a Comerțului. În 
cooperare cu statele sale membre și cu partenerii care împărtășesc aceleași 
valori, UE va acționa în mod activ și asertiv pentru a-și promova viziunea 
centrată pe factorul uman asupra digitalizării în cadrul organizațiilor 
internaționale. Această abordare coordonată ar trebui să susțină în special 
utilizarea unei tehnologii care să fie pe deplin conformă cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite și cu Declarația universală a drepturilor omului.  

Susținute de un set de instrumente, parteneriatele internaționale 
ale UE în domeniul digital vor avea la bază o combinație de instrumente de 
cooperare în materie de reglementare și vor aborda consolidarea capacităților 
și a competențelor, investițiile în cooperarea internațională și parteneriatele 
în materie de cercetare. În acest scop, se va recurge la un program mai 
amplu de dialoguri bilaterale: 

parteneriatele internaționale ale UE în domeniul digital vor 
promova alinierea la normele de reglementare și standardele UE și 
convergența cu acestea în ceea ce privește aspecte precum protecția datelor, 
protecția vieții private și fluxurile de date, utilizarea etică a inteligenței 
artificiale, securitatea cibernetică și încrederea, combaterea dezinformării și 
a conținutului ilegal online, asigurarea guvernanței internetului și sprijinirea 
dezvoltării finanțelor digitale și a guvernării electronice. UE va contribui, de 
asemenea, la identificarea unor soluții comune, precum lucrările în curs din 
cadrul G20 și al OCDE în ceea ce privește o soluție globală bazată pe consens 
pentru a aborda impozitarea economiei digitale;  

pentru a sprijini parteneriatele sale în domeniul digital cu țările 
în curs de dezvoltare și cu țările emergente, Comisia va concepe și va 
propune pachete privind economia digitală care au la bază setul de 
instrumente. Pachetele vor fi finanțate prin intermediul inițiativelor 
„Echipa Europa” (Team Europe) care reunesc resurse ale UE și ale 
statelor sale membre, în colaborare cu întreprinderi europene de rang 
mondial, inclusiv prin dezvoltarea de centre de inovare digitală și crearea de 
rețele între aceste centre. Pachetele respective vor fi concepute astfel încât 
punctele cardinale să rămână corelate și să fie abordate în mod cuprinzător, 
garantând promovarea unui model de dezvoltare digitală centrat pe factorul 
uman. Promovarea conectivității digitale pentru a reduce decalajul digital 
necesită investiții importante și, prin urmare, o cooperare financiară 
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cuprinzătoare, inclusiv cu parteneri care împărtășesc aceleași valori și cu 
instituții financiare internaționale. Inițiativele „Echipa Europa” vor contribui 
la eliminarea acestui decalaj digital în țările partenere, acordând o atenție 
deosebită Africii, și vor promova în același timp tehnologia și valorile UE. 
Acest lucru ar putea fi sprijinit prin crearea unui fond pentru 
conectivitatea digitală în cadrul unei abordări de tip „Echipa Europa”. 
Comisia va analiza fezabilitatea acestui fond, împreună cu partenerii săi, în 
lunile următoare; 

parteneriatele în domeniul digital vor oferi posibilitatea de a 
desfășura activități comune de cercetare, inclusiv în cadrul 
întreprinderilor comune care tratează aspectele industriale, care vor 
contribui la susținerea poziției de lider a UE în domeniul tehnologiilor în 
evoluție, cum ar fi tehnologia 6G, tehnologia cuantică sau utilizarea 
tehnologiei digitale în lupta împotriva schimbărilor climatice și a provocărilor 
legate de mediu.  

Parteneriate internaționale: busola pentru dimensiunea 
digitală în acțiune  

În 2020, UE a propus un parteneriat pentru transformarea 
digitală, cu Africa, care se axează pe competențe prin oportunități de 
educație și formare, investiții în infrastructura generică esențială, 
cooperarea și convergența în materie de reglementare, inclusiv 
consolidarea protecției datelor cu caracter personal, precum și pe creșterea 
fluxurilor de date securizate și a cooperării în domeniul inteligenței artificiale 
și al digitalizării administrației publice. Acesta va sprijini dezvoltarea de 
centre de inovare digitală și extinderea Spațiului european de cercetare, 
precum și piața unică digitală africană. Platforma Digital4Development 
(Digitalizarea pentru dezvoltare), lansată în decembrie 2020, va permite 
valorificarea expertizei europene pentru dezvoltarea programelor și asistență 
tehnică. 

Parteneriatele digitale cuprinzătoare sunt, de asemenea, esențiale 
pentru relațiile noastre cu Balcanii de Vest și cu vecinătatea estică și sudică. 
Busola se reflectă, de asemenea, în angajamentul nostru digital dincolo de 
fusurile orare europene, inclusiv cu partenerii noștri asiatici, precum și cu 
America Latină și cu zona Caraibilor. 
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Pe baza unei relații transatlantice reînnoite, pilon solid al 
angajamentului nostru internațional digital, UE ar trebui să deschidă calea 
către o coaliție mai largă de parteneri care împărtășesc aceleași 
valori, care să fie deschisă tuturor celor care împărtășesc viziunea privind o 
transformare digitală centrată pe factorul uman și care să fie dezvoltată de 
toți partenerii împreună. Vom susține în acord deplin internetul deschis și 
descentralizat, bazat pe un world wide web unic, precum și utilizarea 
tehnologiei într-un mod care să respecte libertățile individuale și să 
promoveze condiții de concurență echitabile în domeniul digital. Partenerii 
acestei coaliții ar trebui să colaboreze pentru a stimula competitivitatea și 
inovarea, pentru a stabili standarde în cadrul forurilor multilaterale – cum ar 
fi privind utilizarea etică a inteligenței artificiale – pentru a promova fluxurile 
comerciale digitale prin lanțuri de aprovizionare interdependente reciproc și 
reziliente și pentru a asigura securitatea spațiului cibernetic. Comisia și Înaltul 
Reprezentant vor colabora cu statele membre ale UE pentru a dezvolta o 
abordare cuprinzătoare și coordonată în ceea ce privește 
consolidarea coaliției digitale și activitățile diplomatice de 
informare, inclusiv prin intermediul rețelei de delegații ale UE. 

Până în 2030, parteneriatele internaționale în domeniul digital 
ar trebui să ducă la un număr mai mare de oportunități pentru întreprinderile 
europene, la intensificarea comerțului digital prin intermediul rețelelor sigure, 
la respectarea standardelor și a valorilor europene și la un mediu mai 
favorabil la nivel internațional pentru tipul de transformare digitală centrată 
pe factorul uman, pe care UE și alți parteneri doresc să o vadă. 

 
Calea de urmat 
Comunicarea privind busola pentru dimensiunea digitală trasează o 

cale clară către o viziune și acțiuni comune pentru succesul Europei în 
deceniul digital, atât pe plan intern, cât și internațional.  

Implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților interesate 
sunt esențiale pentru succesul transformării digitale. În acest context, la scurt 
timp după prezenta comunicare, Comisia va iniția un amplu proces de 
consultare cu privire la principiile digitale. În 2021, Comisia va purta discuții 
cu statele membre, cu Parlamentul European, cu partenerii regionali, 
economici și sociali, cu întreprinderile și cu cetățenii cu privire la elemente 
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specifice ale comunicării, inclusiv cu privire la cadrul busolei și obiectivele și 
guvernanța aferente. Comisia va crea un forum al părților interesate, care ar 
urma să fie asociat la unele aspecte ale Busolei pentru dimensiunea digitală 
pentru 2030. 

Comisia va avea în vedere rezultatele acestor etape de concertare 
atunci când va formula propunerea privind programul de politică digitală pe 
care o va prezenta colegilor până în al treilea trimestru al anului 2021 și speră 
să realizeze progrese decisive cu celelalte instituții cu privire la redactarea 
unei declarații privind principiile digitale până la sfârșitul anului 2021.  
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2. Tehnologiile informaționale și de comunicații – impactul 
asupra educației 

 
Domeniul educației trece prin schimbări radicale care vizează 

reorganizarea infrastructurii existente ale viitoarelor medii de învățare. TIC 
este o sursă ridicată de cheltuieli pentru multe instituții școlare, dar cheltuirea 
mai eficientă a banilor pentru echipamentul potrivit şi infrastructură poate 
asigura ca elevii să fie implicaţi şi motivați în procesul de învățare şi să-și 
atingă potențialul. În ultimii ani, cunoștințele TIC au devenit esențiale în 
procesului de predare-învățare, o dată cu dezvoltarea tehnologiei şi apariția 
produselor de eLearning (e-Învățare). TIC este un cadru tehnologic având 
mai multe scopuri. În particular pentru domeniul educației, acesta poate 
facilita gestiunea comunicării, creației şi informației prin toate componentele: 
PC-uri (calculatoare personale), Internet, tehnologiile de radiodifuziune şi 
telefonie. Beneficiile se transpun în îmbunătățirea eficienței şi eficacității 
educației la toate nivelurile, atât în cadre formale cât şi informale. 

 
Contextul European 
O societate digitală avansată necesită ca majoritatea cetățenilor săi să 

poată accesa Internetul şi să beneficieze de pe urma avantajelor pe care le 
oferă. Prin urmare, Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv ambițios, şi 
anume ca până la finalul lui 2015, 75% dintre cetățeni şi 60% dintre 
persoanele provenind din grupuri dezavantajate să folosească Internetul cu 
regularitate, împreună cu reducerea procentajului populației care nu l-a 
folosit niciodată la sub 15%. Un factor premergător folosirii PC-urilor şi 
Internetului în cadrul procesului de învățare îl reprezintă accesul elevilor la 
aceste tehnologii. În afară de măsurile pe orizontală de îmbunătățire a 
numărului de conexiuni prin cablu, dezvoltarea infrastructurii digitale şi 
creșterea incluziunii digitale, cele mai bune practici sugerează ca fiind 
potrivită intervenția directă în educație, un factor de accelerare a digitalizării 
prin rolul copilului în cadrul familiei. Astfel, măsuri cum ar fi furnizarea de 
echipament şi infrastructură relevantă în scoli şi cursuri de pregătire TIC 
specifice sunt în mod direct legate de îmbunătățirea calității procesului de 
învățare şi a cunoștințelor digitale. 
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Contextul național 
Instrumentele TIC care susțin procesul de învățare sunt cele mai 

reprezentative pentru susținerea dezvoltării în vederea absolvirii claselor şi 
pentru pregătirea continuă a cetățenilor, dar şi pentru facilitarea incluziunii 
digitale. O astfel de abordare este perfect sincronizată cu strategia de 
dezvoltare economică bazată pe specializarea inteligentă care implică o 
abordare a dezvoltării economice şi inovației în concordanţă cu specificitatea 
zonei şi avantajul concurențial care ar putea fi dezvoltat. 

În baza priorităților stabilite de Comisia Europeană şi adoptate de 
România, intervențiile care urmează a fi implementate cu privire la educația 
prin TIC pot fi organizate în 3 categorii, în conformitate cu specificitatea 
procesului de învățare: 
 

Educația prin activitate curriculară bazată pe TIC 
 Acest tip de educație se bazează în principal pe resursele OER (Open 
Educational Resources sau Resurse Educaționale Deschise) şi Web 2.0  cu 
privire la învățare şi evaluare bazate pe proiecte şi e-Portofoliul rezultatelor 
elevului sau studentului şi crearea unui conținut și a unor interacțiuni digitale 
originale. La nivel național, un exercițiu similar a fost implementat pentru 
dezvoltarea nivelului TIC în educația comunităților defavorizate din România, 
identificate şi supravegheate în cadrul programului Economia Bazată pe 
Cunoaștere. Alte modele de bună practică dezvoltate și implementate cu 
succes în România: proiectul POSDRU „Competențe cheie TIC în curriculum 
școlar”, proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calității 
evaluării în învățământul preuniversitar) „Restructurarea curriculumului 
școlar în învățământul liceal”. 

1. Educația prin activitatea extra-curriculară bazată pe TIC 
Resursele folosite în cadrul acestui proiect sunt tehnologiile TIC pentru 

susținerea activităților extracurriculare (tabere de creație, schimburi de 
experiență, vizite internaționale de studiu şi proiectul e-Vacanța). 

2. Pregătirea profesională continuă - Învățarea pe tot Parcursul Vieții 
(Life-Long-Learning) cu ajutorul TIC 

Obiectivul pregătirii profesionale continue constă în obținerea de 
cunoștințe şi aptitudini necesare de către persoanele adulte în mod voluntar 
pe tot parcursul vieții, pentru beneficii personale sau profesionale. Astfel, o 
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atenție specială trebuie acordată formării unei politici în domeniu, bazată pe 
consensul național obținut ca urmare a dialogului social. Analiza rezultatelor 
PESI (Programul pentru Evaluarea Internațională a Studenților) în contextul 
național subliniază necesitatea îmbunătățirii metodelor de predare precum şi 
a curriculumului, în special cu privire la dezvoltarea aptitudinilor specifice cum 
ar fi interpretarea, aplicarea şi reflectarea asupra informației în contexte 
diferite.  Potrivit PESI 2009, în România elevii provenind din școli din mediul 
urban (cu populația între 100 000 şi 1 milion de locuitori) reușesc să obțină 
performanțe, în medie, aproape cu un nivel mai sus decât elevii din mediul 
rural. Conform datelor Eurostat pentru 2010, doar 1,6% dintre adulții români 
(25-64 ani) continuă să ia parte la procese de educare şi pregătire 
profesională, cu un grad de participare puțin mai ridicat în rândul femeilor, 
prin comparaţie cu 26% în Irlanda, 32% în Danemarca, 11% în Republica 
Cehă şi 4.5% în Polonia. Mai mult, România are încă mult de recuperat în 
comparaţie cu media UE de 8.9% şi media Zonei Euro de 8.2%. Cu privire la 
implementarea soluțiilor de e-Învățare în universități, în 2010, mai mult de 
jumătate dintre universități (58%) dispuneau de soluţii pentru e-Învățare şi 
în anii care au urmat alte 9 universități au implementat astfel de platforme 
prin finanțări POSCCE şi POSDRU. 
 
Linii Strategice de Dezvoltare 

Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

ED1. Furnizarea de 
infrastructură TIC 

în școli. 
 

Furnizarea de 
echipament şi 
infrastructură 

relevantă în școli. 
(Operațională) 

Punerea la dispoziţia școlilor 
de echipament şi sisteme 
TIC va afecta în principal 
nivelul de alfabetizare 
digitală a elevilor, ceea ce va 
exercita o influență indirectă 
asupra calității viitoarelor 
resurse umane. 
În cazul în care planul de 
investiție se va concentra pe 
crearea unui echilibru între 
zonele urbane şi rurale, pe 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

termen lung se va 
îmbunătăți calitatea 
educației şi fenomenul de 
decalaj digital se va 
estompa, conducând la 
incluziunea socială a zonelor 
defavorizate. Existenţa unei 
rețele TIC în fiecare școală 
va permite de asemenea o 
gestiune mai bună a 
materialelor educaționale şi 
va facilita accesul elevilor la 
educație. 
În plus, implementarea 
infrastructurii TIC, 
completată de instalarea 
software-ului educațional 
(pentru predare, testare) va 
încuraja predarea asistată de 
TIC şi va impune o evaluare 
obiectivă a performanțelor 
elevilor. 
Coordonator: Ministerul 
Educației 
Responsabil: Ministerul 
pentru Societatea 
Informațională 

ED2. Dezvoltarea 
competenţelor 

digitale ale elevilor 
şi profesorilor. 

 

Training-uri pentru 
profesori în utilizarea 

TIC. (Facilitare) 

Datorită ritmului rapid de 
dezvoltare și îmbunătățire a 
sistemelor și tehnologiilor 
TIC, pentru a asigura 
educația potrivită a elevilor, 
profesorii însăși trebuie să fie 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

pregătiți în mod regulat cu 
privire la noutățile din 
sectorul educațional asistat 
de TIC. 
Coordonator: Ministerul 
Educației  
Responsabil: Ministerul 
pentru Societatea 
Informațională 

Furnizarea cursurilor 
de pregătire TIC 

specifice, legate în 
mod direct de 
îmbunătățirea 

calității procesului de 
învățare şi 

aptitudinilor digitale. 
(Operațională) 

Prin pregătirea temeinică a 
profesorilor, elevii şi studenții 
vor dobândi un avantaj 
competitiv care le va fi util 
atunci când vor dori 
încadrarea în muncă. 
Coordonator: Ministerul 
Educației 
Responsabil: Ministerul 
pentru Societatea 
Informațională 

ED3. Utilizarea TIC 
(OER şi Web 2.0) în 
cadrul procesului 
de învățare şi în 

cadrul procesului 
de Învățare pe 

toată Durata Vieții 
(Life-Long-
Learning). 

Implementarea 
utilizării de OER 

prin: 
furnizarea unui 

cadru optim de 
utilizare a Resurselor 

Educaționale 
Deschise (OER) 

digitalizarea şi 
arhivarea 

conţinutului 
educațional. 
(Strategică) 

Oportunitățile  tehnologice 
curente furnizează acces la 
resurse cum ar fi Resursele 
Educației Deschise. Astfel de 
resurse pot fi folosite fără 
licență şi includ conținut 
educațional cum ar fi: lecții 
pentru toate disciplinele 
curriculare, evaluare 
educațională şi cercetare 
tematică. 
OER implică atât un conținut 
digital de tip open source, 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

cât şi o oportunitate de 
dezvoltare a interacțiunii 
digitale între elevi prin 
crearea, stocarea şi 
distribuirea conţinutului 
original generat de aceştia 
folosind OER. 
Coordonator: Ministerului 
pentru Societatea 
Informațională 
Responsabil: Ministerul 
Educației  

Includerea 
platformelor Web 

2.0 în cadrul 
proceselor de 

predare-învățare. 
(Facilitare) 

În vederea unui proces de 
învățare mai flexibil, un 
obiectiv cheie al UE  îl 
constituie implementarea 
tehnologiilor TIC de tipul 
Web 2.0 pe teritoriul tuturor 
statelor membre. Această 
activitate necesită un sistem 
de educație flexibil în cadrul 
căruia aptitudinile TIC 
constituie competenţe de 
bază. 
Platformele Web 2.0 sunt în 
prezent folosite pentru 
dezvoltarea profesională, dar 
şi pentru îmbunătățirea 
pregătirii la clasă. 
Prin folosirea instrumentelor 
Web 2.0, elevii pot pregăti 
atât proiecte curriculare 
inter/ trans-disciplinare cât şi 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

proiecte extracuriculare 
pentru dezvoltarea 
aptitudinilor sociale şi 
antreprenoriale. 
Platformele online de 
socializare pot fi folosite 
pentru documentarea cu 
privire la concepte 
inovatoare cum ar fi "sala de 
clasă în oglindă" sau 
distribuirea celor mai recente 
aplicații Web 2.0 în școli. 
Coordonator: Ministerului 
pentru Societatea 
Informațională 
Responsabil: Ministerul 
Educației  

Stimularea elevilor 
pentru a fi mai 

implicaţi în procesul 
de învățare. 

(Operațională) 

Datorită gradului de noutate 
reprezentat de factorul 
tehnologic, elevii vor fi 
stimulați să devină mai 
implicaţi în procesul de 
învățare care, în timp, va 
avea un impact pozitiv 
asupra performanței lor 
școlare, cu potențialul de a 
reduce rata abandonului 
școlar. 
Materialele vizuale 
interactive şi sursele de 
informație adiţionale 
furnizate de Internet vor 
crește implicarea elevilor. 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

Folosirea TIC va permite, de 
asemenea, adaptarea 
materiilor predate în 
concordanţă cu aptitudinile 
elevilor, susținând învățarea 
personalizată şi 
individualizată. 
Coordonator: Ministerul 
Educației 
Responsabil: Ministerul 
pentru Societatea 
Informațională 

Încurajarea 
procesului de 

Învățare pe toată 
Durata Vieții. 
(Facilitare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pregătirea 
permanentă a 

competenţelor de 
specialitate TIC 
ale personalului 
administrației 

publice 

Cu privire la învățarea pe 
toată durata vieții, 
platformele de educație 
online şi materialele 
existente în format digital 
vor încuraja învățământul la 
distanță, permițând adulților 
de orice vârstă să acumuleze 
cunoștințe într-un domeniu 
anume și în orice moment al 
vieții lor. 
Coordonator: Ministerul 
Educației și Cercetării 
Științifice;  Ministerul pentru 
Societatea Informațională 
Responsabil:  Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 
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Linii strategice de 
dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

Coordonator: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice 
 

 
Analiza SWOT pentru sectorul TIC în educație 

 
Puncte tari Puncte slabe 

Accelerarea folosirii Internetului în 
zonele rurale. 
Înzestrarea cu computere a sistemului 
pre-universitar, ca urmare a 
programelor guvernamentale. 
Majoritatea elevilor din zonele urbane 
au un nivel satisfăcător de alfabetizare 
digitală. 
Peste 70% dintre universități au 
implementate platforme de e-
learning. 
Competențe bune în TIC ale 
studenților și îmbunătățirea accesului 
la tehnologie, indiferent de serviciile 
furnizate de către universități. 
Înzestrarea cu computere a 
bibliotecilor și formarea 
competențelor digitale în mediul rural. 

Descreșterea populației de profesori 
în sistemul de învățământ pre-
universitar. 
Nivel scăzut al competențelor de 
învățare, inclusiv cele digitale, 
comparate cu media europeană. 
Conținut ce se bazează pe 
memorare de volum și capacitatea 
redusă de adaptare la mediul 
extern. 
Folosirea instrumentelor de e-
learning este diminuată de numărul 
insuficient de platforme (la nivel 
național) și constrânsă de 
flexibilitatea redusă în generarea și 
folosirea conținutului. 
Numărul redus de proiecte de e-
learning dedicate adulților. 
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Începând cu anul 2005, TIC este 
disciplină obligatorie pentru toate 
filierele, profilurile și 
specializările/calificările profesionale 
(în învățământul liceal și profesional). 
Începând cu anul 2009, se evaluează 
și certifică competențele digitale ale 
tuturor absolvenților de liceu prin 
susținerea unei probe obligatorii în 
cadrul examenului de bacalaureat. 
TIC este prevăzută a fi introdusă ca 
disciplină obligatorie (gimnaziu) și 
disciplină opțională (învățământul 
primar), conform Legii educației 
naționale 1/2011. 
Profesori pregătiți în utilizarea 
instrumentelor TIC în procesul de 
predare-învățare-evaluare (prin stagii 
de formare pe proiecte POSDRU). 

Lipsa unei abordări coerente cu 
privire la formarea continuă în viața 
adultă. 
Materiale insuficiente în format 
digital (cărți, teze, articole, reviste 
etc.). 
Pregătirea pedagogică și metodică a 
cadrelor didactice privind integrarea 
TIC în procesul de învățământ, 
realizată prin formarea inițială, este 
modestă. 

Oportunități Amenințări sau constrângeri 

Programe naționale și internaționale 
de finanțare în domeniul educației, 
utilizării ITC, cercetare, dezvoltare și 
cultură. 
Dezvoltarea infrastructurii de acces la 
Internet în Romania. 
Folosirea tehnologiilor OER si WEB 2.0 
cu scopuri educaționale, ce pot oferi 
flexibilitate procesului educațional. 
Intensificarea colaborărilor trans-
naționale dintre universități. 

Lipsa de colaborare dintre mediul 
privat și instituțiile educaționale. 
Lipsa corelării dintre inițiativele de 
e-learning incluse în Programele 
Operaționale Competitivitate (POC) 
și Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), actualul POCU – 
Programul Operațional Capital 
Uman. 
Lipsa transparenței și coerenței 
pentru instruirea inițială și continuă 
a cadrelor educaționale. 
Dificultatea includerii zonelor rurale 
în dezvoltarea competențelor. 
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În baza rezultatelor analizei SWOT putem utiliza oportunitățile identificate: 

Dezvoltarea tehnologiilor flexibile de tip OER şi WEB 2.0 şi a utilizării 
lor în scop educațional; 
Promovarea dezvoltării de competenţe digitale la nivelul Uniunii 
Europene în rândul tuturor locuitorilor unei țări: elevi, studenți, adulți 
aflați în formare continuă, persoane  aflate în situaţie de excluziune 
socială (cu dizabilități, sub pragul de sărăcie, din regiuni rurale 
defavorizate etc.); 
Susținerea dezvoltării uniforme şi complete a infrastructurii digitale 
pentru a asigura accesul liber la Internet pentru toţi locuitorii țării şi 
pentru a susține utilizarea uniformă a Internetului în rândul tuturor 
grupurilor de locuitori şi a tuturor regiunilor geografice. 
Oportunitățile identificate la nivelul TIC în educație vor fi utilizate în 
parte pentru a propune o serie de măsuri care să vină în întâmpinarea 
punctelor slabe înregistrate în acest domeniu, precum: 
Susținerea în continuare a dezvoltării infrastructurii TIC în cadrul 
învățământului pre-universitar; 
Îmbunătățirea nivelului competenţelor digitale înregistrate în România 
prin organizarea de sesiuni de instruire în mediul școlar şi nu numai; 
Susținerea suplimentară şi directă a dezvoltării competenţelor digitale 
în zonele cu grad ridicat de excluziune socială (de ex.  mediul rural, 
zone aflate sub pragul de sărăcie); 
Pregătirea şi promovarea utilizării instrumentelor OER şi Web 2.0 
pentru formarea continuă în rândul adulților (LLL – Life-Long-
Learning). 
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3. TIC – vector al educării și formării tinerei generații 

 
Internetul și cultura tinerilor la nivel global 
În ultimul deceniu, Internetul și mijloacele tehnologiei moderne au 

fost adoptate și integrate în viața cotidiană a unui număr considerabil de 
tineri din întreaga lume și acest fapt i-a determinat pe cercetători să se 
preocupe de problematica impactului, pe care aceste noi instrumente media 
le-ar avea asupra activităților, relațiilor sociale și accepțiunilor despre viață și 
lume ale tinerei generații. Chiar dacă punctele de vedere, referitoare la modul 
în care tehnologiile moderne influențează valorile, atitudinile și 
comportamentele sociale ale tinerilor, sunt atât de diferite și implicit 
controversate, două ar putea fi perspectivele majore, care ne-ar ghida în 
înțelegerea rolului acestora și anume: determinismul tehnologic și construcția 
socială, realizată cu ajutorul tehnologiilor. 

Viziunea deterministă asupra tehnologiei ne prezintă Internetul ca pe 
o forță investită cu o mare capacitate de inovație, cu o influență deosebit de 
intensă asupra adolescenților și tinerilor, dat fiind faptul că această 
„tehnologie modernă generează noi modalități expresive, comunicaționale și 
motivaționale, utilizatorii fiind cunoscuți sub denumirea de <nativi digitali>, 
<generația Net>, <generația mileniului>.” 

Acești tineri creează și utilizează spațiile virtuale atât pentru 
interacțiunea socială și exprimarea identității, cât și pentru producerea 
anumitor materiale media și toate aceste caracteristici i-au determinat pe 
cercetători să ne descrie viața adolescenților ca fiind caracterizată prin 
„privatizarea mijloacelor media într-un mediu multimedia”.  

Trăind și acționând într-un mediu bogat în mijloace media, nativii 
digitali exprimă valori, atitudini și comportamente diferite față de acelea ale 
generațiilor anterioare, fiind abili în privința utilizării noilor tehnologii, 
performanți, dornici de a lucra în echipă și optimiști. 

Imersiunea în această cultură a tehnologiei și comunicării are o 
influență covârșitoare asupra comportamentelor și intereselor adolescenților 
și tinerilor, care gândesc și tratează informația în mod diferit față de 
predecesorii lor, sunt activi și dornici să experimenteze, sunt dependenți de 
tehnologiile informației pentru a-și căuta informații, comunică cu ceilalți și 
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sunt dornici să achiziționeze competențele necesare pentru a putea prezenta 
materiale multimedia cât mai creative, dar, în același timp, își doresc să 
devină producători de materiale multimedia, nu numai consumatori. Putem 
observa, așadar, că Internetul a creat o nouă generație de tineri, care dețin 
cunoștințe și competențe sofisticate, datorită tehnologiei informației și 
comunicațiilor, valori explicite, care susțin învățarea prin experimentare și 
prin crearea unui spațiu virtual și a unor anumite preferințe sociale.  

Astfel, noțiunea de <generația Net> este compatibilă cu viziunea 
deterministă a efectelor tehnologiei asupra societății, „determinismul 
tehnologic fiind perceput ca o forță, menită să împingă tehnologia către 
realizarea unei schimbări sociale.”  

Pe de altă parte, tehnologiile informației și comunicațiilor nu ar putea 
constitui niște forțe, care să-i omogenizeze pe tineri într-o singură entitate, 
cu caracteristici unice, „tehnologia fiind o parte inerentă a unei societăți, 
creată de către actorii sociali, iar grupurile sociale se diferențiază în funcție 
de accesul lor la tehnologie, de competențele și semnificațiile pe care le 
asociază cu tehnologia.” Aceeași tehnologie poate să aibă semnificații 
diferite pentru grupuri sociale diferite de utilizatori. 

„Înțelegerea locului, pe care Internetul îl ocupă în viața tinerilor, 
necesită evitarea unei interpretări pur deterministe și recunoașterea integrării 
sociale a tehnologiei și a rezultatelor sale diferite.” 

Dacă ne dorim să înțelegem diferențele între determinismul tehnologic 
și accepțiunea conform căreia tehnologia este o construcție socială, atunci va 
trebui să facem distincția între „Internetul perceput ca o cultură și Internetul 
perceput ca un artefact cultural.” 

Perceput ca o cultură, Internetul este un spațiu social de sine stătător 
din punctul de vedere al formelor de consum și al conținutului, al producțiilor 
și al modalităților de comunicare și de interacțiune socială online. Studiat 
separat, spațiul virtual poate reprezenta un spațiu social coerent, integrat într-
un spațiu informatic, în care pot apărea reguli și modalități noi de existență 
și prin aceasta tinerii, care împart aceeași comunitate virtuală, se 
subsumează acestei comunități, desfășoară aceleași activități în spațiul 
online, urmându-și interesul, chiar dacă sunt dispersați din punct de vedere 
geografic și trăiesc în ore diferite pe parcursul unei zile, în locuri diferite. 
„Activitatea în mediul online îi ajută pe tineri să se detașeze de constrângerile 
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pe care le impune mediul în care activează și mai mult decât atât, îi eliberează 
pe tineri de constrângerile legate de propria lor personalitate, din viața reală 
și de rolurile lor sociale.” 

În acest mod, tinerii au ocazia să-și exprime ideile personale, folosind 
anonimatul, fiind persoana, care-și doresc să fie, exprimând astfel aspecte 
inexplorate ale personalității lor și propunându-se ca un personaj virtual. Din 
această perspectivă, comunicarea în mediul online creează forme noi de 
relații sociale, în care protagoniștii nu mai sunt legați prin întâlnirile față în 
față, ci au posibilitatea să-și lărgească câmpul social, întâlnind alte persoane, 
situate pretutindeni, în spațiul virtual, comunicând ca de la o entitate 
spirituală la alta. În felul acesta, relațiile virtuale pot fi considerate ca fiind mai 
intime, mai intense și mai eliberatoare decât relațiile interpersonale reale, 
deoarece acestea „se bazează pe un adevărat interes mutual reciproc și nu 
neapărat pe coincidența apropierii fizice, fiind în egală măsură apanajul 
existenței într-o zonă de libertate, de fluiditate, de experimentare, izolată de 
banalitatea lumii materiale.” 

Perceput ca un artefact cultural, Internetul ne apare ca un obiect ivit 
într-un anumit context social, datorită faptului că tehnologia este incorporată 
în viața cotidiană a indivizilor, fiind utilizată ca mijloc de comunicare, de 
exprimare, de producere de conținut într-o lume socială, care nu este virtuală, 
ci reală. „O mare parte din ceea ce se întâmplă în spațiul virtual este inoculat 
prin cultura și practicile imaginare materiale din viața reală, spațiul virtual 
fiind integrat în construcțiile indispensabile oricărei societăți, fie că vorbim 
despre construcțiile culturale, despre cele economice, sau despre 
construcțiile subiective, imaginare, despre niște sisteme în care existăm și 
acționăm.” Astfel, conceperea unui spațiu virtual integrat ne permite, din 
punct de vedere social, să depășim limitele dualității între determinismul 
tehnologic și construcția socială, realizată cu ajutorul tehnologiilor.  

Accepțiunea conform căreia Internetul este un instrument social ne 
atrage atenția asupra surselor materiale ale vieții sociale, în calitatea lor de 
limite ale statutului socio-economic, în privința accesului și participării la 
mediul virtual. Indivizii folosesc Internetul pentru a face lucruri obișnuite într-
un mod nou, lărgindu-și posibilitățile de comunicare și relaționare, fiind 
așadar asimilat cu un canal nou de comunicare, menit să le completeze pe 
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cele deja existente (interacțiunea față în față, apelurile telefonice, mesajele 
instantanee). 

Tinerii au integrat atât mesageria, blogurile, căutarea de informații pe 
Internet cât și comerțul online, în viața lor cotidiană, utilizându-le ca pe niște 
instrumente tehnologice suplimentare, pentru a face față acelorași activități, 
pe care tinerii le-au făcut dintotdeauna, dar într-o altă manieră și anume: 
formarea identității, interacțiunea socială și dezvoltarea autonomiei. 

Tinerii din zilele noastre participă în mod activ la crearea conținuturilor 
media, apariția Web 2.0 determinând creșterea capacității acestora de a fi nu 
numai consumatori pasivi de informație și de conținut în mediul virtual, dar 
și aceea de a deveni creatori activi și contribuitori ai acestui mediu.  

Costurile relativ scăzute pentru crearea și distribuirea materialului 
virtual le permit indivizilor să-și elaboreze conținutul și să colaboreze cu 
ceilalți în cadrul diferitelor activități cu caracter social, economic și politic. În  
felul acesta, tinerii din zilele noastre sunt implicați în mod activ în producțiile 
Web și au tendința de a le asimila unor medii specifice tineretului. 
Adolescenții produc și ei un conținut unic și autonom pentru Web, precum 
blogurile, care le permit realizarea unui dialog mult mai interactiv, acestea 
reprezentând un fel de jurnal, împărtășit cu un public larg, făcând, de obicei, 
referire la diferite aspecte ale vieții cotidiene(preocupări, gânduri, emoții). 
Din această perspectivă, blogurile ar putea fi înțelese ca fiind un mijloc destul 
de popular pentru construirea unei identități și pentru socializare, într- o 
societate, care se bazează fundamental pe informație, dar ar fi o adevărată 
eroare să credem că toți tinerii sunt angajați în producerea unui conținut 
Web sau că împărtășesc aceeași cultură virtuală. 

Cu toate acestea, pentru o mare parte dintre tineri, Internetul este 
utilizat în special pentru realizarea unui alt aspect deosebit de important al 
formării lor și anume, crearea unor relații de prietenie și întreținerea relațiilor 
deja existente. Adolescența este o perioadă importantă de dezvoltare, pe 
parcursul căreia relațiile sociale din afara familiei se intensifică și calitatea 
acestora poate fi pusă în legătură directă cu diferite rezultate 
comportamentale. „Interacțiunea socială cu colegii poate funcționa ca un 
forum pentru învățarea și rafinarea competențelor socio-emoționale, 
necesare unor relații trainice și datorită acestor interacțiuni, adolescenții 



52 
 

învață să coopereze, să înțeleagă punctele de vedere diferite, dar și să-și 
satisfacă nevoile crescute de intimitate.” 

Din perspectiva tinerilor, viața socială este trăită atât în mediul virtual, 
cât și în cel real și acest lucru face posibilă conectarea aproape continuă cu 
colegii. Chiar și atunci când se întorc de la școală, tinerii continuă să se afle 
în contact cu școala și cu prietenii lor, aflați la distanță și acest contact 
continuu le conferă un sentiment de co-prezență, de a fi împreună cu ceilalți 
într-un mediu virtual, mediatizat, chiar la distanță. Astfel, conversațiile, care 
au început la școală, continuă după școală prin mesagerie, e- mail și mediile 
de socializare, având ca scop discuțiile informale și socializarea, putându-se 
observa o asemănare foarte mare între conversațiile din mediul virtual și 
acelea din viața reală, față în față. 

Utilizarea diferitelor rețele sociale în scopul de a rămâne în 
permanență în contact cu colegii a ridicat în rândul cercetătorilor întrebarea 
legată de modalitatea, în care tinerii înțeleg participarea în mediul online, dat 
fiind orarul lor atât de încărcat. „Prin utilizarea atât de intensă a 
calculatorului, gestionarea mai multor sarcini deodată a devenit o parte 
importantă a modului în care adolescenții își gestionează viața atât de 
solicitantă, angajându-se în același timp în mai multe activități, schimbând 
constant activitățile, între mesagerie, mail, căutare pe Web, trimiterea de 
mesaje prietenilor.” 

Concluzionând, putem admite că Internetul joacă un rol deosebit de 
important în viața adolescenților și tinerilor din întreaga lume, atât în calitatea 
lui de artefact cultural, dar și ca o cultură de sine stătătoare. Este, de 
asemenea, important să înțelegem că tinerii formează un grup de indivizi, 
neomogen, socialmente vorbind, care adoptă diferite componente ale 
Internetului, în scopuri diferite. În loc să ne gândim la Internet în termeni 
dihotomici, făcând referire fie la valorile sau normele sociale, fie la 
producerea unei <generații Net>, ar fi util să ne gândim la crearea constantă 
de interacțiuni, la legăturile realizate, atât în mediul virtual, cât și în cel real 
și nu în cele din urmă, la viața de zi cu zi a tinerilor. Adoptarea de către tinerii 
din lumea întreagă a Internetului atrage după sine posibilitatea participării 
acestora la construirea unei noi societăți a informației, având menirea de a-i 
ajuta pe tineri să-și perfecționeze cultura asociativității și să-și exprime 
identitatea, ca pe o nevoie de dezvoltare în spațiul virtual, acolo unde socialul 
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se întâlnește cu tehnologia, creându-se, în felul acesta niște schimburi subtile 
între spațiul public și cel privat. 

 
Rolul noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor în 

cadrul procesului educațional din România 
Personalizarea procesului de predare-învățare-evaluare, menită să le 

propună studenților o abordare cât mai apropiată de interesele lor și de 
profilul lor educațional, a permis integrarea cu succes a noilor tehnologii ale 
informației și comunicațiilor în activitatea didactică curentă, folosindu-se în 
acest fel surse paralele, în scopul de a le capta atenția, de a-i motiva pe 
studenți să-și caute informațiile necesare și de a-și însuși cunoștințele, de 
care au nevoie, pentru a face față evaluărilor. Folosirea unor surse alternative 
de informare, fie că este vorba despre surse materiale sau digitale, care 
propun prezentări destul de diferite, poate crea de multe ori confuzie printre 
adolescenți și tineri, dar rolul cadrului didactic este acela de a-l ghida și 
orienta pe student, pentru a avea o înțelegere cât mai adecvată a 
problematicii în cauză. Iată de ce, ar trebui să acordăm o importanță cuvenită 
cadrului didactic, care este provocat și obligat să facă un management corect 
al resurselor cognitive, existente la nivelul grupului/grupurilor de studenți și 
să opteze, în cunoștință de cauză, pentru utilizarea unor mijloace didactice 
adecvate. 

Competențele digitale, absolut necesare la momentul de față, pentru 
orice cadru didactic, sunt înțelese de către profesori, ca fiind utile, deoarece 
acestea le permit să se conecteze la tot ceea ce presupune lumea virtuală, 
inclusiv din perspectiva noutăților, apărute în domeniul didactic, dar, mai mult 
decât atât, le înlesnește drumul către o comunicare autentică cu studenții lor, 
care dovedesc o cunoaștere minuțioasă a tuturor mijloacelor virtuale și 
înclinații înnăscute pentru a funcționa nestânjenit în acest mediu. Se creează, 
în felul acesta, un liant inter-generațional, între două tipuri de actori sociali, 
având drept canal de comunicare, noile tehnologii ale informației și 
comunicațiilor și drept scop, schimbul de informații, care vizează atât 
transmiterea de informații noi, cât și sintetizarea unor informații deja 
achiziționate, dar care au nevoie de fixare, pentru a putea fi validate și 
asimilate. 
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O predare autentică, în care există schimburi și feed-back-uri normale 
și naturale între profesor și student, în care se fac conexiuni între noțiuni și 
se insistă pe formarea de competențe atât transversale, cât și transferabile, 
presupune un nivel de interacțiune ridicat și uzează de toate mijloacele 
didactice interactive, implicând cu precădere instrumentele media, fie că 
vorbim despre calculatorul conectat la Internet și despre videoproiector, 
despre CD-rom și CD-audio, enumerate ca fiind folosite de majoritatea 
cadrelor didactice, sau despre programe și instrumente digitale de tipul 
Google-Maker, Office, PowerPoint etc. Instrumentele tehnologiei moderne au 
rolul de a pigmenta întregul proces didactic, de a-i conferi o turnură actuală 
și de insera acest proces în textura cotidiană a activităților obișnuite ale unui 
tânăr. Tocmai prin familiaritatea cu care acestea sunt privite de către tineri, 
instrumentele multimedia reușesc să-i aducă mai aproape de tineri pe 
profesorii lor și să-i introducă în spațiul lor de funcționare firească, care este 
spațiul virtual. Dar, pentru ca acest proces de predare-învățare-evaluare să-
și găsească finalitatea scontată, profesorul este pus în situația de a face un 
management corect al grupului de studenți pe care îl gestionează, prin 
alegerile adecvate, pe care le face, în privința metodelor și mijloacelor 
didactice utilizate.  

 
Atitudinile și preferințele digitale ale adolescenților români în 

pregătirea școlară 
Atunci când sunt chestionați cu privire la preferințele pentru o 

abordare didactică digitală a studenților lor, cadrele didactice răspund la 
unison și ne mărturisesc despre o înclinație naturală pentru tot ceea ce 
presupune lumea digitală, adolescenții dovedind competențe multimedia 
înnăscute. Atașamentul pentru noile tehnologii este un comportament firesc 
pentru tânărul român al secolului XXI, dat fiind faptul că întreaga lui existență 
se derulează printr-un contact permanent cu toate instrumentele digitale. 
Nereușind să se desprindă complet de aceste canale informaționale și 
comunicaționale, adolescenții își doresc ca viața lor școlară să fie cât mai 
apropiată de reflexele lor cotidiene și acest fapt le permite cadrelor didactice 
să-i cointereseze și coopteze prin diverse abordări de tip digital. Captarea 
atenției adolescenților și menținerea ei presupun, din partea profesorului, un 
efort susținut, datorită unor obișnuințe, create în registrul virtual, de 
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rezolvare a mai multor sarcini în același timp, care-i transformă pe elevi în 
indivizi, atunci când sunt puși în situația de a se raporta la o singură activitate. 

Adolescenții din zilele noastre sunt dornici de a accesa mai multe 
informații, în același timp, de a comunica în mai multe direcții, cu interlocutori 
diferiți și de a-și asuma diferite roluri virtuale. Dacă ar trebui să transpună 
acest <modus vivendi> într-o abordare didactică, cât mai adaptată stilului 
lor, cadrele didactice ar trebui să îndeplinească și împlinească mai multe roluri 
și funcții deodată, ar trebui să le furnizeze informații noi, să comunice în 
diferite sensuri cu elevii, adică să implice cunoștințe din mai multe discipline 
de studiu, abordate în registre de limbaj cât mai nuanțate, într-un cuvânt, să 
se integreze perfect în profilul lor. Ori, un astfel de scenariu didactic nu este 
la îndemâna oricărui profesor, în primul rând, datorită diferențelor 
generaționale de tip formativ și în al doilea rând, datorită discrepanțelor între 
abilitățile digitale ale celor două tipuri de protagoniștilor, pentru că atunci 
când vorbim despre adolescenți și tineri, vorbim despre niște nativi din punct 
de vedere digital, iar atunci când ne referim la cadrele didactice, îi avem în 
minte pe imigranții digitali. Viteza de reacție în registrul digital a unui nativ 
este cu totul diferită față de aceea a unui individ care a adoptat aceste noi 
tehnologii și mai mult decât atât, abordarea și gestionarea unui volum mare 
de informații, dar și accesarea mai multor programe și funcții digitale în 
același timp, sunt net superioare, în ceea ce-i privește pe nativi. 

Înțelegând toată această fenomenologie, putem să corelăm realitatea, 
cu care adolescentul se întâlnește zi de zi, la școală, cu aceea, pe care el și-
o făurește în afara școlii și să conștientizăm nevoia unor schimbări, care se 
impun, datorită existenței unor trenduri, la nivel global, care atribuie o 
importanță considerabilă activităților didactice, realizate cu ajutorul noilor 
tehnologii și care-i influențează și pe tinerii români, aceștia fiind deopotrivă 
conectați la tot ceea ce se întâmplă în lume. Atâta timp cât tinerii vor avea 
impresia că activitatea de la școală prelungește, într-o anumită măsură, 
activitățile lor curente, adaptate stilului lor de viață și nevoilor vârstei lor, 
manipularea pozitivă a acestora va însemna tocmai introducerea lor în 
universul cunoașterii, dar prin intermediul instrumentelor, pe care ei le 
agreează și pe care le resimt ca fiind foarte aproape de ei. În acest moment, 
rolul cadrului didactic devine foarte important, cu atât mai mult cu cât, acesta 
poartă responsabilitatea expunerii la tot ceea ce înseamnă lumea digitală și 
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implicit, mediul online. 
Fie că vorbim despre filme sau videoclipuri, despre slideshow-uri, 

despre Google-Maker, despre Power Point, despre Office, despre Paint sau 
despre alte instrumente și programe digitale, studenții își exprimă deschis 
preferințele și se arată dornici de a integra în activitatea lor școlară noile 
tehnologii, pe care le consideră familiare și la care apelează, atunci când li 
se solicită să caute informații și să se documenteze, să elaboreze un material 
documentar sau un portofoliu etc. 

Cu toate acestea, nu puțini au fost tinerii care mărturisesc că 
preferințele lor digitale, referitoare la activitatea școlară, sunt restrânse și 
foarte atent porționate și intercalate printre celelalte metode tradiționale, 
fiind capabili să-și argumenteze alegerile cu explicații, care de cele mai multe 
ori uimesc, datorită justificărilor extrem de mature, care dovedesc, o dată în 
plus, că studenții români sunt capabili să exprime cu exactitate ceea ce-și 
doresc să se întâmple în cadrul fiecărei discipline de studiu. 

Tinerii se arată a fi foarte siguri și determinați, atunci când vine vorba 
despre preferințele lor legate de activitățile școlare, dovedesc abilitate în 
alegerea metodelor și mijloacelor didactice, adecvate contextului învățării, se 
raportează corect la modalitățile individuale de învățare și achiziționare de 
cunoștințe și manifestă mobilitate de gândire. Am putea crede, că există o 
discrepanță între înclinația lor naturală către folosirea cu orice preț a 
metodelor și mijloacelor specifice tehnologiei moderne și exprimarea unor 
preferințe pentru metodele didactice tradiționale și mijloacele specifice ale 
acestora, dacă nu am ține cont de o caracteristică atât de importantă a acestei 
tinere generații, și anume, nevoia de a fi abordați printr-o relaționare, care 
implică foarte mult factorii emoționali și afectivi și printr-un limbaj, capabil să 
le inducă trăiri autentice. Tinerii din zilele noastre își doresc să trăiască cu 
incandescență fiecare clipă a vieții lor, dovedindu-și, astfel, lor înșiși, că sunt 
vii, că există și că tot ceea ce se derulează în fața lor, are legătură cu ei și cu 
preferințele lor. Atunci când mediul educațional nu le poate oferi astfel de 
trăiri autentice, tinerii se văd obligați să recurgă la uzitarea unui alt spațiu, 
spațiul virtual, capabil să le satisfacă nevoile informaționale și 
comunicaționale și să le asigure confortul psihologic interior. 

Parcurgând multitudinea punctelor de vedere ale protagoniștilor 
direcți ai procesului educațional, se poate conchide, afirmând cu tărie, că 
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metodele didactice digitale și mijloacele tehnologiei moderne, percepute ca 
un vector al formării tinerei generații, nu vor putea, cel puțin deocamdată și 
referindu-ne cu strictețe la realitatea românească, să înlocuiască totalmente 
metodele didactice tradiționale și mijloacele aferente acestora, ci doar să 
propună o alternativă, demnă de a fi luată în calcul și îndelung testată și 
practicată, în așa fel încât, aceasta să asigure o formare adecvată, adaptată 
atât noilor tendințe educaționale globale, cât și cerințelor și nevoilor 
adolescenților și tinerilor din România. 

 
Impedimente în calea reușitei profesionale și personale a 

tinerilor români 
Societatea actuală ne propune, din ce în ce mai mult, deschiderea spre 

înțelegerea nevoii de a trăi într-o lume a profesiilor interconectate, în care 
fiecare dintre profesii își găsește conectivitate cu alte profesii, angajatorii 
cerând, în felul acesta, domenii de competență multiple și diversificate, 
angajaților. Tineretul, perceput ca forța de muncă motrice a oricărei societăți, 
se vede angajat spre o nouă abordare formativă, care să-i pună în valoare 
construcția interioară solidă și plurivalentă a personalității, revenindu-se la 
accepțiunea renascentistă, prin care tânărul, dotat cu multiple competențe și 
cu o atitudine permisivă în privința schimbărilor sociale, să fie propulsat spre 
reușita personală și profesională. 

Paradoxal, tendința societală, la nivel global, este una superficială, 
tinerii nemaifiind autodidacți, în sensul obținerii unor informații de cea mai 
bună calitate, ci preferând să utilizeze cele mai simple modalități, pentru a 
accesa informațiile și acest lucru se datorează în mare parte noilor tehnologii 
ale informației și comunicațiilor, care ne-au determinat pe noi toți, să fim 
mult mai comozi în a ne căuta informațiile, luând totul de-a gata, fără nicio 
rezervă și fără o investigație personală prealabilă. Mai mult decât atât, la nivel 
național, putem observa un dezinteres crescut al tânărului față de educația 
primită în sistemul formal de învățământ, dezinteres datorat unei percepții 
sociale generale, conform căreia, educația și formarea nu mai sunt 
prioritizate. Tânărul, care are realmente șanse de reușită în viață, atât din 
punct de vedere profesional, cât și personal, este perceput ca fiind un tânăr 
conștient de sine, o persoană pozitivă și comunicativă, capabilă să-și 
cunoască oportunitățile, să-și recunoască competențele, să beneficieze de o 
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orientare profesională corespunzătoare și să se adapteze cu ușurință 
situațiilor noi de viață, valorificând partea pragmatică a disciplinelor studiate, 
care pot fi conectate și integrate în viața reală, de zi cu zi. 

Dar, totodată, acest tânăr se dorește a fi unul bine informat și 
echilibrat, atunci când facem referire la utilizarea noilor tehnologii, deoarece 
tendința generală, în ceea ce-i privește pe tineri, este aceea de a abuza de 
consumul media și de a se expune fără limite la tot ceea ce le oferă spațiul 
virtual. Aceste puncte de vedere, împărtășite de majoritatea cadrelor 
didactice intervievate, sunt nuanțate, cu atât mai elocvent, de către 
adolescenții, aflați în ciclul secundar superior, care conștientizează, o dată în 
plus, nevoia păstrării unui echilibru între activitățile concrete și cele virtuale, 
atribuind o importanță deosebită formării lor, din punct de vedere lingvistic 
și implicit, al creării unei culturi generale solide. 

Mai mult decât atât, tinerii reușesc să înțeleagă și să exprime nevoia 
adoptării și impunerii unui stil de viață sănătos, care necesită limitarea 
expunerii la Internet și implicit la calculator, laptop, tabletă sau telefon mobil 
și păstrarea unor relații interumane, pe cât posibil directe, față în față, care 
să nu fie afectate de interfața virtuală. 

Coroborând trendurile societale actuale, care acordă o valoare 
emfatică inter-conectivității, atunci când ne referim la domeniile de 
competență, cu viziunile anticipative ale tinerilor, care ne propun revenirea la 
un pattern existențial, înclinat spre valorile umaniste profunde și naturale, 
putem să înțelegem existența tehnologiilor informației și comunicațiilor ca 
fiind una deosebit de necesară, dar nu exhaustivă, dacă ne gândim la 
căutarea de informații sau la posibilitatea de a comunica și tocmai din această 
cauză, uzitarea lor ar trebui să fie din ce în ce mai moderată. 

Atunci când tinerii nu reușesc să păstreze o balanță justă între 
activitățile din registrul online și acelea din viața reală, se creează o serie de 
dezechilibre, care-i împiedică să se dezvolte armonios, atât din punct de 
vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic și intelectual. O expunere 
îndelungată la tot ceea ce înseamnă lumea digitală atrage după sine o 
pierdere a identității și prin aceasta, posibilitatea de a se erija ca subiect 
manipulat, incapabil de a-și exprima părerile personale și de a acționa 
conform credințelor interioare. În egală măsură, din punct de vedere 
cognitiv, tânărul își poate pierde curiozitatea și abilitățile în căutarea de 
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strategii, necesare găsirii unor surse informaționale autentice și capacitatea 
de analiză și sinteză a informațiilor obținute, mulțumindu-se cu surogate, 
create de terți, pe care nu le poate verifica și controla. 

Drept concluzie, impedimentele, care stau în calea reușitei 
profesionale și personale a tânărului român, sunt atât de ordin extern, cât și 
intern, acestea reprezentând tot atâtea cauze externe, bunăoară, consilierea 
școlară și profesională deficitară, avalanșa informațională, propusă de 
programele școlare stufoase, lipsa de abilitate pedagogică a cadrelor 
didactice, în general, lipsa de interes a părinților, cu privire la formarea și 
educarea copilului lor, dar și atitudinea ostilă a societății față de tineri, cât și 
cauze interne, care țin de imaturitatea și superficialitatea tânărului, de 
consumul media excesiv al acestuia, de lipsa abilităților adaptive și a 
competențelor diversificate, cerute de o piață a muncii, extrem de dinamică 
și nu în ultimul rând, de imposibilitatea sesizării oportunităților. Studiul privind 
„Noile tehnologii ale informației și comunicațiilor, vector al educării și formării 
tinerei generații” și-a propus să investigheze, într-o manieră profesionistă, 
problematica digitalizării, raportată la cultura tinerilor, la nivel global, pentru 
ca mai apoi, să se direcționeze către particularitățile naționale, inventariind 
întregul proces educațional, prin raportarea lui la noile tehnologii și la rolul 
acestora în asigurarea reușitei personale și profesionale a tinerilor români. 

Internetul joacă un rol deosebit de important în viața adolescenților și 
tinerilor din întreaga lume, atât în calitatea lui de artefact cultural, dar și ca 
o cultură de sine stătătoare. În egală măsură, adolescenții formează un grup 
de indivizi, neomogen, socialmente vorbind, care adoptă diferite componente 
ale Internetului, în scopuri diferite și adoptarea digitalizării atrage după sine 
posibilitatea participării tinerilor la construirea unei noi societăți a informației, 
având menirea, de a-i ajuta pe aceștia să-și perfecționeze cultura 
asociativității și să-și exprime identitatea, ca pe o nevoie de dezvoltare în 
spațiul virtual, acolo unde socialul se întâlnește cu tehnologia, creându-se, în 
felul acesta niște schimburi subtile între spațiul public și cel privat. 

În acest context, personalizarea procesului de predare-învățare-
evaluare, menită să le propună și studenților / elevilor din țara noastră o 
abordare cât mai apropiată de interesele lor și de profilul lor educațional, a 
permis integrarea cu succes a noilor tehnologii ale informației și comunicării 
în activitatea didactică curentă, în scopul de a le capta atenția, de a-i motiva 
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să-și caute informațiile necesare și de a-și însuși cunoștințele, de care au 
nevoie, pentru a face față evaluărilor. Astfel, s-a înțeles că o predare 
autentică, în care există schimburi și feed-back-uri normale și naturale între 
profesor și student / elev, în care se fac conexiuni între noțiuni și se insistă 
pe formarea de competențe atât transversale, cât și transferabile, presupune 
un nivel de interacțiune ridicat și uzează de toate mijloacele didactice 
interactive, implicând cu precădere instrumentele media. Utilizate alternativ, 
în scopul de a dinamiza momentele expozitive ale unei lecții și de a aduce un 
suflu nou predării, dar și pentru a-i atrage pe elevi români într-un demers 
didactic cât mai mobil, instrumentele tehnologiei moderne au rolul de a 
pigmenta întregul proces didactic, de a-i conferi o turnură actuală și de insera 
acest proces în textura cotidiană a activităților obișnuite ale unui tânăr. Dar, 
pentru ca acest proces educațional să-și găsească finalitatea scontată, 
profesorul este pus în situația de a face un management corect al grupului de 
studenți / elevi, pe care îl gestionează, prin alegerile adecvate ale metodelor și 
mijloacelor didactice utilizate. Păstrarea unui echilibru între metodele 
didactice tradiționale și cele digitale, coroborată cu o raportare corectă la 
viața reală și la valorile profunde ale acesteia, îi vor putea ancora și integra 
pe tinerii români într-o existență, orientată spre evoluție și inovație, dar care 
își găsește sevele în cunoașterea autentică, nelăsându-le acestora 
posibilitatea de a fi totalmente acaparați de tehnologie. 

Atașamentul pentru noile tehnologii este un comportament firesc 
pentru tânărul român al secolului XXI, dat fiind faptul că întreaga lui existență 
se derulează printr-un contact permanent cu toate instrumentele   digitale.   
Nereușind  să   se   desprindă   complet   de   aceste  canale   informaționale  
și comunicaționale, adolescenții își doresc ca viața lor școlară să fie cât mai 
apropiată de reflexele lor cotidiene și acest fapt le permite cadrelor didactice 
să-i cointereseze și coopteze prin diverse abordări de tip digital. Adolescenții 
din zilele noastre sunt dornici de a accesa mai multe informații, în același 
timp, de a comunica în mai multe direcții, cu interlocutori diferiți și de a-și 
asuma diferite roluri virtuale. Înțelegând toată această fenomenologie, putem 
să corelăm realitatea, cu care adolescentul se întâlnește zi de zi, la școală, cu 
aceea, pe care el și-o făurește în afara școlii și să conștientizăm nevoia unor 
schimbări, care se impun, datorită existenței unor trenduri didactice digitale, 
manifestate la nivel global, care-i influențează și pe tinerii români, aceștia 
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fiind deopotrivă conectați la tot ceea ce se întâmplă în lume. Foarte siguri și 
determinați, atunci când vine vorba despre preferințele lor, legate de 
activitățile școlare, tinerii români dovedesc abilitate în alegerea metodelor și 
mijloacelor didactice, adecvate contextului învățării, se raportează corect la 
modalitățile individuale de învățare și achiziționare de cunoștințe și manifestă 
mobilitate de gândire. Am putea crede, că există o discrepanță între înclinația 
lor naturală către folosirea cu orice preț a metodelor și mijloacelor specifice 
tehnologiei moderne și exprimarea unor preferințe pentru metodele didactice 
tradiționale și mijloacele specifice ale acestora, dacă nu am ține cont de o 
caracteristică atât de importantă a acestei tinere generații, și anume, nevoia 
de a fi abordați printr-o relaționare, care implică foarte mult factorii 
emoționali și afectivi și printr-un limbaj, capabil să le inducă trăiri autentice.  

Impedimentele, care stau în calea reușitei profesionale și personale a 
tânărului român, sunt atât de ordin extern, cât și intern, acestea 
reprezentând tot atâtea cauze externe, bunăoară, consilierea școlară și 
profesională deficitară, avalanșa informațională, propusă de programele 
școlare stufoase, lipsa de abilitate pedagogică a cadrelor didactice, în 
general, lipsa de interes a părinților, cu privire la formarea și educarea 
copilului lor, dar și atitudinea ostilă a societății față de tineri, cât și cauze 
interne, care țin de imaturitatea și superficialitatea tânărului, de consumul 
media excesiv al acestuia, de lipsa abilităților adaptive și a competențelor 
diversificate, cerute de o piață a muncii, extrem de dinamică și nu în ultimul 
rând, de imposibilitatea sesizării oportunităților. 
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4. Competențe digitale pentru nativii digitali 
 

Evoluția fără precedent a tehnologiei și inserarea resurselor ei în toate 
sectoarele de activitate ale societății, inclusiv în cel al educației, reprezentă 
punctul de plecare al acestui capitol. Sarcina asumată este analiza formelor 
de utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare de către și 
pentru generațiile actuale de elevi și studenți – numiți nativi digitali de 
literatura de specialitate. 

Nevoia unei astfel de analize este subliniată, pe de o parte, de 
transformările din domeniul tehnologiei și, pe de altă parte, de importanța 
accentuată pe care resursele tehnologiilor digitale o au în viața nativilor 
digitali. Reprezentând o componentă esențială și obligatorie a existenței lor, 
transformând noțiunile de învățare, socializare, joc, utilizarea tehnologiei nu 
este doar o opțiune, ci are caracter de obligativitate în dezvoltarea și 
formarea viitorilor adulți pentru toate mediile de învățare. Prelungirea 
activităților didactice desfășurate cu ajutorul noilor instrumente în afara 
contextului formal al școlii a devenit factorul care face diferența între tinerii 
pregătiți pentru a se integra în societatea digitalizată, care cere persoane tot 
mai competente pentru mediul digital și acei cărora li s-a asigurat în școli 
doar pregătire elementară. 

Pornind de la cele mai recente articole din revistele internaționale ale 
domeniului și selectarea acelora care vizează generația de nativi digitali, am 
construit profilul comportamental și atitudinal al nativului digital, prin 
abordarea caracteristicilor generației pe trei nivele de analiză: nivel cognitiv, 
nivel psiho-comportamental şi nivel de socializare. Astfel, la nivel cognitiv, s-
a observat o înclinație spre activitățile de multi-tasking, tinerii deținând 
abilitățile necesare pentru desfășurarea acestora, fiind capabili de atenție 
distributivă, consecințe ale mediului bogat în tehnologie în care trăiesc, fapt 
ce modifică felul în care gândesc și procesează informația de care dispun. 
Aceste caracteristici au condus la dezvoltarea unor noi stiluri de învățare: 
fluență în utilizarea multiplelor tipuri de media; valorificarea fiecărui tip 
de comunicare, activităţi, experiențe; învățare prin căutare, sintetizare şi 
analiză colectivă în defavoarea documentării individuale dintr-o singură 
sursă; învățarea activă bazată pe experiențe include oportunități frecvente 
de reflexie; expresie a gândirii non-liniară, interconectată; experiențe de 
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învățare personalizate pentru nevoi şi preferințe individuale, ceea ce atrage 
după sine, în mod evident, nevoia de a înțelege de ce şi pentru ce utilizează 
tinerii tehnologia modernă. Interesul tuturor cercetărilor, inclusiv, al nostru 
este să se întrevadă căile unor ameliorări, înnoiri „rezonabile” pentru 
metodele pedagogice și curriculum-ul. 

Parcurgerea informației comprimate, sintetizate, consultarea 
graficelor, care permite structurarea cantitativă a informației în defavoarea 
lecturării textului detaliat, conectarea permanentă în mediul online, 
obișnuința de a căuta informație în mai multe surse, de a o compara, 
generează falsa idee că, pe aceste căi s-ar dezvolta, automat, abilitatea 
analitică riguroasă. 

Capitolul de față aduce argumente, prezintă surse conform cărora 
pentru gândirea analitică este necesară însușirea unor reguli clare şi 
respectarea lor necondiționată. În mod similar, se evidențiază că deși se 
apelează riguros la utilizarea Internetului ca primă sursă de identificare a 
informației, această căutare nu certifică însă faptul că ei dețin cu adevărat 
competențele și abilitățile necesare în prelucrarea și evaluarea informației. 

Observația ne permite fundamentarea demersului investigativ, care a 
avut ca punct referință nevoia permanentă de învățare a regulilor de utilizare 
a instrumentelor, a noilor mijloace cu scopul de a le spori eficiența și de a le 
orienta spre obiective  educaționale. Implicarea elevilor, a tinerilor în activități 
online înregistrează beneficii la nivel cognitiv, evidențiindu-se ca activități cu 
impact pozitiv utilizarea Internetului, lectura online, documentarea din 
multiple surse, navigarea web, beneficii ce sunt însoțite însă şi de o serie de 
riscuri caracteristice mediului online. 

Desigur, vom sublinia permanent că nu ne este permisă ignorarea 
impactului interacțiunii cu Internetul în educația formală, întrucât utilizarea 
acestuia influențează capabilitățile digitale ale tinerilor şi nevoile lor în ceea 
ce priveşte învățarea în școală – direcționată spre această perioadă a 
digitalizării. Totodată, utilizarea tehnologiei specifice contextului timpului de 
școlarizare - pentru o arie largă de activități, acum, online – influențează 
abilitățile de manipulare/ folosire optimă a NTI și intensifică/ accentuează 
încrederea tinerilor în capacitățile lor – cerute a fi digitale. Se poate observa 
că materialul de față dorește să rămână fidel înțelegerii procesului de 
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învățare, obiectivelor acestuia, cu utilizarea adecvată a mijloacelor proprii 
oricărei perioade istorice – denumită eră, galaxie, constelație sau altfel. 

Importanța implicării familiei în consolidarea acestor activități a fost 
întotdeauna importantă şi este evidențiată de noi studii care afirmă că 
învățarea cu ajutorul tehnologiilor digitale poate fi susţinută şi în cadrul 
familiei, cu un dublu efect: pentru continuitatea activităţii de fixare şi 
dezvoltare a deprinderilor elevilor dar şi motivând generațiile mai în vârstă – 
imigranții digitali – să achiziționeze şi să învețe ei înșiși să folosească 
tehnologia nouă. 

Privită prin prismă psiho-comportamentală, generația de nativi digitali 
este caracterizată prin egocentrism, individualism şi autonomie, manifestă o 
siguranță accentuată în activitățile desfășurate şi prezintă un nivel accentuat 
al stimei de sine. Cu toate că nu pun accent pe carieră, sunt orientați către 
meserii interesante, ce pot aduce plăcere și care le asigură o situație 
financiară satisfăcătoare, fără o solicitare a răbdării, deoarece nu este o 
caracteristică proprie acestei generații. Reluăm aceste caracterizări pentru că 
ele susțin repetatele sublinieri privind nevoia unor cercetări complexe, 
interdisciplinare cu extensii transversale şi longitudinale. 

Această generație tinde să anuleze diferențele culturale. Crescând în 
cultura Internetului, tinerii din culturi şi țări diferite, a căror dezvoltare 
gravitează în jurul tehnologiei, par să fie mai asemănători decât erau 
înaintașii lor și promit să fie ei aceia care vor muta piețele și vor transforma 
industria, educația și politica la nivel mondial (GfK România, 2013). Când 
sunt implicaţi în activitățile desfășurate, sunt motivați de gratificare 
instantanee pentru orice acțiune îndeplinită și sunt dependenți de feedback. 
Departe de a fi specialişti într-un domeniu, au totuși o atitudine deschisă, 
încrezătoare, liberă în exprimare şi sunt capabili să se adapteze repede la 
orice. Observația este foarte importantă dacă avem în vedere că peste 10 
ani sau mai puțin vor exista joburi pe care astăzi nu le bănuim. Extrem de 
critici, nu acceptă nici cel mai mic rău, au o participare politică redusă, dar 
compensează printr-o implicare civică mult mai mare. Caracterizați de nevoia 
de experiență, de concret și transparență, sunt preocupați de identificarea 
experiențelor comune limitate la consumul de informații, întărindu-le bucuria 
apartenenței la o comunitate a informaţiilor, nu a persoanelor. 
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Prin raportare la competențele sociale, nativii digitali, contrar 
aparenței unei utilizări exagerate a tehnologiei și a conectării constante în 
mediul online, unii autori îi consideră extrem de sociabili, atât în întâlnirile 
față în față, cât şi în mediul online, manifestându-se prioritară nevoia de a 
menține legătura cu prietenii în mediul online, aspect pe care tehnologia 
modernă îl permite. 

Prezentată în antiteză cu generația nativilor digitali, analiza literaturii 
în domeniu a impus evidențierea imigranților digitali, – născuți înainte de 
1980. În acord cu interesele lucrării ne-am raportat la parte dintre ei – 
educatori, profesori, formatori – actori nevoiți să pregătească, să educe 
generații de elevi vorbitori într-o „limbă” digitalizată. Cu toate că sunt 
evidente eforturile diminuării distanței dintre cele două generații, diferențele 
rămân pronunțate atunci când este vizată învățarea cu ajutorul NTIC – 
înțeleasă ca formă, direcție a învățării pe durata întregii vieți (Canadian 
Council on Learning, 2011). 

Aparent, în sensul discuției deschise suntem la o răscruce de drumuri 
și există două posibile căi din care s-ar putea opta: una în care am putea 
distruge ceea ce este cel mai important aport al tehnologiei noi şi Internetului 
și cealaltă, a doua, cale care vizează modul în care tinerii folosesc aceste 
instrumente în era digitală. Miza acțiunilor este foarte mare. Din aceste 
considerente, materialul de față nu va putea discuta dihotomic, în da sau ba, 
deoarece adevărata alegere nu vizează nici numai tehnologia, nici numai 
generația digitalilor, ci continuitatea educației şi articulările necesare 
acesteia. Alegerile pe care le facem acum vor guverna modul în care 
următoarele generații își vor trăi viața: modul în care aceştia îşi conturează 
identitatea, îşi protejează intimitatea, îşi asigură şi păstrează condiții de 
siguranță asupra informaţiilor şi a propriei persoane; modul în care creează, 
înțeleg și modelează informațiile care stau la baza deciziilor în generația lor; 
modul în care învață, inovează și își asumă responsabilitatea în calitate de 
cetățeni capabili să înțeleagă rosturile fiecărei etape din evoluția tehnologiilor 
şi a rolului acestora în istoria lumii. Elevul viitorului va fi un  explorator, la fel 
ca oricare altul din generațiile anterioare – dar cu posibilități mai mari pentru 
dimensionarea ritmurilor, ariilor de cuprindere şi pericolelor necunoscute 
privind efectele unor ținte cucerite mult mai ușor. Pentru aceasta el trebuie 
să fie conștientizat de importanța învățării prin cercetare, prin descoperire, 
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prin conexiunile la fel de obligatorii şi cu viteze  mult mai mari. 
Generația nouă este definită de cuvântul „altfel”. Iar altfel înseamnă 

în primul rând un acces la tehnologie fără precedent. Şi pentru că tehnologia 
este o parte atât de importantă din viețile noastre (copiii de azi se joacă mai 
degrabă pe computer decât în curtea școlii, 90% dintre noi folosim 
Internetul, 20% au postat, la un moment dat, online filmulețe în care ei sunt 
starurile, 83% dorm cu telefoanele lângă ei, principala sursă de știri şi de 
informaţii este Internetul) este firesc să aibă şi efecte adverse. Unii 
cercetători susțin că toate gadget-urile care ne înconjoară ne afectează 
intelectul; alții afirmă că atâta timp cât tehnologia ne exersează mințile şi 
ne furnizează din ce în ce mai multe informaţii, trebuie să ne îmbunătățească 
abilitățile cognitive. Cumulând indicatorii identificați  în literatura consacrată 
noii generații şi raportându-ne la tehnologia dominatoare, am definit nativul 
digital ca fiind o persoană născută în şi după 1980, care provine dintr-un 
mediu bogat în suporturi tehnice, având acces la o gamă largă de noi 
tehnologii, care utilizează servicii de Internet prin intermediul tehnologiei 
moderne, ca primă sursă pentru obținerea unei informații, prezintă siguranță 
în utilizarea tehnologiilor, folosește mai multe dispozitive simultan și le 
utilizează pentru a desfășura o serie de activități. 

Educația digitală a devenit în ultimul timp una dintre preocupările 
prioritare ale învățământului românesc, prin impunerea alfabetizării și a 
comunicării digitale pentru orice participant la procesul instructiv-educativ. 
Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în procesul educațional 
nu mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. La nivelul 
întregii lumi, se observă transformarea conținutului cultural într-o formă 
digitală, favorizând accesibilitatea la produse educaționale oricui, oriunde și 
oricând. Învățământul virtual a devenit un fenomen în industria românească 
în ultimii ani, iar efectele sale pe termen scurt, mediu și lung ar trebui 
evaluate mai atent. 

Pornind de la evoluția tehnologiei informaționale și de comunicare, la 
integrarea și utilizarea acesteia în sistemul educațional, se analizează 
transformările înregistrate de societate, ca urmare a acestor acțiuni. Prin 
raportare la prezentarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare 
sunt abordate și analizate concepte cheie aflate în relație de 
interdependență: alfabetizare tehnologică, informațională și digitală. Se 
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continuă cu prezentarea principalelor strategii europene de dezvoltare și 
promovare a societății informaționale și a cunoașterii, finalizând cu 
expunerea problematicii utilizării NTIC în învățământul preuniversitar. 
Debutând cu o analiză a evoluției tehnologiei, prezentând trecerea de la TIC 
la NTIC – Noi Tehnologii Informaționale și de Comunicare –, atenția a fost 
îndreptată spre implicațiile utilizării NTIC în educație, prin raportare nu numai 
la evoluția tehnologică, ci și la transformările pe care le-a atras cu sine, care 
au determinat schimbări majore la nivelul societății, deci și al profesorilor, al 
elevilor și al instituțiilor școlare. Tot în cadrul acestei etape am prezentat 
importanța alfabetizărilor educaționale – alfabetizarea tehnologică, 
informațională și digitală – într-un context în care se impune existența unui 
personal didactic ce deține competențe tehnologice digitale și deschidere – 
uneori necondiționată – spre valorificarea potențialului NTIC în activitățile 
instructiv-educative. 

Analiza mediilor educaționale de instruire online a urmărit stabilirea 
formelor specifice utilizării acestora în învățământul preuniversitar. Demersul 
a permis conturarea unei imagini globale, de ansamblu, asupra 
transformărilor, avantajelor, dar și a riscurilor la care sunt expuși elevii în 
desfășurarea procesului instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei  și 
prin utilizarea noilor mijloace, oferite pentru instruire. 

Influențându-le dezvoltarea, viața socială şi academică, accesul la 
dispozitive digitale și Internet a devenit o necesitate a existenței noii 
generații, creându-li-se atât oportunități, cât şi riscuri. Beneficiile utilizării, 
evidențiate prin accentuarea potențialului de învățare, dezvoltarea cognitivă, 
creativă, îmbunătățirea relațiilor sociale – atribuite ale noilor tehnologii 

– sunt însoţite, inevitabil, de pericole, ce pot apărea sub diverse 
forme: provocarea dependenței de tehnologie, hărțuirea online, expunerea 
la site-uri cu un caracter sexual, violent, suicidal, „prietenii” online cu 
persoane nu doar necunoscute, ci periculoase. Analizele evidențiază însă că 
fiecare situaţie-problemă poate avea un anumit tip de strategie de coping, 
iar majoritatea tinerilor ar fi capabili să adopte mecanisme eficiente de 
gestionare a stresului. Mai mult, tehnologiile însele creează mijloace de 
protecție. Aceste fapte amplifică importanța alfabetizării digitale, la fel cum 
un nivel ridicat al experienței şi al competențelor poate dezvolta beneficiile 
„navigării” online, pregătind tinerii pentru a evita ori pentru a face față 



68 
 

riscurilor. 
Prin analiza realizată am urmărit stabilirea formelor specifice utilizării 

tehnologiei în învățământul preuniversitar, proces ce a favorizat crearea unei 
imagini globale, de ansamblu, asupra avantajelor, transformărilor, dar și a 
riscurilor la care ar fi expuși elevii în desfășurarea procesului instructiv-
educativ în mediul online prin intermediul tehnologiei și prin manipularea 
mediilor de instruire. 

Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate 
ale societății a condus la solicitarea sistemului educației de a face față noilor 
cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii ei, dar și pentru cei 
responsabili cu formarea lor. Integrarea NTIC în educație reprezintă un 
proces amplu și complex, care antrenează atât necesitatea dezvoltării unor 
măsuri coerente privind asigurarea resurselor NTIC în instituție, cât și 
existența unor convenții specifice care să susțină și să promoveze utilizarea 
acestora în activitățile instructiv- educative. Utilizarea NTIC în educație 
reprezintă o punte spre schimbare, spre a răspunde nevoilor manifestate de 
generația de elevi nativi digitali, favorizând totodată calitatea și 
interactivitatea actului instructiv-educativ, dar nu fără a presupune o 
preocupare permanentă  și susținută pentru pregătirea personalului didactic 
și pentru asigurarea serviciilor necesare de sprijin și mentenanță a 
tehnologiei. Utilizarea resurselor personale sau puse la dispoziție în cadrul 
instituțiilor școlare permite formarea de priceperi și deprinderi de lucru ce 
facilitează dezvoltarea și integrarea ulterioară a adultului în societate. 

Tehnologia modernă a devenit omniprezentă în viața tinerilor, 
influențându-le dezvoltarea, viața socială şi academică, fiind evident că 
manipularea tot mai accentuată a tehnologiei moderne şi accesul la Internet 
vor avea o altă greutate în anii ce vor urma. 

Dezvoltarea tehnologiei ne-a ajutat să ne atingem scopurile într-un 
mod eficient, iar accesul informației este la un click distanță pentru toţi 
locuitorii planetei. Tehnologia radio s-a dovedit a fi o piatră de hotar majoră, 
pentru că nu necesită prezența fizică a profesorului şi a elevului pentru a 
schimba informaţii. Televiziunea – un mod de comunicare pentru a face 
procesul educativ mai ușor şi mai elegant – a fost una dintre metode ce nu 
era doar audio, având şi imagini care arătau cum se făceau lucrurile. Astăzi, 
procesul nu este limitat doar la sala de clasă, iar dacă ar fi să comparăm 



69 
 

metodele tradiționale de învățare cu cele noi, descoperim o schimbare 
semnificativă nu doar în metode, ci şi în abordarea dobândirii cunoștințelor 
şi informaţiilor. Însă ambele moduri de predare - învățare (convențional şi 
inovativ) au propriile lor avantaje şi dezavantaje. Rețeaua socială şi site-urile 
de micro- blogging ne oferă posibilitatea de a menține întreaga lume 
informată cu privire la fiecare fracțiune de secundă. Poate este momentul cel 
mai bun să îmbrățișăm metodele noi, dar, în același timp, este obligatoriu să 
le securizăm pe cele tradiționale – dăruite de antichitate, trecute prin furcile 
evului mediu, ale Renașterii, ale industrializării, ale postmodernismului - 
deoarece ele reprezintă baza tuturor dezvoltărilor, inclusiv, ele sunt acelea 
ce au dus la civilizația digitalului. 

Cu scopul identificării formelor de utilizare a NTIC în educație, am 
analizat formele de utilizare a noilor tehnologii informaționale, cercetare 
necesară pentru a conchide asupra elementelor ce vor face posibilă extensia 
în spațiu și timp. Această sarcină am realizat-o prin raportare la: locul de 
desfășurare a educației – în context formal, nonformal și informal –, la 
adresabilitatea aplicațiilor de lucru, identificând două subcategorii – aplicații 
de lucru individuale și aplicații de lucru colective – și la vârsta utilizatorului, 
aducând în discuție generațiile de nativi și imigranți digitali, cu evidențierea 
apariției și a primei generații de nativi ai nativilor digitali, acum, cu vârste 
cuprinse între 0-5 ani. 

Ideea de „formalizare a non-formalului și a informalului” reprezintă 
calea optimă prin care elevii își pot însuși criteriile de utilizare corectă și 
eficientă a contextelor, mediilor, instrumentelor, mijloacelor noi de învățare. 
În acest context educațional, în spațiul exterior școlii, rolul profesorului se 
schimbă, încurajând și ajutând elevii să identifice singuri problemele şi 
răspunsurile, să descopere informațiile noi, necesare sarcinilor de rezolvat. 

Atribuțiile profesorului au forma intervențiilor de orientare, ghidarea 
elevilor pe parcursul activităților desfășurate. 

Asocierea educației formale cu educația desfășurată în școală, a 
educației nonformală cu educația obținută prin desfășurarea de activități în 
muzee, biblioteci și a educația informală cu influențele spontane, instantanee 
ale diverșilor factori din mediul înconjurător, tehnologia accentuează 
perspectivele de articulare, de interdependență permanentă între formelor 
educației, introducând sintagma „formalizarea educației nonformale”, ceea 
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ce indică creșterea responsabilității instituţiei școală și a decidenților de 
politici educaționale. Dacă non formalul presupunea prezența profesorului, 
dar absența școlii – ca spațiu – în acest moment spațiul formalului îşi pierde 
limitele. În contextul extensiei spațiului, apare inevitabilă dispariția reperelor 
temporale – care, anterior, erau bine delimitate. Educația a devenit posibilă 
oriunde și oricând. Cum este bine știut, aceste extensii nu diminuează rolul 
profesorului, ci îl sporește nebănuit de mult. Efectele activităţii de la clasă și 
din afara ei se vor resimți oriunde unde profesorul nu va mai ajunge 
împreună cu elevul și în orice clipă a celor 24 de ore ale zilei. 

În acest context, cercetarea formelor de utilizare a noilor tehnologii 
informaționale devine o prioritate, pentru că, pe de o parte, ele sunt 
elemente ce fac posibilă extensia în  spațiu și timp, iar pe de altă parte, 
pentru că „formalizarea non-formalului și a informalului” este calea de 
înzestrare a elevilor cu acele criterii de utilizare corectă și eficientă a 
contextelor, mediilor și instrumentelor, mijloacelor noi de învățare. Nevoia de 
analiză a potențialului educativ, de formare pe care îl deţin noile mijloace ne-
a impus obligaţia unor clasificări subordonate unor criterii viabile pentru 
utilizatorii elevi și profesorii lor. 

Utilizate de regulă în scop individual, de divertisment, aceste 
dispozitive tehnologice aparținând categoriei mijloacelor de comunicare cu 
adresabilitate către publicul larg, își pot schimba valoarea într-una educativă 
în momentul valorificării ori regândirii lor pentru contexte educaționale. 
Dezvoltarea continuă a societății informaționale și a cunoașterii a condus la 
utilizarea noilor dispozitive tehnologice ca instrumente şi/ sau tehnologie 
auxiliară a procesului instructiv educativ, devenind indispensabile conceperii, 
proiectării unui învățământ interactiv și modern. Efectele educative ale 
utilizării NTIC sunt considerate notabile, încă din primul deceniu al noului 
mileniu, dacă acestea sunt integrate într-o strategie de instruire şi 
autoinstruire bine fundamentată. Utilizarea tehnologiei și a soft-urilor 
educaționale în procesul instructiv-educativ promovează un alt model de 
învățare și interacțiune didactică, ce reușește să transforme comunicarea 
electronică într-una educațională. 

Utilizarea Internetului permite implicarea acestuia nu doar în accesări 
rapide ale informațiilor utile pentru o temă specificată, ci și în stabilirea unor 
căi eficiente de relaționare quasi-permanentă între elevi și profesor. Astfel, 
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apar posibilități de încredințare a unor sarcini pentru elevi şi în afara 
contextului instituționalizat al școlii, în locuri alese de profesor sau în care se 
află elevul. Aceste sarcini pot fi pentru un elev sau un grup de elevi – trimise 
de unul sau mai mulți profesori – coordonate, de asemenea, de la distanță. 

Rolul profesorului în acest context se schimbă, ajutând elevii să 
identifice singuri răspunsurile și să descopere informațiile necesare, în spațiul 
exterior școlii. Profesorul încredințează sarcina adecvată spațiului pe care 
elevul îl va parcurge de la școală spre casă ori invers, și în oricare altele se 
va afla. Sarcina de rezolvat spre înțelegerea fenomenului, a principiului, a 
regulii de învățat dobândește sens și utilitate, timpul de rezolvare nu depinde 
de legătura cu un loc anume, iar profesorul nu este „scos” dintre persoanele 
de dincolo de școală 

– devine « omniprezent » ! Intervențiile vor fi la cererea elevului, cu 
scopul de a orienta, de a ghida, în momentul în care acesta apreciază că este 
necesar, sau din inițiativa profesorului când rezultatele primite de la elevi 
impun. Profesorului îi revine sarcina să ofere elevului criterii de identificare a 
informației, de selecție și analiză, să-l orienteze pe parcursul activității. 

Urmare a evoluției tehnologiilor, noile mijloace reprezintă unul dintre 
principalii pioni ai educației informale, cu o forță de intervenție considerabilă, 
care depășește puterea de influență a altor factori educativi, precum familia, 
grupul social de apartenență. Tinerii sunt „expuși”, în fapt, sunt beneficiarii 
de timpuriu ai „consumului” de tehnologie și de informație preluând 
conștient, dar și inconștient diferite modele comportamentale, atitudinale, 
experiențe afective, expresii lingvistice, stiluri vestimentare etc., care le 
influențează dezvoltarea personală și implicit sistemul de valori. Intervine și 
aici rolul profesorului, care prin solicitarea elevului de a utiliza NTIC în 
educația formală și nonformală, în diferite contexte instituționalizate și în 
afara acestora, evidențiază potențialul lor educațional. Prioritatea 
profesorului este să învețe elevii cum, pentru ce și la care dintre surse să 
„alerge”, cum să le utilizeze cu folos, oferindu-le criterii de identificare, 
selecție, analiză și interpretare a informațiilor disponibile. Însușirea acestor 
criterii este esențială în condițiile în care discutăm de necesitatea vitală a 
elevilor de a efectua selecții valorice între mesajele pe care le găsesc ori le 
primesc în căutările lor intenționate sau accidentale. 

Iubitori de constantă navigare online și încrezători în competențele lor 
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digitale, nativii digitali au falsa impresie ca noile instrumente le vor fi 
suficiente, de pildă, în obținerea unui job, pentru angajarea în acțiuni 
administrative sau servicii de sănătate. Școala va fi locul în care află că 
translarea competenţelor la nivelul social, al integrării în viața socio-
economică necesită efort susținut şi organizat. Aceste competenţe pot fi 
îmbunătățite notabil prin training şi certificare, deci prin motivarea subiecților 
în asumarea unui efort sistematic. 

Această distanță – dintre ceea ce se cred că știu generațiile de nativi 
și ceea ce pot face pentru sine și comunitate - este cauzată de 
disfuncționalitățile create la nivel de sistem, care acordă prioritate 
instrumentelor învățării, potențialului „educogen” al acestora și al „rețelelor” 
create de ele, evitându-se implicarea corectă și permanentă în alegerea – 
chiar crearea instrumentelor aduse de noile tehnologii cu particularități 
proprii, exclusive pentru educație – și, mai departe în regândirea 
conţinuturilor, a metodelor și obiectivelor – cu păstrarea specificului formativ 
al școlii în care competențele sunt importante dacă nu se distanțează de 
valorile perene și de nevoia continuității necondiționate a acestora. 

Prin rezultate obținute s-a observat nevoia accentuată de organizare 
a învățării, de articulare a formelor ei cu ajutorul noilor mijloace, de 
accentuare a interesului în favoarea perspectivelor pedagogice. Simpla 
prezență a resurselor tehnologice, prin mijloacele  noi aduse la nivelul școlilor 
și al claselor nu garantează și valorificarea potențialului educativ al acestora, 
așa cum, nici accesul elevilor la o paletă largă de noi tehnologii, personale 
sau ale școlii, nu-i determină să le folosească din proprie inițiativă în scop 
educativ, al dezvoltării personale. 

Rezultatele cercetării au creat un punct de plecare spre studii calitative 
ale motivelor reale de utilizare a NTIC, spre cercetări transversale dar, mai 
ales longitudinale – pe eșantioane reprezentative pentru populația școlară a 
țării, spre identificarea modalităților de responsabilizare a tuturor 
decidenților, de la toate nivelele, asupra utilizării oricărui instrument, mijloc 
de învățare doar după ce i-au fost cunoscute efectele pe termen scurt, mediu 
şi lung. 

Rezultatele fiecărui studiu cu implicații la nivelul politicilor 
educaționale, la nivelul școlii, al profesorilor și al elevilor vor fi prezentate în 
concluzii. 
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Demersul ne-a permis efectuarea unei meta-analize asupra articolelor 
din revistele internaționale ale domeniului științe ale educației, prin 
selectarea acelora care vizează utilizarea noilor tehnologii, transformarea lor 
în tehnologii educaționale și analizează efectele lor asupra procesului de 
învățare, cu implicații asupra actorilor: elevi, profesori, părinți, comunitate. 
Subliniem că ponderea surselor utilizate este dată de acelea din Statele Unite 
ale Americii, țările scandinave și Asia dezvoltată. Dintru început se observă 
relația existentă între numărul publicațiilor şi nivelul de dezvoltare economică 
a țărilor, regiunilor în care ponderea noilor tehnologii în viața comunităților, 
respectiv a școlii, a generat preocupări susținute şi la nivelul cercetării. 
Această dimensiune vom avea posibilitatea să o remarcăm și în analiza 
efectuată la nivelul regiunilor de dezvoltare din România. 

Principalele argumente care stau la baza nevoii de utilizare a 
tehnologiei în educație sunt susținute, pe de o parte, de evoluția continuă și 
fără precedent a noilor tehnologii, de rolul tot mai accentuat pe care acestea 
îl înregistrează în toate domeniile de activitate, de cerințele pieţei forței de 
muncă, orientate spre deținătorii competențelor digitale și, pe de altă parte, 
invitabil, de existența unei generații de tineri nativi digitali. Deasupra acestor 
incontestabile argumente, amintim unul, adesea, ignorat din dorința de a 
rămâne sub mirajul „unicității” digitalizării: nevoia școlii de folosire corectă, 
atentă, responsabilă a mijloacelor – indiferent de „era” pe care o parcurgem. 

Tema „noilor mijloace” nu este nouă. Ele se modifică, se pot 
„revoluționa” dar relaţia lor cu școala rămâne neschimbată. Mereu, în istorie, 
provocarea societății, a școlii și a tuturor actorilor implicați în procesul 
educativ este să identifice soluții care să răspundă nevoilor și particularităților 
noii generații de elevi, să-i pregătească pentru o societate în care să rămână 
capabili să utilizeze tehnologia vremii și informația în favoarea persoanei cu 
spirit inovativ, dar mereu analitic, care să dețină însă criterii mereu riguroase 
de selecție și decizie responsabilă. 

Generația nouă a fost mereu definită ca fiind „altfel” pentru că fiecare 
are, la rândul ei, acces la o tehnologie fără precedent, care conferă șansa 
unor deprinderi şi particularități unice, în raport cu cele anterioare, dar şi cu 
ale celor viitoare. 

Însumând indicatorii identificați în literatura consacrată noii generații 
şi raportându-ne la tehnologia dominatoare, am definit nativul digital ca fiind 
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o persoană născută în şi după 1980, care provine dintr-un mediu bogat în 
suporturi tehnice, având acces la o gamă largă de noi tehnologii, care 
utilizează servicii de Internet prin intermediul tehnologiei moderne, ca primă 
sursă pentru obținerea unei informații, prezintă siguranță în utilizarea 
tehnologiilor, folosește mai multe dispozitive simultan și le utilizează pentru 
a desfășura o serie de activități. În aceeași direcție a conturării unui profil 
comportamental și atitudinal, analiza comparativă a literaturii de specialitate 
a evidențiat opt caracteristici principale pentru această generație, definindu-
i ca: (1) având noi modalități de a ști și de a fi, (2) pionieri ai unei revoluții 
digitale ce transformă societatea, (3) originali și inerent inteligenți tehnologic, 
(4) capabili să realizeze mai multe sarcini în același timp, (5) orientați spre 
lucrul în echipă și colaborativi, (6) vorbitori nativi ai limbii tehnologiilor, (7) 
îmbrățișând gaming-ul, interacțiunea și simularea, (8) doritori de gratificare 
imediată și (9) reflectând și răspunzând la economia cunoașterii. 

O asemenea percepție asupra nativilor digitali ne-a permis analiza 
caracteristicilor generației prin raportare la trei criterii: nivel cognitiv, nivel 
psiho-comportamental şi nivel de socializare, reprezentând posibilități noi de 
a cunoaște și înțelege nativul digital și de a valorifica aceste caracteristici în 
scopuri educative, instructive în activitățile didactice proiectate şi întreprinse 
pentru ei. 

Proiectarea şi interpretarea rezultatelor învățării, instruirii şi educației 
cu ajutorul tehnologiilor devine esențială pentru fiecare generație, dar şi 
pentru prefigurarea relațiilor inter generaționale. Avem în vedere generațiile 
nativilor cu părinții lor „imigranți”, cu istoria familiei, a lumii şi perspectiva, 
deloc neglijabilă, a relației dintre nativii şi „nativii nativilor” aflați în centrul 
unui uragan al înnoirilor imprevizibile şi mereu mai puţin controlabile. 

Direcția acțiunilor noastre, înțelegerile conferite astăzi vor avea un 
impact hotărâtor, întrucât alegerea potrivită nu vizează nici numai 
tehnologia, nici numai generația digitalilor, ci continuitatea educației şi 
articulările necesare acesteia. Alegerile pe care le facem, acum, vor marca 
viața următoarelor generații: modalitatea de conturare a identității; 
protejarea intimității; asigurarea și păstrarea în condiții de siguranță a 
informațiilor despre propria persoană; modalitatea de creare, înțelegere și 
modelare a informațiilor care stau la baza deciziilor în generația lor; 
modalitatea în care învață, inovează și își asumă îndatoririle în calitate de 



75 
 

cetățeni. Viitor explorator, elevul are nevoie să conștientizeze importanța 
învățării prin cercetare, prin descoperire, prin realizarea conexiunilor, mai 
întâi dintre oameni, apoi dintre diferitele discipline de studiu şi domenii ale 
vieții sociale. 

Afirmațiile referitoare la vârsta nativilor și imigranților digitali au 
devenit o preocupare majoră pentru educatori, decidenți politici, cât și pentru 
elevi, într-un context în care diverși specialiști extrag doar mesajul conform 
căruia este necesară o recunoaștere și o adaptare urgentă a școlii şi 
profesorilor la noua generație de elevi digitali. Formați într-o lume exclusiv 
analogică și care încă se bazează pe astfel de forme de interacționare, 
imigranții digitali fac eforturi să-şi apropie schimbările apărute în comunicare 
– prin introducerea tehnologiilor digitale – schimbări ce sunt învățate și 
reînvățate, în loc să le „devină o a doua natură”). 

După cum a evidențiat și cercetarea, deja putem vorbi de existența 
primei generații de profesori nativi digitali, acum cu vârste cuprinse între 35 
și 20 de ani, care, pe de o parte, înțeleg altfel generațiile actuale de elevi, pe 
de altă parte, ar putea contribui la diminuarea, estomparea, corectarea 
acestei bariere dintre nativi și imigranți, impusă de diferențele de vârstă, de 
consumul de tehnologie și de utilizarea noilor tehnologii de învățare în 
demersurile educative. Evidențierea de către ei a elementelor comune, a 
relațiilor pe seama cărora se poate construi solid, temeinic reprezintă în acest 
context un fundament pentru educație – asupra căruia merită insistat. Se 
vorbește foarte puţin, în fapt, deloc despre importanța pe care o  poate avea 
prima serie a nativilor în școală. Nu este valorificată nici experiența lor, nici 
credibilitatea în fața elevilor. 

Evidențierea principalelor implicații și urmări ale integrării tehnologiei 
în sistemul educației, a fost urmată de identificarea și prezentarea mediilor 
educaționale de instruire online. Scopul analizei realizate a urmărit stabilirea 
aspectelor specifice utilizării noilor tehnologii în învățământul preuniversitar, 
proces ce a permis conturarea unei imagini globale, de ansamblu, asupra 
avantajelor, transformărilor, dar și a provocărilor și riscurilor la care sunt 
expuși elevii în desfășurarea procesului instructiv-educativ prin intermediul 
tehnologiei și prin utilizarea noilor mijloace de instruire. 

Utilizarea tehnologiei moderne și al Internetului a devenit o necesitate 
a ființării lor, oferindu-le atât oportunități cât şi riscuri. Importanța 
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alfabetizării digitale se arată a fi din nou esențială, iar un nivel ridicat al 
experienței şi abilităților pot amplifica beneficiile „navigării” pe Internet şi îi 
pot pregăti pentru a evita, a face față riscurilor. 

Analizând evoluția de la TIC la NTIC, am trecut în revistă cele mai 
importante tehnologii care au contribuit la realizarea educației, evidențiind 
tehnologia audio video – considerată o importantă piatră de hotar – fiind 
prima care nu impunea prezența fizică a profesorului şi a elevului pentru a 
schimba informaţii. 

Evoluția tehnologiei, aplicațiile social media, site-urile specializate 
oferă posibilitatea menținerii tuturor în relație cu orice sursă în timp real. 
Acesta este momentul optim să acceptăm instrumente şi metode noi, dar 
fără a renunța la cele tradiționale, întrucât ele reprezintă baza tuturor 
dezvoltărilor, fiind și cele care reprezintă fundamentul ce au dus la civilizația 
digital-ului. 

În acord cu interesele lucrării am considerat utilă analiza formelor de 
utilizare a NTIC în procesul de educație. Pedagogia postmodernă 
accentuează perspectivele de articulare, de interdependență permanentă a 
formelor educației, introducând sintagma „formalizarea educației 
nonformale” – punându-se accent sporit pe articularea necesară între formal 
– nonformal şi informal, pe complementaritatea lor. Amplificând 
responsabilitatea școlii și a decidenților de politici educaționale, prezența 
noilor tehnologii face ca şi în acest moment spațiul formalului, 
responsabilitatea școlii să nu scadă, oricât de importantă este puterea 
„educogenă” a societății. Extinderea limitelor de penetrare a noilor tehnologii 
duce și la dispariția reperelor temporale – care, anterior, erau bine delimitate, 
educația devenind astfel posibilă nu doar oriunde, ci și oricând. Acest nou 
context nu diminuează rolul și responsabilitățile profesorului, ci, din contră le 
sporește nebănuit de mult. 

În această situație, cercetarea formelor de utilizare a noilor tehnologii 
informaționale s-a impus a fi necesară întrucât ele constituie elementele ce 
fac posibilă extensia în spațiu și timp. Ideea de „formalizare a non-formalului 
și a informalului” reprezintă calea optimă prin care elevii își pot însuși acele 
criterii de utilizare corectă și eficientă a contextelor, mediilor, instrumentelor, 
mijloacelor noi de învățare. Nevoia de analiză a potențialului educativ, de 
formare pe care îl deţin noile mijloace ne-a impus obligaţia unor clasificări 
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subordonate unor criterii viabile pentru utilizatorii elevi și profesori. 
Apreciate ca aparținând mijloacelor de comunicare cu adresabilitate 

către publicul larg, cu utilizare în scopul divertismentului, dispozitivele 
tehnologice își pot schimba valoarea într-una educativă în momentul 
valorificării ori regândirii lor pentru contexte şi finalități educaționale. Urmare 
a evoluției tehnologice, utilizarea noilor dispozitive digitale ca instrumente şi/ 
sau tehnologie auxiliară a procesului instructiv educativ s-a accentuat, 
demonstrând că acestea pot aduce efecte educative în condițiile integrării lor 
într-o strategie de instruire şi autoinstruire bine fundamentată. Utilizarea 
dispozitivelor tehnologiei și a soft- urilor educaționale în procesul educativ 
promovează un alt model de învățare și interacțiune didactică, poate 
transforma comunicarea electronică într-una educațională dacă sunt 
subordonate conceperii și proiectării unui învățământ interactiv și modern, 
nu prin simpla translare în spațiul școlii. Unul dintre principalii „beneficiari” ai 
formelor educației este cea informală, deoarece NTIC au o forță de 
intervenție considerabilă, care în mod cert depășește puterea de influență a 
altor factori educativi, precum familia, grupul social etc. 

Încrezători în competențele lor digitale, elevii pot avea falsa impresie 
că acestea le vor fi suficiente pentru a fi în acord cu cerințele din piața muncii. 
Școala va demonstra că transpunerea competenţelor la nivelul social, al 
integrării în viața socio-economică presupune un efort de educație susţinută 
şi structurată. Indiferent de rolul pe care îl ocupă în relaţia de formare a 
elevului, este pentru prima dată când educatorul știe și ar trebui să poată 
valorifica avantajele și dezavantajele creșterii cu și în digitalul emergent! 
Gândirea noilor generații de educatori, a primelor generații de profesori nativi 
digitali este de așteptat să fie diferită, pentru că raportarea lor la realitate a 
fost mereu dublată de virtualul impus de tehnologie. Dacă toţi educatorii din 
generațiile anterioare au avut motive să fie surprinși de imperialismul rapid 
al noilor tehnologii, fiind rezervați în utilizarea ei, pentru generațiile actuale 
de copiii – nativii nativilor (digitali) – nu vom mai avea justificarea 
necunoașterii sau a surprizei. 

Urmare a introducerii noilor tehnologii în sistemul de educație, mediul 
educațional a beneficiat de multiple modificări: la nivel unităților școlare s-a 
asigurat infrastructura necesară, la nivelul personalului didactic s-au 
dezvoltat programe de formare pentru contextul folosirii tehnologiei în școli, 
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la nivelul curriculum-ului s-a urmărit transformarea lui în acord cu noile surse 
ale conținuturilor educaționale specifice acestei etape. Cu toate că nu există 
o metodologie specifică de utilizare a noilor tehnologii pentru a obține 
beneficii maxime pentru învățare şi educație, unele lucrări analizează 
principalele efectele: prin raportare la modurile în care tehnologia poate fi 
utilizată în actul instructiv-educativ, prin raportare la creșterea calității 
activităților școlare și la rentabilizarea acestora și prin raportare la 
dezvoltarea competențelor tehnologice, informaționale și digitale ale elevilor. 
Observăm că nu există prioritate pentru preocupări de identificare şi creare 
a unor tehnologii specifice spațiului educativ, nu sunt interese de urmărire, 
pe durată lungă, a modificărilor la nivel atitudinal. Aceste dimensiuni se cer 
însă cercetate. 

În cadrul studiului am analizat accesul cadrelor didactice la noile 
resurse tehnologice, nivelul de utilizare a acestora pentru pregătirea, 
organizarea și desfășurarea activităților educative și tipurile de aplicații 
folosite de profesori. 

Sistemul românesc de învățământ încurajează și susține, doar sporadic 
– prin proiectele europene –, utilizarea resurselor de tip tehnologic în cadrul 
tuturor nivelurilor de învățământ. Proiectele naționale sunt sortite unor 
blocaje de incoerență politică ori de înțelegere a decidenților a nevoii de 
continuitate. Exemplul manualelor digitale pentru clasele primare este cel 
mai viu exemplu dublat de abandonarea platformelor de cercetare pentru 
învățământul superior. 

Cu toate că transformarea erei digitale a impus, favorizat și 
îmbunătățit accesul la resurse NTIC în școli, cercetarea desfășurată ne-a 
demonstrat că există diferențe semnificative între acestea, în funcție de 
mediul în care funcționează, urban sau rural, în detrimentul celor din urmă, 
cărora încă le lipsesc dispozitivele tehnologice de bază. Acest aspect 
constituie o dificultate majoră, în condițiile în care se așteaptă asigurarea de 
șanse egale la o educație de calitate, la acces la tehnologie, într-o societate 
care cere tineri pregătiți din punct de vedere tehnologic și digital. Diferențele 
sunt vizibile și la nivelul accesului la resurse NTIC acasă, în special la 
profesorii cu experiență didactică de peste 21 de ani, aspect ce afectează 
procesul de pregătire a activităților educative. Apartenența acestor cadre 
didactice și a directorilor, a managerilor de școli la generația imigranților 
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digitali, care acceptă mai greu utilizarea tehnologiei ar putea reprezenta o 
cauză pentru această diferență. 

Utilizarea resurselor NTIC în clasă este influențată de vechimea 
profesorilor în învățământ și de experiență didactică. Studiul a indicat că 
aceștia apelează la resursele tehnologice mai mult pentru căutarea 
informațiilor în scopul pregătirii lecțiilor ce urmează a fi predate, decât în 
desfășurarea activităților, valorificarea potențialul educativ al noilor 
tehnologii fiind astfel diminuat. Se observă nevoia accentuată de organizare 
a învățării, de articulare a formelor ei cu ajutorul noilor mijloace, de accente 
în favoarea perspectivelor pedagogice. Activitățile simple de documentare ale 
profesorilor indică un nivel de bază/ elementar al aplicațiilor utilizate (word, 
powerpoint, adobe reader). În același timp, se evidențiază segmentul 
profesorilor cu experiență didactică până în 10 ani și între 11 și 20 ani care 
atinge un nivel complex al aplicațiilor utilizate, sub forma dicționarelor și 
enciclopediilor online, a tutorialelor online, a identificării de informații în 
favoarea unei teme prestabilite, pe care le pot supune unei selecții și analize, 
după principii și criterii asumate însușite anterior. 

Tot pentru același segment de profesori se observă o utilizare a noilor 
tehnologii cu scopul de a menține legătura cu elevii, de a le transmite 
documente, de a completa informaţiile de la clasă cu materiale noi și în 
prezentări diverse, identificate de ei, de alți profesori ori elevi pe link-uri utile 
înțelegerii și realizării temelor, de a oferi sau pentru a susține sarcini noi. O 
posibilă cauză pentru diferențierea acestui segment de profesori cu 
experiență didactică până în 10 ani și între 11 și 20 ani ar putea fi apartenența 
lor la generația de nativi digitali, ceea ce le atribuie caracteristice comune și 
îi face să înțeleagă și să răspundă mai lesne nevoilor și cerințelor elevilor din 
aceeași eră digitală. 

În aceeași direcție a utilizării NTIC la nivelul clasei, studiul a evidențiat 
o influență a accesului profesorilor la resursele tehnologice, cât și a abilităților 
și competențelor digitale, esențiale pentru valorificarea potențialului educativ 
al NTIC în procesul didactic. Cei mai mulți profesori interesați să utilizeze 
tehnologia în activitățile educative s-au evidențiat la nivelele de învățământ 
gimnazial și liceal, rezultat ce ar putea fi parțial explicat prin obligativitatea 
introducerii și utilizării resurselor digitale în aceste două segmente de 
învățământ, care ar fi putut favoriza conștientizarea importanței deprinderii 
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unor noi modalități de lucru și de imperativul nevoii acestora în educație, 
schimbându-le valoarea într- una educativă. 

Generalizarea folosirii noilor tehnologii în toate domeniile de activitate, 
determină creșterea interesului pentru cunoașterea și valorificarea 
„serviciilor” oferite, facilităților mereu mai ample, aspect ce conduce firesc la 
acceptarea acestor mijloace atât de elevi, cât și de profesorii, părinții 
acestora. Mai mult de atât, succesul mijloacelor noi este amplificat de 
capacitatea acestora de a prelua integral ori parțial sarcina unor operații ale 
subiecților – elevi și/ sau profesori – ceea ce conduce la posibilitatea de a 
elimina nevoia de a reține unele noțiuni şi operații pe care încă le putem 
considera esențiale. Această situaţie obligă școala în plus, la transmiterea 
acelor criterii de identificare, selecție și analiză a informațiilor – doar însoțite 
de principii și formule de calcul ce duc la rezultatele oferite de simpla apăsare 
pe taste. Pe această cale asigurăm nu doar garantarea exercițiilor necesare 
formării și dezvoltării memoriei, ci înțelegerii fenomenelor. 

Deși tehnologia deține avantajul notabil de a facilita colaborarea între 
indivizi, de a ușura transferul de materiale de orice tip în timp real, studiul a 
indicat că mediul de apartenență al școlii influențează utilizarea acestora în 
cadrul activităților, evidențiindu-se că folosirea NTIC este prezentă în 35% 
dintre școlile situate în mediul rural comparativ cu 59% în mediul urban. 
Diferențele între cele două medii devin cu atât mai notabile în momentul 
asocierii tehnologiei cu utilizarea Internetului, remarcând că numai 11% 
dintre instituțiile școlare din rural folosesc aceste conexiuni față de 43% 
dintre instituțiile situate în mediul urban. Desigur, nu putem să nu observăm 
că ambele procente sunt nesatisfăcătoare, dacă Internetul nu acoperă nici 
jumătate a numărului total al școlilor din urban. 

Vom reaminti observaţiile că utilizarea resurselor NTIC în desfășurarea 
activităților educative este influențată și de particularitățile regiunii de 
dezvoltare în care se află instituția școlară – prin veniturile populației, 
prezența unor contexte favorabile unei mai ample prezențe a noilor 
tehnologii, solicitarea dar și prezența unei infrastructuri adecvate – și, 
inevitabil, de specializările profesorilor. 

Încurajator pentru schimbarea statului NTIC, prin conferirea unei 
valori educative, este că un procent de 37% dintre profesori cu experiență 
didactică sub 10 ani și între 11 și 20 ani au menționat că, pe lângă utilizarea 



81 
 

NTIC în activitățile de învățare, ei le folosesc pe  acestea și pentru a 
menține o legătură permanentă cu elevii în scop formativ, educativ, ceea ce 
ar putea reprezenta o mutare a utilizării NTIC din mediu formal, în mediul 
nonformal și informal, pentru articulările dintre cele trei forme. Cu toate că 
ar fi ceea ce se dorește, acest aspect este probabil restricționat, în primul 
rând, de lipsa unui suport legal autorizat și validat, cu o procedură 
standardizată și certificată pentru școală, ceea ce face ca activitățile didactice 
bazate pe NTIC să se desfășoare în nesiguranță, să rămână în formă 
experimentală, cu un caracter opțional. Situaţia este similară chiar și acolo 
unde există suport legal, autorizat – manualul digital pentru clasele primare. 
În plus, considerăm că va fi de mare utilitate un ghid de folosire a NTE cu 
precizarea contextelor favorabile. Este una dintre sarcinile pe care ni le vom 
asuma în intenția de a evidenția perspectiva metodologică a analizelor 
efectuate cu prilejul cercetării doctorale. 

Cu toate că rezultatele cercetării ne certifică accesul la resurse NTIC, 
profesorii apelează la tehnologie pentru a susține activitățile tradiționale, prin 
căutare de informații (M=4.45), documentare (M=4.41) și prin construirea 
de materiale didactice (M=4.27) și prea puțin pentru activitățile de la clasă 
sau pentru a muta lucrul din clasă acasă sau în orice alt loc unde se află 
elevul, ca o continuare, o prelungire a interacțiunii din clasă. NTIC ar putea-
o facilita prin caracteristicile pe care le are, ar putea deveni un instrument de 
comună învățare a elevilor și profesorilor – pe verticală – dar și între ei, elevii 
și între ei, profesorii – pe orizontală, la același nivel. O posibilă cauză pentru 
acest aspect ar putea fi accentuarea exagerată, în cadrul cursurilor de 
formare a profesorilor, a aspectelor  cunoașterii tehnologiei și mai puțină 
atenție nevoii de utilizare a ei în scop educațional, fapt ce conduce la 
nesiguranța profesorilor în implicarea mijloacelor noi în activitățile lor 
didactice. 

Un context favorabil utilizării NTIC în cadrul activităților didactice 
presupune îndeplinirea a cel puțin trei condiții: accesul la resurse NTIC la 
nivel de clasă, deținerea unor competențe digitale în vederea utilizării lor și 
disponibilitatea personalului didactic pentru folosirea acestora în actul 
educativ. Totuși, dotarea instituțiilor școlare cu tehnologie nu înseamnă în 
mod obligatoriu și utilizarea ei necondiționată în actul didactic și nici nu 
presupune implicarea fiecărui elev în manipularea propriu-zisă a ei, din varii 
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motive: resurse insuficiente pentru a acoperi necesarul unei clase întregi de 
elevi, costuri cu mentenanța aparaturii și altele, dar asta nu înseamnă că nu 
putem solicita elevii și nu îi putem învăța să-și folosească propriile resurse 
tehnologice (telefoane inteligente, tablete și altele) în scop instructiv, pentru 
îndeplinirea unor sarcini didactice, fie ele individuale sau de grup. 

Pentru a stabili dacă această ipoteză este realmente posibilă, studiul 
al doilea a urmărit identificarea accesului elevilor la resursele NTIC, 
identificarea modalităților de utilizare a noilor tehnologii, a aplicațiile folosite 
și măsurarea competențelor NTIC elementare. 

Progresul tehnologic a făcut ca NTIC să fie mai abordabile din punct 
de vedere financiar, oferind posibilitatea tuturor tinerilor să dețină dispozitive 
personale ori să aibă acces la ele cel puțin în spațiul instituționalizat al școlii/ 
al clasei în care își desfășoară activitatea. 

Cu toate acestea, studiul a evidențiat că există diferențe notabile, prin 
raportare la mediul de proveniență al elevilor, în defavoarea celor din zonele 
rurale, unde nu toți elevii beneficiază acasă de existența unor dispozitive 
NTIC cu frecvență ridicată în rândul elevilor – telefon inteligent și calculator/ 
laptop și de conexiune la Internet. Lipsa acestor resurse ar  putea fi o urmare 
a apartenenței la o zonă defavorizată și ar putea afecta procesul de pregătire 
a activităților educative ce trebuie elaborate acasă sau în afara contextului 
școlii. Totuși, acest aspect poate fi corectat parțial, existând teoretic șansa 
ca elevii care nu au acces la tehnologie acasă, să beneficieze de utilizarea ei 
în cadrul școlii, sub îndrumarea cadrelor didactice, cu  atât mai mult cu cât 
nevoia accesului tinerilor la tehnologie și educarea lor din punct de vedere 
tehnologic și digital este tot mai discutată și solicitată. Accesul la NTIC în 
sălile de clasă este asigurat pentru un procent de 75% dintre elevi, dar este 
influențat de nivelul clasei și de vârsta elevilor, evidențiindu-se că majoritatea 
tinerilor din clasele a XI-a și a XII-a își desfășoară activitatea în săli unde 
există în permanență un calculator sau un laptop și videoproiector, care pot 
fi utilizate în cadrul activităților educative. Diferențe în funcție de mediul de 
proveniență se înregistrează și la nivelul accesului la Internet. Astfel, în 
mediul urban, din cei 75.6% de elevi care au acces la NTIC în clasă, 63.5% 
beneficiază de resurse NTIC conectate în permanență la Internet, în 
defavoarea elevilor din zonele rurale, unde din cei 66.9% de elevi care au 
acces la dispozitive NTIC în clasă, doar 53.7% au aceste dispozitive conectate 
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la Internet. 
Cercetarea a arătat că dotarea sălilor de clasă cu NTIC nu certifică și 

utilizarea lor suficientă, întrucât atât personalul didactic cât și elevii nu 
apelează îndeajuns la aceste resurse NTIC pentru finalitatea pentru care au 
fost integrate în școli, aceea ce a fi folosite constructiv în desfășurarea 
activităților didactice. Valențele educative ale acestora vor putea fi evidente 
doar în condițiile unei implicări constante în procesul de învățare, a organizării 
actului educațional prin raportare la NTIC, atât în școală, cât și înafara ei, ca 
o prelungire a activităților inițiate în cadrul orelor de curs. Astfel, activitățile 
pentru care sunt folosite aceste resurse – căutarea de informații în interes 
personal sau în scopul divertismentului – și-ar schimba orientarea spre 
învățare. De asemenea, valorificarea resurselor tehnologice personale ale 
elevilor în procesul educativ înafara școlii, le-ar transforma statutul în 
instrumente de învățare NTIC. 

Elevii utilizează aplicații NTIC atât de nivel de bază/ elementar 
(N=93%), deținând competențe de prelucrare a documentelor text, de 
realizare de prezentări, de manipulare a unui document în format .pdf, dar 
în același timp cei mai mulți dețin și competențe de manipulare a aplicațiilor 
din categoria celor complexe (N=62%), care impun identificarea și 
consultarea de tutoriale online, de dicționare și enciclopedii online, căutarea 
de informații pentru o temă/ un subiect indicat de profesor. 

Evidențiindu-se predispoziția elevilor pentru activitățile online, se 
impune ca aceștia să-și însușească sub îndrumarea profesorilor, criterii de 
selecție și analiză a informației și principii referitoare la etica și legalitatea 
utilizării informațiilor din mediul online. Un aspect menționat atât în cazul 
profesorilor, cât și a elevilor (N=41%) îl reprezintă utilizarea aplicațiilor tip 
social media pentru a păstra legătura cu profesorii în afara școlii și între ei, 
în scop educativ și pentru a schimba materiale sub diverse forme, necesare 
unor sarcini didactice stabilite. 

Această observație ar putea fi valorificată, sub îndrumarea și 
responsabilitatea profesorilor, prin crearea unor grupuri online, cu reguli 
clare și stricte, unde toate aceste activități să se realizeze transparent și 
pentru toți elevii, atribuind astfel și un caracter „oficial” acestei modalități de 
comunicare în scop educativ. Pentru aceasta sunt necesare asigurarea unor 
condiții minimale: asigurarea accesului la resurse NTIC la nivel de clasă, 
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pentru a-i pregăti pe elevi în sensul utilizării NTIC în scop educativ, accesul 
elevilor la resurse NTIC personale/ acasă, pentru a putea facilita menținerea 
legăturii cu profesorii și colegii înafara școlii, deținerea unor competențe NTIC 
elementare și disponibilitatea actorilor implicați în actul educativ de a folosi 
NTIC în timpul lor liber. 

Majoritatea elevilor din învățământul liceal (N=75%) utilizează NTIC 
în cadrul orelor de curs, aspect întărit și de rezultatele primului studiu, care 
poziționau profesorii nivelelor de învățământ gimnazial și liceal ca fiind cei 
mai interesați în utilizarea acestor resurse în actul educativ. Obligativitatea 
introducerii și a utilizării resurselor digitale la nivelul învățământului liceal a 
favorizat creșterea numărului de activități desfășurate cu NTIC, observându-
se o diferență semnificativă în special la clasele a XI a și a XII a, probabil și 
ca urmare a introducerii unor ore suplimentare în aria curriculară Tehnologii 
– pentru dobândirea competențelor digitale necesare promovării examenului 
specific de la sfârșitul ciclului liceal. 

Accesul elevilor la o paletă largă de dispozitive tehnologice influențată 
utilizarea NTIC în general, cât și în cadrul activităților educative din școală, 
dar influențează slab utilizarea resurselor NTIC în scop educativ în afara 
instituției școlare. Astfel, accesul nu garantează determinarea elevilor de a le 
folosi în activități pentru învățare, aspect ce ar putea fi corectat prin 
implicarea profesorilor în acest sens și prin atribuirea de sarcini didactice care 
să implice utilizarea resurselor digitale disponibile acasă. 

Utilizarea dispozitivelor NTIC în cadrul activităților didactice din timpul 
orelor de curs sunt influențate de mediul de proveniență a instituției școlare, 
evidențiindu-se un procent de 48% dintre școlile din mediul rural, ai căror 
elevi utilizează resursele NTIC în cadrul activităților de la clasă, comparativ 
cu 68% în mediul urban. Diferențele între cele două medii de proveniență 
sunt accentuate și prin raportare la utilizarea internetului (37% dintre școlile 
din mediul rural vs. 53% în mediul urban).Raportându-ne la nivelul clasei, 
clasele a X a și a XI a utilizează cel mai des resursele tehnologice disponibile 
în sălile de clasă (nXI=405; nXI=431), conectate la internet (nXI=218; 
nXI=239), cu scopul de a fi valorificate în cadrul activităților educative. 

Profilul orelor de curs influențează utilizarea NTIC în actul educativ, 
observându-se o utilizare mai accentuată a resurselor NTIC în cadrul 
activităților didactice din timpul orelor de limba și literatura română și de limbi 
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străine aferente ariei curriculare Limbă și comunicare (MR=38.21) în 
comparație cu utilizarea lor în timpul orelor de istorie, geografie, religie 
aferente ariei curriculare Om și societate (MR=31.12). Materiilor aferente 
ariei curriculare Tehnologii (MR=79.83), se bucură de o frecvență mai mare 
a folosirii NTIC, justificabil dacă avem în vedere faptul că natura acestora 
vizează utilizarea implicită a dispozitivelor tehnologice, comparativ cu 
materiile matematică, fizică, biologie, chimie aferente ariei curriculare 
Matematică și Științe (MR=52.18). 

Interesul evident al elevilor pentru activități ce presupun utilizarea 
internetului și observând scorurile mari pentru competențele de lucru cu 
motoare de căutare pe Internet (M=18,60) se conturează nevoia alfabetizării 
informaționale a elevilor, întrucât cei mai mulți nu posedă competențe de 
utilizare etică și legală a informațiilor din mediul online (M=11.13). Astfel, 
este necesară acordarea unei atenții sporite sarcinilor care ar putea viza 
alfabetizarea informațională și pe cea tehnologico-pedagogică, care să fie 
incluse în activitățile desfășurate cu ajutorul resurselor digitale.Toate aceste 
concluzii ale analizei teoretice și ale cercetării realizate pot avea efecte și 
implicații nu doar la nivelul cadrelor didactice și ale elevilor, ci și la nivel de 
politici educaționale și la nivel de școală. 

Decidenții de politici educaționale au obligația să asigure resursele 
necesare garantării egalității de șanse pentru toate categoriile de elevi și 
profesori pentru noile tehnologii, într-un context în care societatea cere 
resurse umane tot mai bine pregătite din punct de vedere tehnologic, 
informațional și digital. 

Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice din perspectiva 
utilizării noilor tehnologii se cere regândită ca șansă de ancorare și susținere 
reciprocă între cele trei forme ale educației – formal, nonformal, informal. În 
absența unor asemenea preocupări, există riscul dominării informalului și a 
manifestării efectelor generate de acestea în care lipsesc atât specialiștii întru 
educație, cât și locurile proprii de desfășurare ale acesteia. 

 Efectele politicilor educaționale bine structurate și orientate 
transversal și longitudinal sunt imperios necesare a fi vizate de politici pe 
termen lung, cel puțin pe durata ciclurilor de pregătire primar, gimnazial și 
liceal și mai ales cu accent pe legăturile dintre aceste niveluri. 
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Noile tehnologii în cadrul politicilor se impun a fi înțelese exclusiv prin 
rolul lor de instrumente ale învățării astfel încât relația dintre „galaxiile 
mijloacelor care au caracterizat fiecare etapă istorică să devină una firească, 
înțelegându-se imposibilitatea dominării unora asupra altora. Tabletele au 
aceeași valoare pe care au avut-o în istoria școlii tăblițele de lut, de grafit, 
caietul cu diversele sale liniaturi. O asemenea înțelegere va fi capabilă să 
genereze atitudini mereu favorabile continuității procesului de formare la 
nivelul generației, între generații și între secole și milenii. 

Educația, ca fundament al culturii și sursă valorică a civilizației rămâne 
singurul garant al armoniei necesare dezvoltării persoanei, grupurilor 
colectivităților indiferent de mărimea lor. 

Managementul școlii, valoarea leadership-ului caracteristic acesteia 
devin resurse importante pentru dimensiunea educativă a organizațiilor 
școlare, în măsura în care este înțeles corect raportul dintre resursele umane 
și materiale, dintre competențele și valorile promovate în perioadele de 
formare. Mijloacele singure nu vor putea niciodată să aducă rezultate întrucât 
ele vor fi permanent înglobate strategiilor, obiectivelor, metodelor specifice 
activităților concordante posibilității utilizatorilor - profesori, elevi. 
Preocuparea excesivă pentru dotări cu noi tehnologii poate genera trecerea 
în plan secund a preocupărilor cerute de utilizatorii acestora. Mereu va fi mai 
important să știm pentru ce, cu ce efect, este folosit mijlocul decât prezența 
acestuia în activitățile școlii. Însăși atitudinea conducerii școlii față de 
mijloace generează comportamente favorabile ori nefavorabile în plan 
educativ. Când mijloacele sunt mai importante decât utilizatorii, rezultatele 
nu se vor apropia niciodată de nevoia valorificărilor intensive. Creativitatea 
profesorului, a colectivului de formatori ai școlii a fost în toate „erele 
tehnologice” importantă inclusiv pentru tehnologie. 

În ansamblu, capitolul a urmărit să aducă în prim plan răspunsuri cu 
privire la utilizarea corectă a noilor tehnologii în educație, cu o prelungire a 
acestora și în spațiul exterior școlii, prin care să se urmărească schimbarea 
valorii și a rolului resurselor NTIC și transformarea lor în instrumente de 
învățare, NTIC devenind NTE – noi tehnologii educaționale.  
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Reușitele sunt remarcabile, capabile să genereze entuziasm dar şi 

temeri. Păstrarea încrederii în potențialul digitalizării mijloacelor didactice 
depinde de corecta înțelegere a decidenților şi actorilor procesului. Aceştia 
rămân singurii răspunzători pentru păstrarea condiției școlii, a rolului ei în 
relaţia omului cu tehnologia nouă, sortită să fie mereu mai nouă! 
 

5. Instrumente și tehnologii digitale în educație 
 

Prima distincție cu care vom opera este cea dintre instrumente și 
tehnologii. Poate părea curios că separăm între cele două de vreme ce 
tehnologiile folosite în procesele educaționale tot instrumente sunt. Cu toate 
acestea, rolul distincției este unul pur funcțional. 

Să începem cu o simplă ilustrație imaginară: tabla neagră și creta ori 
tabla albă și marker-ul, prin natura lor, sunt cu totul diferite de o tablă 
interactivă (smartboard) sau un manual în format electronic (ebook). Deși 
toate au un caracter instrumental și de aceea le numim instrumente, tabla 
neagră/albă nu este o tehnologie, în timp ce smartboard-ul se califică pentru 
o astfel de etichetare. Manualul tipărit și manualul în format electronic sunt 
ambele instrumente, dar, dintre cele două, doar despre cel din urmă putem 
afirma fără să greșim că este o tehnologie. Un con apollonian din lemn folosit 
drept material didactic este un instrument educațional în aceeași măsură în 
care este și o înregistrare video de pe Youtube care demonstrează secțiunile 
conice (cercul, elipsa, parabola și hiperbola) descoperite de Apollonius din 
Perga; doar că cea de pe urmă poate fi desemnată drept tehnologie, în timp 
ce prima nu. Prin urmare, din rațiuni strict de utilitate, vom folosi termenul 
„instrumente” sau sintagma „instrumente educaționale” pentru a trimite 
exclusiv la acele lucruri care nu sunt în același timp și tehnologie. 

Școala folosește o pleiadă întreagă de instrumente, unele mai vechi, 
altele mai noi. Apariția calculatorului și în mod special răspândirea globală a 
Internetului au adus o regândire a acestor instrumente, dar nu și eliminarea 
lor. De exemplu, oricât de interesante ar fi pentru elevi lecțiile de matematică 
proiectate de pe un dispozitiv mobil pe o tablă interactivă sau platformele 
online cu activități de tip joc care ilustrează principii din geometrie în format 
3D, elevul va ajunge să deprindă abilitatea de a calcula unghiurile unei figuri 
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geometrice înscrise într-un cerc doar exersând în mod direct pe hârtie cu 
creionul și echerul. Acest lucru se întâmplă întrucât pattern-urile neuronale 
care corespund acestei abilități se dezvoltă doar prin exerciții în care sunt 
corelate mișcări ale mâinii cu mișcări ale ochiului și conexiuni neuronale 
aferente proceselor abstracte. Cu toate acestea, nu este deloc de neînchipuit 
posibilitatea ca, în viitor, interfețele neuronale să ne ofere posibilitatea de a 
ne dezvolta pattern-uri neuronale aferente matematicii fără a mai atinge 
pixul și foaia de hârtie, totul fiind exclusiv  o proiecție mentală mediată. 

Catalogul pe hârtie este un instrument care încă funcționează ca o 
instituție în sine în școlile din România, un tip de instituție ce impune 
mecanisme de control (de exemplu, notele, absențele, mențiunile) bazate pe 
relația de putere dintre profesor și elev. Apariția catalogului electronic, ca 
parte din sistemele de gestiune a proceselor educaționale, nu a condus la 
pierderea funcției instituționalizate. În noul format, el înglobează și latura 
tehnologiilor care stau la baza lui (baze date, interfețe de utilizare și 
administrare, conexiune la Internet sau Intranet, dispozitive care să ruleze 
toate acestea, programe de filtrare a accesului ș.a.m.d.). Pe lângă 
eficientizarea activității profesorului, catalogul electronic permite și o 
reconsiderare a comunicării între profesor și elev printr-un control mai facil 
din partea aparținătorului (părinte/tutor). 

Unele instrumente sunt mai avansate decât altele. De exemplu, 
planșele tipărite care prezintă varii secțiuni ale inimii și sistemul circulator 
sunt o formă mai puțin evoluată de material didactic decât o reproducere 
tridimensională la o scară mai mare a inimii care îi permite elevului să desfacă 
secțiunile inimii pentru a vedea diferite părți ale sale. Diferența este dată de 
tipul de acces pe care elevul îl are la subiectul materialului didactic: în cazul 
planșei, vizualizarea este de tip 2D, în timp ce reproducerea 3D oferă o 
perspectivă care, prin analogie cu pictura, am putea să o numim adâncimea 
obiectului real. Altfel spus, elevul poate vedea dincolo de o reprezentare 
stilizată a inimii astfel încât identificarea părților sale să corespundă realității 
tridimensionale. 

Pe de altă parte, faptul că unele instrumente sunt mai avansate decât 
altele, nu înseamnă că se exclud reciproc, ci, dimpotrivă, prezintă perspective 
complementare, care, împreună, fac ca înțelegerea subiectului de către elev 
să fie mai profundă. 
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În mod asemănător, unele tehnologii sunt mai avansate decât altele: 
o carte în format electronic (PDF, EPUB, MOBI, AZW/AZW3, IBA, FB2, DJVU, 
LIT, CBR sau orice alt standard) care prezintă sistemul circulator oferă mult 
mai puțin decât modelul de conținut educațional dezvoltat de compania 
Inkling sau decât platformele și aplicațiile care permit navigarea virtuală prin 
corpul uman și inclusiv integrarea altor tehnologii precum ochelarii pentru 
realitate virtuală (vezi platforma online BODY de la Zygote Human sau 
aplicația HUMAN 3.0 de la Biodigital). Dacă într-un manual clasic (tipărit sau 
electronic), informația și ilustrațiile sunt expuse fără posibilitatea de a lucra 
direct cu ele, cei de la Inkling au adus în formatul digital o serie întreagă de 
elemente care schimbă cu totul experiența utilizatorului. De exemplu, 
formatul Inkling oferă posibilitatea de a integra material audio-video, teste și 
adnotări direct în formatul digital al manualului. 

Platformele și aplicațiile care permit navigarea virtuală printr-un obiect 
depășesc limitele formatului digital al unui manual. Ele oferă posibilitatea de 
a explora corpul uman, de exemplu, așa  cum l-am vedea dacă am îndepărta 
fiecare parte a sa, iar aceasta este echivalentul adâncimii de care aminteam 
anterior. Cu ajutorul realității augmentate sau sistemelor holografice, această 
experiență se îmbogățește prin obținerea unui nivel nou de adâncime. 

Atunci când distingem între instrumente și tehnologii educaționale, 
trebuie să avem în vedere și anumite situații speciale, care permit nuanțarea 
celor doi termeni. O astfel de situație este cea în care o tablă inteligentă 
(smartboard) este folosită mai degrabă ca tablă albă (whiteboard) sau ca un 
ecran de proiecție pentru video-proiectorul încorporat. Funcția ei propriu- 
zisă este anulată și, ca atare, nu vom putea vorbi despre o practică 
pedagogică ce presupune utilizarea tehnologiei  în scopuri educaționale. De 
exemplu, există cazuri în care, din diverse motive, tabla inteligentă este 
utilizată pentru a rula doar prezentări în PowerPoint sau materiale audio-
video, ori pentru a scrie pe ea cu un marker obișnuit. În aceste situații, 
funcțiile ei interactive sunt anulate. Degeaba există stilul special pe care 
profesorul l-ar putea utiliza pentru a trage obiecte dintr-o bibliotecă a 
software-ului asociat acelei table, pe care apoi să le modifice chiar pe 
suprafața de proiecție. Degeaba tabla recunoaște gesturi (a selecta o opțiune 
imitând apăsarea unui buton), dacă profesorul nu apelează la quizuri sau alte 
tipuri de activități și nu le permite copiilor să atingă suprafața de proiecție 
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Privind din alt unghi, distincția dintre instrumente și tehnologii ne 
poate pune în încurcătură când comparăm o imprimantă 3D și un 3D-pen: 
ambele implică aceeași „tehnologie”, numai că sensul termenului în acest caz 
este acela de procedeu, recte construirea 3D a unui obiect, la fel ca atunci 
când vorbim despre „tehnologia sudurii în argon” sau „tehnologiile de 
purificare a apelor gri”. Un 3D-pen nu diferă de un pistol de lipit la cald cu 
batoane de silicon . Ambele folosesc un element pasiv de încălzire a sursei 
de plastic/silicon (filament respectiv batoane) și nimic mai mult. Un 3D-pen 
nu are posibilitatea de a lucra independent de mâna care susține dispozitivul, 
pe când o imprimantă 3D este programabilă. Ca atare, un 3D-pen nu poate 
fi tehnologie în sensul în care ne interesează, ci doar un simplu instrument. 
În opoziție cu 3D-pen, imprimanta 3D este o tehnologie de vreme ce ea 
presupune dezvoltarea unui model într-un program specializat, portarea 
modelului în modulul imprimantei și ulterior folosirea unui proces tehnologic 
coordonat de un microprocesor pentru a genera modelul prin topirea unui 
filament de plastic. 

Există instrumente care, deși nu au fost create cu acest scop, pot fi 
folosite cu rezultate notabile în educație. De exemplu, piesele LEGO® sunt 
adeseori parte din recuzita învățătorilor sau profesorilor din învățământul 
primar.  

În ultimii ani, compania LEGO® a dezvoltat și kituri educaționale 
menite să stimuleze interesul elevilor pentru STEM și pentru programare. De 
exemplu, LEGO® Mindstorms EV3, LEGO® Education WeDo 2.0 și LEGO® 
BOOST Creative Toolbox sunt trei pachete ce conțin, pe lângă cuburi și 
diferite piese speciale (roți dințate, șenile, axuri etc.), o serie de alte 
elemente care ajută la construirea unui robot: senzori infraroșu și senzori de 
culoare, senzori de mișcare și de atingere, telecomandă în infraroșu, diferite 
tipuri de motoare, unitate programabilă (programmable cube), acumulator 
reîncărcabil și unitate fotovoltaică etc. Mai mult decât atât, toate pachetele 
educaționale de la LEGO® beneficiază de o aplicație specială pentru a învăța 
programare. Din perspectiva distincției introduse anterior, aceste kituri 
educaționale se califică la categoria tehnologii educaționale. 

Kiturile educaționale nu sunt un lucru nou. Deși nu au dispărut 
niciodată din sfera educațională, în ultimii ani au cunoscut o dezvoltare 
accelerată atât pe fondul unor programe de susținere a educației STEM non-



91 
 

formale, cât și datorită creșterii pieței materialelor didactice la nivel global. 
Aceste kituri educaționale au avantajul de a le oferi o învățare experiențială 
elevilor, care prezintă o atractivitate sporită pentru disciplina în cauză și 
favorizează memoria pe termen lung. Cu alte cuvinte, utilizarea kiturilor 
educaționale la clasă asigură rezultate mai bune decât în absența lor. 

Kiturilor educaționale acoperă aproape în exclusivitate discipline din 
zona științelor (chimie, fizică, astronomie, matematică, biologie, anatomie), 
lucru care a condus la un blocaj mental în a le extinde aplicabilitatea la alte 
categorii de discipline. Însă pot fi realizate și kituri pentru alte categorii de 
discipline. De exemplu, se pot crea kituri pentru educație financiară dar și 
pentru a facilita înțelegerea mecanismelor pieței la disciplina Economie. De 
asemenea, se pot inventa kituri educaționale pentru învățarea limbilor 
străine. 

Tehnologiile digitale nu au pierdut ocazia de a conecta kiturile 
educaționale cu platforme online gândite să ajute elevii în procesul de 
învățare. Aceste platforme vin să suplimenteze kiturile cu informație care nu 
pot fi oferite în timpul experimentelor la clasă, dar și cu simulări care au un 
grad de periculozitatea prea mare pentru elevi. De exemplu, MEL Chemistry 
a gândit printre cele mai avansate integrări ale unor kiturilor educaționale 
pentru cei pasionați de chimie cu o platformă online în care există informație 
tehnică suplimentară, imagini care să explice reacțiile chimice precum și un 
simulator pentru reacții complexe. Spre deosebire de alte simulatoare pentru 
reacții chimice, cei de la MEL  Chemistry au prevăzut posibilitatea de a 
conecta utilizatorul la platformă prin intermediul unui dispozitiv de realitate 
virtuală (VR), ceea ce sporește gradul de interacțiune cu funcțiile acesteia.  

 
Tehnologii clasice, noi și emergente 
Deși am fi tentați să credem că „tehnologiile” au fost introduse în 

educație odată cu apariția calculatoarelor personale, unele dintre acestea au 
fost folosite cu succes încă de acum aproape un secol, cu mult înainte ca 
Apple și Microsoft să existe. În SUA, Mexic, Canada, Australia și alte state cu 
o mare dispersie geografică a populației școlare, s-a apelat încă din anii 20 
la transmisiuni radio pentru a extinde accesul la educație.1 Printre pionerii 
educației pe frecvențele radio s-au aflat universitățile din Salt Lake City 
(1921), Wisconsin și Minnesota (1922), dar și postul Radio Educación din 



92 
 

Mexic care a fost înființat la finalul anului 1924. School of the Air din Australia 
a apărut treizeci de ani mai târziu, în 1951. 

Între înregistrările audio și emisiunile radio în direct de la începutul 
secolului trecut și podcast-urile de astăzi nu sunt diferențe majore de format 
și utilizare. Ceea ce diferă este tehnologia implicată și dimensiunea audienței. 
Dacă în trecut un post de radio educațional era urmărit doar pe distanța până 
la care era retransmis semnalul, astăzi Internetul oferă o distribuție globală 
a materialelor digitale tocmai pentru rețeaua este globală. Un elev din 
Australia poate urmări în timp real sau înregistrate cursurile unei școli din 
SUA, iar un elev din China poate învăța limba română cu ajutorul unui 
profesor prin intermediul serviciilor de tipul VoIP 

Mai târziu, televiziunea a făcut posibil ca alături de informația 
transmisă audio să existe și un suport vizual. În 1956, Jerrold Zacharias de 
la Massachusets Institute of Technology (MIT) avea să pună bazele unui 
program revoluționar pentru educație din Statele Unite ale Americii. 
Înființând Physical Science Study Committee (PSSC), el a inițiat un proces de 
regândire a modului în care Științele erau predate în licee, producând un nou 
manual, mai bine de 50 de materiale didactice video, kituri educaționale 
pentru laborator și o serie de scurte cărți despre știință. Acest program 
îndrăzneț a ajuns după ani buni de zile să fie creditat cu schimbarea radicală 
a modelului pedagogic în ceea ce privește predarea Științelor la nivel 
preuniversitar. 

La fel ca în cazul înregistrărilor audio, a emisiunilor radio și podcast-
urilor, nici între filmele produse de PSSC și materialele didactice video 
disponibile pe Youtube sau pe Academia Khan nu există diferențe de format. 
Schimbarea constă în mediul care transmite acele materiale video: în trecut, 
ele erau înregistrare pe bandă magnetică și redate cu proiectoare speciale, 
astăzi poți să folosești un calculator, un telefon mobil sau o tabletă pentru 
a intra pe o platformă online și să urmărești în voie ceea ce te interesează. 

Ideea care se desprinde din aceste două exemple e că o bună parte 
din tehnologiile pe care le folosim astăzi în educație au ajuns să fie 
considerate clasice raportat la cele care au fost dezvoltate sau au intrat de 
curând în sfera educațională. De exemplu, calculatorul personal, fiind prezent 
în școli de mai bine de 40 de ani și având un nivel mare de răspândire, poate 
intra în această categorie, la fel ca aplicațiile pentru desktop și mobil. Și 
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Academia Khan, un portal educațional online, poate fi caracterizată în acest 
mod: portalul respectiv este o tehnologie care permite un alt tip de 
interacțiune decât tehnologiile anterioare, permite un acces facil la 
cunoaștere și un nivel ridicat de interacțiune cu dezvoltatorii de conținut și 
alte persoane care sunt prezente acolo, dar comparativ cu tehnologiile care 
își fac loc în clase și în laboratoare, este o tehnologie clasică. Spre deosebire 
de acestea, o imprimantă 3D sau un sistem care folosește realitatea virtuală 
în predare-învățare reprezintă tehnologii noi. Sistemele holografice au 
început să apară pe piață de puțin timp. Ele se află fără doar și poate într-n 
stadiu incipient, dar și în acest stadiu pot fi integrate în procesele 
educaționale (deși cu costuri ridicate). 

Un alt exemplu care luminează distincția între tehnologii clasice și 
tehnologii noi și emergente ne este oferit de comparația între diferitele 
dispozitive folosite pentru prezentări și la cursuri. Un proiector care folosește 
o lampă și un set de prisme și oglinzi pentru a dispune pe un perete sau pe 
un ecran de proiecție ceea ce se află înscris pe o folie transparentă este o 
tehnologie clasică, una doar puțin mai avansată decât simpla tablă neagră 
sau simplu manual tipărit. Foliile transparente erau fie scrise de mână cu 
carioci speciale de culoare neagră, fie, mai târziu, tipărite la imprimante pe 
bază de laser. În același fel vom vorbi și despre un proiector care folosește 
diapozitive sau despre un casetofon care, la o oră de Limba Engleză, redă o 
înregistrare menită să ajute elevii să învețe pronunția corectă a cuvintelor. 
Spre deosebire de acestea, un video-proiector care citește informația 
provenind de la un calculator sau un memory stick, capabil chiar să citească 
mișcările unui dispozitiv special (pen/stilus) pentru instalații interactive, 
corespunde modului pe care îl vizăm în continuare atunci când folosim 
termenul „tehnologie”, și în  mod particular o tehnologie nouă. Tablele 
inteligente au ajuns să fie destul de răspândite și în școlile din România, 
oferind un mod nou de integrare a unor medii și tipuri de interacțiuni diferite 
pentru a spori gradul de interactivitate al lecțiilor la clasă. Spre deosebire de 
acestea, sistemele de realitate virtuală și realitate augmentată sunt încă 
tehnologii emergente. Există încă puțin conținut educațional care să 
servească unor astfel de sisteme, iar teama că tehnologia ar putea afecta 
ochii copiilor sau să-i facă dependenți de ea încă înfrânează dezvoltarea unor 
practici pedagogice care să apeleze la ele. 
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Să apelăm la un alt exemplu: cel al ochelarilor 3D, pasivi și activi. Mulți 
dintre noi suntem familiarizați cu ochelarii 3D anaglifici cu ramă de carton, 
distribuiți adesea cu diferite imagini modificate stereoscopic. Au reprezentat 
inovația anilor 60, când cinematograful își dorea să ofere imagini 
tridimensionale, care să reflecte cât mai bine realitatea. Acești ochelari 
anaglifici nu sunt o tehnologie în sensul intenționat de noi. Nici ochelarii cu 
lentile polarizate, și ei folosiți cel mai adesea în cinematografe, nu reprezintă 
o „tehnologie”. În ambele cazuri avem de-a face cu niște instrumente care, 
în absența suportului, nu oferă nimic. Altfel spus, fără acel suport, respectivii 
ochelari sunt inutilizabili. 

Pe de altă parte, ambele modele se folosesc de efectul pe care îl 
produc la nivelul percepției vizuale stratificarea cromatică diferită a unei 
imagini de bază și respectiv recompunerea diferită a 

acesteia de la un ochi la altul. Ceea ce face specificul fiecărui model 
este modul cum recompun imaginea: în cazul ochelarilor anaglifici se 
interpun două filtre cromatice diferite cu un oarecare efect  de defazare ceea 
ce generează o iluzie optică ce dă senzația că ne află în fața unei imagini 
tridimensionale. Cei din urmă, în funcție de tipul lor, pasivi sau activi, 
apelează la diverse metode (de exemplu, metoda cadrelor secvențiale). 

Pe lângă acestea, în ultimii ani s-a dezvoltat tot mai mult segmentul 
de Realitate Virtuală încât au apărut și soluții eficiente din punct de vedere 
financiar pentru a fi folosite în sistemul educațional.  

 
Diferența dintre aceste trei modele și sistemele de Realitate 

Augmentată (AR) sau Realitate Mixtă (MR) sunt majore. Fie că ne referim la 
un telefon inteligent care cu ajutorul camerei proprii poate suprapune peste 
imaginea suport elemente suplimentare, fie că avem în minte HoloLens de la 
Microsoft, tehnologiile respective sunt cu siguranță emergente. Ele au 
ajuns pe piața de consum în ultimii ani (HoloLens este încă în testare) și 
sunt încă la începutul drumului în privința integrării în procesele educaționale, 
dar ceea ce oferă ele este o experiență cu totul nouă pentru utilizator. 

Imaginați-vă că un elev are pe cap o cască HoloLens și se află la ora 
de Biologie, unde va trebui să învețe să recunoască organele din corpul 
omenesc și relația dintre ele. Această tehnologie emergentă îi va proiecta 
interiorul organismului uman într-o manieră tridimensională, în va permite 
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vizualizarea unui organ independent de restul corpului și mișcarea lui astfel 
încât să existe o perspectivă 360o, iar la toate acestea adăugați faptul că 
elevul ar primi diverse informații despre organul selectat chiar în câmpul său 
vizual în funcție de dorința sa, fără să mai deschidă o carte sau să urmărească 
un ecran separat. În felul acesta, el se va concentra exclusiv pe obiectul 
învățării. 

Această triplă distincție între tehnologii clasice, noi și emergente nu le 
califică în nici un fel din perspectiva impactului lor în educație. Cu alte cuvinte, 
ea nu ne spune dacă tehnologiile clasice sunt mai bune sau mai rele decât 
cele noi și emergente sau viceversa. 

Experiența HoloLens nu mai este exclusiv bazată pe AR, ci ea este una 
Mixtă (MR), în care nu mai vorbim despre o suprapunere de obiecte digitale 
(artefacte) peste mediul real, ci de o combinare între mediul virtual și mediul 
real, cu posibilitatea utilizatorului să interacționeze cu obiectele reale din jurul 
său. Puneți-vă încă o dată imaginația la lucru și gândiți-vă cum ar fi ca un 
elev din învățământul dual să aibă posibilitatea de a învăța cum funcționează 
un echipament interacționând cu artefactele pe care sistemul HoloLens i le 
proiectează peste echipamentul real și abordând diverse comenzi disponibile 
care să simuleze o situație reală. 

 
TIC vs. tehnologii educaționale 
În România, la fel ca oriunde în altă parte, istoria introducerii 

tehnologiei în educație a început cu calculatoare personale (PC). La mijlocul 
anilor 80, o serie de școli din România primeau în folosință calculatoare de 
fabricație românească, HC85, aMIC, PRAE și CIP, și se angrenau într-un 
program național de învățare a unor limbaje de programare (BASIC și 
PASCAL). Alături de școli, cluburile școlare contribuiau și ele la formarea 
elevilor în domeniul informaticii. Ulterior, în anii ’90, cu ajutorul unor finanțări 
de la Banca Mondială și Fundația Soroș s-au creat laboratoare specializate 
precum cele pentru Chimie, Biologie sau Fizică și au fost formate cadre 
didactice care să poată preda Informatică. 

Un salt important a fost făcut la începutul anilor 2000, când Ministerul 
Educației a investit sume considerabile în dezvoltarea și implementarea unor 
proiecte care au vizat informatizarea părții administrative a sistemului 
educațional și introducerea unor soluții de eLearning pe scară largă. Toate 
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aceste proiecte erau subsumate proiectului intitulat „Informatizarea 
Sistemului Educațional” (SEI), ale cărui rezultate în materie de soluții de 
eLearning și conținut educațional pentru predarea-învățarea asistată de 
calculator (de exemplu, AeL) au fost relativ modeste comparativ cu sumele 
investite, chiar dacă unele platforme electronice (de exemplu, portalul SEI și 
SIIIR) mai sunt utilizate și astăzi. 

Ca urmare a acestui mod în care au pornit lucrurile, se vorbește mai 
des despre „TIC în educație”, unde TIC stă pentru calculatoare și dispozitive 
mobile (tablete), platforme de eLearning și cel mult table inteligente. Ideea 
de „tehnologii educaționale” este aproape neutilizată atât de cadre didactice 
cu experiență, cât și de specialiști în educație. 

Pentru această analiză ne-am desprins de freventa expresie „TIC în 
educație” și am pornit de la experiența Asociației pentru Comunicații și 
Tehnologii Educaționale (AECT), înființată în 1970 în Statele Unite ale 
Americii. Această organizație are o viziune mult mai largă cu privire la 
integrarea tehnologiilor în educație și consideră că sintagma „tehnologie 
educațională” se referă deopotrivă „la studiul și practicile de facilitare a 
învățării și îmbunătățire a performanței prin crearea, folosirea și gestionarea 
adecvată a proceselor și resurselor tehnologice.” Cu alte cuvinte, când vorbim 
despre „tehnologiile educaționale”, nu ne referim doar la îngrămădirea de 
echipamente în săli de curs ori la acele echipamente luate separat, ci la o 
înțelegere teoretică și practică a modului în care tehnologia poate contribui 
la practicile pedagogice astfel încât să-l ajute pe elev, precum și la 
modalitățile corecte din punct de vedere etic în care tehnologiile trebuie 
folosite. 

Această definiție oferită de AECT este extrem de importantă întrucât 
ea subliniază necesitatea unei abordări bazate pe o reflecție profundă asupra 
rolului tehnologiei în educație și asupra practicilor pedagogice. Nu este 
despre câte calculatoare are nevoie o clasă sau o școală, ci despre cum pot 
fi folosite o serie de echipamente în procesele educaționale astfel încât ele 
să îmbunătățească (enhance) predarea și învățarea. 

Totodată, expresia „tehnologii educaționale” ne permite să deschidem 
cu adevărat discuția despre  convergența  tehnologică  și   modul   cum  este   
afectată  educația  de   acest   fenomen.   Unde „convergența tehnologică” 
se referă la faptul că tehnologii diferite, medii diferite, conținuturi și tipuri de 
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interacțiuni altădată separate încep să funcționeze împreună ca un tot unitar. 
Cea mai bună ilustrare a conceptului de convergență tehnologică ne este 
oferit de platformele sociale: ele înglobează tipuri diferite de conținut ce 
poate fi livrat pe tipuri diferite de echipamente, alături de modalități extrem 
de variate de interacțiune între utilizatori (inclusiv comunicarea audio sau 
audio-video prin intermediul sistemului de mesagerie internă), poate oferi 
conținut media și în același timp să le permită utilizatorilor să devină ei înșiși 
reporteri ș.a.m.d. 

Leah A. Lievrouw și Sonia Livingston susțin că această convergență a 
tehnologiilor a fost facilitată și s-a conturat sub influența unei convergențe 
paralele care a avut loc între domenii diferite: educație, activitățile lucrative 
și civice, comunicarea interpersonală și divertisment. Altfel spus, există o 
relație între modul în care ne construim diversele fațete ale existenței noastre 
și tehnologiile care ajungă să fie folosite împreună. Dar, convergența 
tehnologică schimbă la rândul ei comportamentele, practicile și regulile care 
constituie existența noastră: ați putea concepe astăzi să nu primiți știrile pe 
telefonul mobil și în același timp să ascultați muzică în căști de pe același 
dispozitiv? Sau să vă jucați  un joc pe o consolă pe care urmăriți și serialele 
preferate, ce mai fac prietenii de pe o anumită platformă socială sau să citiți 
cărțile preferate? Iar această schimbare o vedem la cel mai mic nivel: de la 
faptul că folosim mai mult degetele mari (pentru a derula informația pe 
telefoanele inteligente) decât arătătorul până la nevoia de a ilustra o idee 
printr-o schemă sau un grafic fiindcă am devenit mai vizuali decât părinții 
noștri (sub efectul televiziunii, imaginilor digitale, ecranelor dispozitivelor de 
tot felul etc.). 

Rezumând, analiza noastră are drept element principal nu utilizarea 
TIC în școli, ci tehnologiile educaționale. Ca atare, când vorbim despre ele 
avem în vedere o panoplie de tehnologii care colaborează, cooperează și 
funcționează ca un tot unitar. Nu mai este vorba despre calculatoare și 
dispozitive mobile, ci despre acestea și multe altele precum: manuale 
digitale, platforme de eLearning și simulatoare educaționale, imprimante 3D 
și echipamente de proiecție (de la table inteligente la sisteme de AR pentru 
activități educaționale), holograme și ecrane de proiecție virtuală, jocuri 
educaționale, diverse aplicații și programe de calculator etc. 
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Sisteme individuale și sisteme colaborative 
Una dintre cele mai dificile chestiuni cu care se confruntă sistemul 

educațional românesc este absența colaborării între cadrele didactice. Deși 
declarativ ni s-ar putea replica faptul că profesorii colaborează la nivelul 
catedrelor, în diverse comisii de concurs și în proiectele pe care aceștia le 
desfășoară. Însă adeseori nu vorbim despre colaborare, ci de cooperare: 
cadrele didactice lucrează individual și se coordonează astfel încât rezultatul 
final să fie în concordanță cu ceea ce se așteaptă de la ei. Colaborarea este 
un alt fel de proces, în care actorii educaționale se coordonează de la bun 
început, discută între ei și realizează împreună diverse sarcini. 

Există câteva obstacole în calea unei colaborări pentru a dezvolta 
conținut educațional, pentru a analiza oportunitățile de învățare ale elevilor, 
pentru îndeplinirea unor obiective comune, pentru a sprijini elevii cu 
dificultăți de învățare ș.a.m.d. Exemplele unde aceste obstacole au fost 
depășite sunt doar experiențe punctuale, ale unor profesori care, de nevoie 
sau dintr-un spirit colegial, au învățat să împărtășească ideile și expertiza lor, 
să contribuie împreună folosind diverse instrumente și tehnologii 
colaborative. 

Primul obstacol este reprezentat de excesiva separare pe discipline a 
procesului educațional. Toți profesorii sunt într-o continuă competiție pe 
timpul și efortul elevilor. De exemplu, cei care predau Fizică, Chimie, 
Geografie, Matematică etc. se înghesuie să livreze propriul lor conținut în 
timpul pe care îl are alocat săptămânal elevul pentru școală, fără ca 
informațiile oferite la o disciplină să fie corelate cu cele de la o altă disciplină, 
fără a se elimina redundanțe atunci când ele există, fără a se construi punți 
de cunoaștere între domenii diferite ș.a.m.d. 

Al doilea obstacol este dat de modul cum s-au dezvoltat tehnologiile 
informației și comunicării și, implicit, de cum au fost ele introduse în circuitul 
școlar. De exemplu, până în urmă cu un deceniu, calculatoarele personale 
erau gândite drept „palate ale individualismului”: utilizatorul stătea în fața 
unui ecran și lucra un document până când decidea că îl poate comunica și 
altcuiva fie ca material tipărit la imprimantă, fie ca fișier distribuit pe un 
suport magnetic (floppy-disk, CD, DVD, memory stick) sau prin email. 
Dezvoltarea Internetului și a aplicațiilor colaborative, inclusiv a soluțiilor de 
tip cloud, au dat naștere unei noi abordări în materie de colaborare: toate 
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aceste sisteme ne permit să lucrăm împreună cu colegii noștri pe același 
document încă de la momentul T0 și să urmărim contribuția fiecăruia, să 
distribuim documentul unor audiențe mai mari sau mai mici în funcție de 
dorințele noastre, integrându-l foarte ușor într-o pagină de web, într-o intrare 
în calendarul propriu, într-un mediu care gestionează activități educaționale, 
într-o platformă specializată externă (de exemplu, preluarea unui document 
de calcul tabelar dintr-o soluție colaborativă într-o platformă de management 
al clienților unui magazin virtual). În ciuda existenței unui număr mare de 
sisteme colaborative, încă suntem tributari sistemelor individuale, 
tehnologiilor care ne permit să ne izolăm de exterior. 

Tehnologia s-a format în funcție de nevoile și dorințele noastre, dar și 
ea și-a lăsat amprenta asupra noastră. De exemplu, s-a dezvoltat un pattern 
de colaborare extrem de apreciat în mediul de afaceri și în mod special în 
domeniile cu o evoluție tehnologică spectaculoasă. Acest pattern este 
cunoscut drept Agile, un tip de practică organizațională care pune accentul 
pe colaborare și pe flexibilitate astfel încât prin procese iterative un produs 
să fie pus pe piață și ulterior îmbunătățit fără a mai aștepta până când acesta 
este finalizat. O astfel de practică organizațională poate fi adaptată și 
mediului educațional astfel încât colaborarea între profesori, dar și între 
profesori și elevi și elevi și colegiilor să crească. 

Un sistem educațional și instituții de învățământ bazate pe colaborare 
deschide oportunități nebănuite de dezvoltare, în condițiile în care practicile 
competitive par a fi limitate de oportunitățile de fraudare a sistemului, de 
permanenta discuție despre subiectivitatea/obiectivitatea criteriilor ș.a.m.d. 
Platformele colaborative (de la G Suite for Educational de la Google până la 
Academia Khan) pot facilita acest proces de schimbare de paradigmă, dar nu 
pot face totul în locul nostru. 
 

Competențe și tehnologii digitale în educație 
Educația și formarea sunt cele mai bune investiții în viitorul Europei. 

Ele au un rol extrem de important în stimularea creșterii economice, a inovării 
și a creării de locuri de muncă. Sistemele europene de educație și formare 
trebuie să le ofere cetățenilor cunoștințele, aptitudinile și competențele de 
care vor avea nevoie în viitor ca să poată inova și prospera. Ele au deopotrivă 
un rol important în crearea unei identități europene, pornind de la culturile și 
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valorile comune. Educația ar trebui să îi ajute pe tineri să dobândească 
puterea de a se exprima și de a interacționa, de a participa și de a modela 
viitorul unei Europe caracterizate de democrație, solidaritate și incluziune. 
Tehnologiile digitale îmbogățesc procesul de învățare în variate moduri și 
oferă oportunități de învățare care trebuie să fie accesibile tuturor. Ele 
deschid accesul la o multitudine de informații și resurse. 

În Declarația de la Roma din martie 2017, statele membre ale UE și-
au subliniat angajamentul de a oferi tinerilor „cea mai bună educație și 
formare”. Consiliul European din octombrie 2017 s-a declarat în favoarea 
unor sisteme de educație și formare „adecvate pentru era digitală”. La 
summit-ul de la Göteborg din noiembrie 2017, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au proclamat un Pilon european al drepturilor sociale; 
acesta consacră dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții 
care să fie de calitate și favorabile incluziunii. Comunicarea intitulată 
„Consolidarea identității europene prin educație și cultură, 
contribuția Comisiei la discuția purtată pe marginea Agendei liderilor UE pe 
tema educației și culturii în cadrul summit-ului de la Göteborg, a conturat 
viziunea unui Spațiu european al educației și a anunțat un Plan de acțiune 
pentru educația digitală. 

Comisia va găzdui primul Summit european privind educația în 
ianuarie 2018 pe o temă generoasă: „Întemeierea Spațiului european al 
educației: pentru o educație inovatoare, favorabilă incluziunii și bazată pe 
valori”. Printre acțiunile menite să atingă obiectivele Noii agende pentru 
competențe în Europa, Comisia va propune o revizuire a cadrului 
european de referință pentru competențele-cheie pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții care enunță cunoștințele, aptitudinile și atitudinile 
de care au nevoie în viață oamenii, inclusiv competența digitală. Acest plan 
de acțiune stabilește modul în care sistemele de educație și formare pot 
utiliza mai bine inovarea și tehnologiile digitale și pot sprijini 
dezvoltarea unor competențe digitale relevante necesare în viață și în 
profesie într-o eră a schimbărilor digitale rapide. Planul de acțiune se axează 
pe sistemele inițiale de educație și formare și vizează școlile, educația și 
formarea profesională (EFP) și învățământul superior. 
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Provocările și oportunitățile transformării digitale a educației 
Transformarea digitală a Europei va fi accelerată de progresul rapid al 

noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip 
cloud computing și blockchain. Ca și progresele tehnologice majore din 
trecut, transformarea digitală afectează modul în care trăiesc, 
interacționează, studiază și muncesc oamenii. Unele locuri de muncă vor 
dispărea, altele vor fi înlocuite, vor fi create unele noi, multe industrii și locuri 
de muncă se vor transforma și vor apărea noi activități. De aceea este extrem 
de important ca fiecare om să investească în competențele sale digitale pe 
tot parcursul vieții. 

Deși transformarea digitală oferă numeroase oportunități, în prezent, 
cel mai mare risc este ca societatea să nu fie îndeajuns de pregătită pentru 
viitor. Dacă educația trebuie să fie pilonul de susținere al creșterii economice 
și al incluziunii în UE, atunci o sarcină importantă este pregătirea cetățenilor 
să profite la maximum de oportunități și să facă față provocărilor unei lumi 
globalizate, interconectate, care se mișcă cu repeziciune. 

Deși eforturile de reformă continuă în fiecare an, există un decalaj 
persistent în cadrul statelor membre ale UE și între acestea, în special în ceea 
ce privește infrastructura și competențele digitale, toate aceste împiedicând 
creșterea favorabilă incluziunii. Îndeosebi grupurile vulnerabile sunt afectate 
de această situație. În plus, persistă problema evidentă a lipsei de interes a 
tinerelor pentru studii în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor 
(TIC) și în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM). Din 
această cauză se pierd oportunități sociale și economice și riscă să se 
consolideze inegalitatea de gen. 

Educația poate beneficia de pe urma deschiderii sălilor de clasă, a 
experiențelor și proiectelor concrete, a noilor instrumente și materiale de 
studiu, precum și a resurselor educaționale deschise. Elevii și studenții pot fi 
dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online. Accesul la tehnologii 
digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură 
dintre elevii care provin din medii socioeconomice favorizate și cei din medii 
defavorizate. Tehnicile de predare personalizate pot duce la sporirea 
motivației prin concentrarea asupra fiecărui elev în parte. Însă progresul 
înregistrat în privința integrării tehnologiei în educație continuă să fie mic. 

Peste 80 % din tinerii din Europa utilizează internetul pentru activități 
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sociale. Accesul mobil la internet a crescut semnificativ în ultimii ani. Însă 
utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu a ținut pasul cu aceste evoluții. 
Nu toate școlile primare și secundare din UE dispun de conexiuni în bandă 
largă și nu toate cadrele didactice au competențele și încrederea de a utiliza 
instrumentele digitale în activitatea lor de predare. Un studiu recent a arătat 
că, în 2015, aproximativ 18 % din școlile primare și secundare din UE nu 
erau conectate la internet în bandă largă. 

Rezultatele la învățătură pot fi îmbunătățite, iar echitatea și eficiența 
cresc cu ajutorul inovării în toate organizațiile din domeniul educației. Pentru 
a atinge un maxim de eficiență și sustenabilitate, inovarea trebuie îmbrățișată 
de cadre didactice bine pregătite și trebuie integrată în obiective didactice 
clare. Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru a stabili cum se pot 
utiliza cel mai bine mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie 
de educație. 

Progresele din domeniul digital aduc cu sine noi provocări pentru 
elevii, studenții și cadrele didactice din Europa. Algoritmii folosiți de 
platformele de comunicare socială și de portalurile de știri pot amplifica 
puternic atitudinile părtinitoare și știrile false, iar protecția datelor a devenit 
o preocupare majoră în societatea digitală. Atât tinerii, cât și adulții sunt 
vulnerabili la bullying-ul și hărțuirea pe internet, la comportamentul de 
prădător sau la conținutul online dăunător. Expunerea zilnică la date digitale 
create în mare parte de algoritmi de nepătruns creează riscuri clare și 
necesită mai mult decât oricând o gândire critică și capacitatea de a 
interacționa într-un mod pozitiv și competent în mediul digital. Ne confruntăm 
cu o nevoie în permanentă schimbare de alfabetizare mediatică, de aptitudini 
și competențe digitale extrem de variate, de siguranță, de securitate și de 
confidențialitate, dar obținerea lor rămâne o provocare pentru cea mai mare 
parte a populației și pentru profesiile și sectoarele mai avansate. 
 

 Cooperarea la nivelul UE are un rol-cheie în introducerea pe 
scară mai largă a inovării în sistemele de educație și formare ale 
statelor sale membre 

Cooperarea la nivelul UE prin intermediul schimbului de bune practici, 
al învățării reciproce și al schimbului de date concrete este un mod dovedit 
de sprijinire a sistemelor de educație și formare ale statelor membre. Cadrele 
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comune contribuie la identificarea unor soluții eficiente, în timp ce 
instrumentele comune, precum eTwinning, sporesc eficiența și lărgesc 
impactul. În întreaga UE se folosesc practici inovatoare în educație, care sunt 
îndeosebi digitale. Acestea îmbracă diferite forme și implică actori publici, 
privați și neguvernamentali. Cu toate acestea, inovarea în sistemele de 
educație nu este un scop în sine, ci o modalitate de îmbunătățire a calității și 
a caracterului incluziv al acestor sisteme. 

Potrivit datelor prezentate de Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT), părțile interesate utilizează în mod activ oportunitățile 
digitale pentru a îmbunătăți procesul de predare și învățare în loc să aștepte 
în mod pasiv producerea schimbărilor. Spiritul inovator și antreprenorial în 
educație și formare ar trebui stimulat și sprijinit printr-o voință politică clară 
și prin eforturi menite să aducă inovarea în viețile tuturor. Există nevoia de a 
împărtăși, de a discuta și de a promova, precum și, acolo unde este posibil, 
de a propaga practicile inovatoare. Profesioniștii din domeniul educației, care 
de obicei nu știu prea bine ce se experimentează în alte părți, uneori nici 
chiar în cadrul aceleiași instituții, ar trebui să aibă acces mai ușor la o serie 
de concepte, instrumente, metode, procese, la gândirea sistemică și la 
gândirea conceptuală. 

Datele și probele colectate la nivelul UE contribuie la îmbunătățirea 
transparenței, concomitent cu măsurarea progreselor și a învățării reciproce 
în rândul statelor membre ale UE. Există numeroase studii și anchete legate 
de utilizarea tehnologiei în școli. Majoritatea sunt însă fie parțiale, acoperind 
de exemplu un domeniu specific, cum ar fi conectivitatea, fie limitate 
geografic, acoperind o anumită țară. Principalele surse de informații 
comparative la nivel mondial sunt anchetele Comisiei Europene, printre care 
ancheta 2013 asupra utilizării TIC în educație și ancheta anuală asupra 
utilizării TIC de către gospodării și persoane fizice, și studiile OCDE, mai exact 
Programul privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) și Ancheta 
privind competențele adulților (PIAAC). Este nevoie de mai multe date 
concrete și de o abordare coerentă a colectării datelor. 

Părțile interesate din educație și formare sunt principalii promotori ai 
inovării în rândul maselor. Consultările publice recente au subliniat că sunt 
necesare mai multe măsuri UE menite să sprijine adoptarea unor abordări 
inovatoare și a tehnologiilor digitale în educație, precum și dezvoltarea 
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competențelor digitale, inclusiv alfabetizarea în domeniul mass-mediei 
digitale, siguranța și bunăstarea în universul digital. 68 % dintre respondenții 
la consultarea publică pe tema programului Erasmus+ au recunoscut că 
inovarea este „extrem de relevantă” pentru nevoile sectorului educației. 
Există, totodată, nevoia clară (i) de a stimula competențele antreprenoriale, 
dar și o mentalitate antreprenorială și (ii) de a sprijini antreprenoriatul digital, 
care lansează noi proiecte și care transformă companiile existente cu ajutorul 
tehnologiilor digitale noi și emergente. 

Planul de acțiune pentru educația digitală se bazează pe cele două 
comunicări adoptate în mai 2017, și anume O nouă agendă a UE pentru 
învățământul superior și Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării 
pentru un început bun în viață. Planul de acțiune sprijină lucrările cu privire 
la piața unică digitală și Noua agendă pentru competențe în Europa. 

Planul de acțiune continuă apelul lansat de documentul de reflecție 
privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare ca societatea să 
devină din ce în ce mai mobilă și mai digitală și să se ofere combinația 
potrivită de competențe non-tehnice și competențe digitale solide. Conform 
documentului menționat, educația ar trebui să contribuie la consolidarea 
rezilienței în această eră a globalizării și a schimbărilor tehnologice rapide. 
Planul de acțiune este în concordanță cu declarația ministerială din 2017 a 
G-20 referitoare la economia  digitală, care recunoaște la nivel mondial că 
„toate formele de educație și învățare pe tot parcursul vieții ar putea necesita 
să fie ajustate pentru a profita de noile tehnologii digitale”. 

Aceste documente trasează o serie de obiective de politică relevante, 
care sunt mai valabile ca niciodată. Printre acestea se numără: 

o sprijinul pentru educația de înaltă calitate; 
o îmbunătățirea relevanței acesteia; 
o dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor europeni și 

sporirea vizibilității acestora; 
o stimularea inovării și a competențelor digitale în toate 

instituțiile de învățământ; 
o deschiderea sistemelor de educație. 
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 Priorități de acțiune 
Planul de acțiune se axează pe implementare și pe necesitatea de a 

stimula, de a sprijini și de a extinde utilizarea cu scop a practicilor digitale și 
inovatoare în domeniul educației. El se va baza pe o mare varietate de părți 
interesate din domeniul educației și formării, printre care companii, institute 
de cercetare, ONG-uri, precum și din domeniul educației non-formale, acolo 
unde este cazul. Planul de acțiune are trei priorități: 

Pentru fiecare prioritate, planul de acțiune stabilește măsuri menite să 
ajute statele membre ale UE să abordeze provocările. Printre acestea se 
numără: (i) furnizarea unor instrumente care să ajute cadrele didactice și 
formatorii să utilizeze mai bine tehnologiile, inclusiv furnizarea unei 
conectivități mai bune la internet; (ii) acțiuni specifice care să dezvolte 
competențele digitale relevante; (iii) eforturi sporite, dar și eforturi noi de 
îmbunătățire a educației cu ajutorul unor date concrete și al unei analize mai 
bune. Planul de acțiune nu influențează în niciun fel propunerea viitoare a 
Comisiei privind noul cadru financiar multianual și nici programele de 
finanțare viitoare. 
 Prioritatea 1: O mai bună utilizare a tehnologiilor 
digitale în procesul de predare și de învățare 

Tehnologia digitală a pătruns tot mai adânc în societatea și în 
economia noastră. O mare parte din mediul de lucru și modul nostru de viață 
se bazează pe tehnologie, în diversele sale forme. Există însă o mare 
diferență între a folosi tehnologia digitală în viața de zi cu zi și a o folosi în 
educație. Tehnologia digitală are un enorm potențial neexploatat de 
îmbunătățire a educației. 

Unul dintre rolurile principale ale educației digitale este să asigure 
echitatea și calitatea accesului și a infrastructurii. Decalajul digital 
este multidimensional, însă, dacă vrem să reducem inegalitatea și 
excluziunea, trebuie să pornim de la îmbunătățirea accesului la tehnologie și 
a conectivității pentru toți copiii din sistemul educațional. Trebuie să abordăm 
totodată calitatea fluctuantă a accesului și a infrastructurii, deoarece o înaltă 
calitate a acestora oferă o experiență de învățare mai inovatoare și mai 
satisfăcătoare. 

Inovarea în educație și formare depinde foarte mult de 
capacitarea și de conectarea cadrelor didactice. Erasmus+ realizează 
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acest lucru prin învățarea reciprocă. Noi cursuri de pregătire susținute de 
experți și ateliere de lucru cu practicieni dedicate atât factorilor de decizie, 
cât și cadrelor didactice, inclusiv Platforma asociațiilor europene a furnizorilor 
de educație și formare profesională, vor spori mai mult gradul de conectare 
elaborând conținut specific în mai multe limbi și folosind platforme-cheie ale 
UE precum School Education Gateway și Teacher Academy. Se va promova 
în continuare mobilitatea mixtă, oferindu-se, în cadrul programului 
Erasmus+, noi oportunități în sprijinul învățării și al schimburilor atât online, 
cât și față în față între elevi din diferite țări. 

Pregătirea digitală în educație necesită know-how și presupune 
un proces de adaptare și schimbare. Există o diversitate de școli și instituții 
de formare profesională în Europa, echipamentele lor, competențele cadrelor 
didactice și abordările în ceea ce privește utilizarea tehnologiei fiind extrem 
de variate. Există zone de inovare în educația digitală în întreaga Europă. 
Însă politicile și practicile inovatoare au nevoie de sprijin pentru a fi aplicate 
pe scară mai largă. 

Ca să introducă inovarea și tehnologia în sala de clasă, cadrele 
didactice au nevoie de mediul, infrastructura, dispozitivele și sprijinul potrivit 
din partea factorilor de decizie. Pentru ca tehnologiile digitale să fie în 
beneficiul elevilor și al cadrelor didactice este necesară o abordare care să 
combine o formare a cadrelor didactice, programe de învățământ și materiale 
educaționale corespunzătoare pentru modelele de predare pe suport digital. 
Această abordare la nivel de organizație a implementării tehnologiilor digitale 
pentru predare și învățare este reflectată în instrumentul de autoevaluare 
SELFIE, care a fost lansat în faza de pilot în școli din 14 țări. 

Mobilitatea este o componentă importantă a educației, iar 
tehnologiile digitale joacă un rol-cheie în îmbunătățirea în 
continuare a acesteia. Se vor extinde proiecte Erasmus+, precum cardul 
electronic european pentru studenți și Erasmus fără hârtii, care vor fi 
integrate în activitatea de autentificare din cadrul proiectelor mecanismului 
pentru interconectarea Europei15. Obiectivele sunt următoarele: 

să se permită studenților să se identifice într-o manieră 
sigură, în conformitate cu principiul înregistrării unice16; 

să se conecteze digital sistemele informatice ale instituțiilor 
de învățământ superior; 
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să se permită schimbul securizat și verificarea datelor și a 
rezultatelor academice ale studenților; 

să se reducă procedurile administrative; 
să se permită accesul la serviciile la care au dreptul studenții 

la sosirea în țara gazdă. 
Inițiativa UE în privința cardului electronic european pentru studenți 

urmărește îmbunătățirea calității mobilității studenților în Europa. Până în 
2025, ar trebui ca identitatea și statutul de elev/student, stabilite la nivel 
național, ale tuturor participanților la programul de mobilitate Erasmus+ să 
poată fi recunoscute automat în toate statele membre ale UE, inclusiv dreptul 
de acces la serviciile oferite de campusuri la sosirea în străinătate (de 
exemplu materiale didactice, servicii de înscriere, biblioteci). 20.000 de elevi 
și 4.000 de cadre didactice vor primi sprijin pentru programe de schimb între 
școli, în completarea activității și a colaborării din cadrul proiectelor digitale 
derulate în prezent. 

Calea de urmat: 
Ar trebui abordate decalajele de conectivitate existente între 
statele membre ale UE în ceea ce privește introducerea 
conexiunii în bandă largă de foarte mare capacitate în toate 
școlile europene prin: (i) îmbunătățirea informării școlilor cu 
privire la avantajele acesteia și la posibilitățile de finanțare 
disponibile; (ii) sprijinirea conectivității, de exemplu cu ajutorul 
unui sistem de cupoane care să vizeze zonele defavorizate, și 
asigurarea implementării în întregime a setului de instrumente 
pentru zonele rurale; (iii) publicarea datelor cu privire la 
progresele înregistrate. 
Ar trebui sprijinită pregătirea digitală atât a școlilor teoretice, 
cât și a celor profesionale prin consolidarea capacității lor 
digitale și prin dotarea unui număr de până la un milion de 
cadre didactice, formatori și cursanți cu instrumentul de 
autoevaluare SELFIE până la finele anului 2019 în toate statele 
membre ale UE și țările din Balcanii de Vest. Este necesar să se 
promoveze un program de mentorat la nivel național/regional, 
care să fie susținut de o platformă de sporire a notorietății 
acestuia la nivelul UE. 
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Ar trebui furnizat un cadru pentru emiterea de calificări 
certificate digital și pentru validarea competențelor dobândite 
digital care să fie de încredere, multilingve și să poată fi stocate 
în profilurile profesionale (CV) ca Europass. Cadrul va trebui să 
fie  în deplină concordanță cu cadrul european al calificărilor 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții (CEC) și cu clasificarea 
europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și 
ocupațiilor (ESCO). 

Prioritatea 2: Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale 
relevante pentru transformarea digitală 

Pentru a putea să funcționeze și să se dezvolte în societatea digitală, 
precum și pentru a putea depăși riscurile digitale, cetățenii au nevoie de 
competențe care să îi ajute să facă față provocărilor transformării digitale, 
dar și să fructifice oportunitățile oferite de aceasta. Alături de abilitatea de a 
citi și de a scrie și de abilitatea de calcul, aptitudinile digitale sunt competențe 
de bază, necesare tuturor categoriilor sociale; cu toate acestea, prea multe 
persoane au competențe digitale limitate sau perimate. Este nevoie să se 
acționeze pe scară largă, dat fiind că toți cetățenii trebuie să ajungă la o 
înțelegere, la diferite niveluri, a diverselor aspecte ale competenței digitale, 
și este deopotrivă nevoie să se acționeze în profunzime, pentru obținerea 
unor competențe mai specializate în informatică care sunt necesare în 
profesiile din domeniul TIC. 

Competența digitală este inclusă în cadrul european de referință 
revizuit pentru competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții pe 
care toți cetățenii ar trebui să le aibă. Competența digitală înseamnă 
utilizarea cu încredere și cu discernământ a tehnologiilor digitale și cuprinde 
cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare tuturor cetățenilor într-o 
societate digitală aflată în evoluție rapidă. Cadrul european al competențelor 
digitale pentru cetățeni descrie competența digitală în cinci domenii: educația 
în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de 
conținut digital, siguranța și bunăstarea, precum și soluționarea problemelor. 
Recent publicatul Cadru european al competențelor digitale pentru educatori 
le oferă acestora îndrumări în ceea ce privește dezvoltarea unor modele de 
competențe digitale. Luate împreună, aceste cadre oferă un model de 
referință amănunțit și practic, pentru promovarea sistematică a 
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competențelor digitale. 
Revoluția digitală va continua să schimbe radical modul în care 

cetățenii europeni trăiesc, muncesc și studiază. Deși oferă oportunități uriașe, 
ea presupune și riscuri semnificative în cazul în care nu sunt cultivate 
competențele digitale. În cadrul agendei pentru competențe, inițiativa 
„Parcursurile de actualizare a competențelor” recomandă statelor membre să 
introducă dispoziții coerente pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale (și a 
abilității de a citi și de a scrie, precum și a abilității de calcul) ale multelor 
milioane de adulți cu un nivel scăzut de calificare sau de competențe - grupul 
care are cea mai urgentă nevoie de ajutor. În plus, se estimează că 90 % 
din locurile de muncă necesită în prezent un oarecare nivel de competențe 
digitale, iar o amenințare semnificativă cu care ne confruntăm este că Europa 
își va pierde avantajul competitiv — forța sa de muncă înalt calificată și 
educată — dacă nu reușim să formăm competențele digitale ale europenilor 
de toate vârstele. 

Dobândirea de aptitudini digitale trebuie să înceapă de la o 
vârstă fragedă și să continue pe tot parcursul vieții. Acest obiectiv se 
poate atinge în cadrul programelor de învățământ sau al cursurilor 
extrașcolare. Tinerii europeni sunt utilizatori avizi de internet, de aplicații și 
de jocuri, însă ei trebuie să învețe și despre structurile și algoritmii care stau 
la baza acestora și să devină creatori și lideri în domeniul digital. Un exemplu 
de mișcare de masă de succes este inițiativa codeweek.eu a UE, la care au 
participat aproape un milion de persoane din întreaga lume în 2016. Pe baza 
acestei experiențe, inițiativa se va extinde pentru a încuraja toate școlile din 
Europa să participe la Săptămâna UE a programării prin colaborarea cu 
autoritățile din statele membre ale UE, cu ambasadorii Săptămânii 
programării, cu rețeaua eTwinning, cu Coaliția pentru competențe și locuri 
de muncă în sectorul digital și cu alte acțiuni înrudite. 

Trebuie pus un accent mai puternic pe abordarea eficientă a 
provocărilor create de transformarea digitală la adresa siguranței online și a 
igienei cibernetice. Trebuie să consolidăm gândirea critică și 
alfabetizarea mediatică a copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să poată 
discerne și depăși amenințările omniprezente reprezentate de știrile false, de 
bullying-ul pe internet, de radicalizare, de riscurile la adresa securității 
informatice și de fraudă. Chiar și cei mai mici copii intră zilnic în contact cu 
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tehnologiile digitale, însă nu înțeleg riscurile inerente, iar părinții își fac griji 
cu privire la conținutul neadecvat și la pericole, dar nu știu cum să le 
abordeze. În paralel, Europol raportează o rată tot mai mare de atacuri 
informatice, breșe de securitate a datelor și alte activități online ilegale. În 
comunicarea sa din septembrie referitoare la securitatea cibernetică, Comisia 
a făcut apel la statele membre ale UE să se angajeze să includă securitatea 
cibernetică în programele de formare academică și profesională. 

Eliminarea disparităților de gen prin educație digitală și 
antreprenorială este vitală dacă Europa dorește să valorifice în totalitate 
avantajele oferite de revoluția digitală. Deși fetele și băieții au niveluri 
similare de interes și de competență în privința tehnologiilor digitale, fetele 
care continuă să își cultive acest interes în cadrul studiilor sau pentru viața 
profesională sunt mai puține decât băieții. Fetele și femeile tinere au nevoie 
de exemple pozitive, de modele de urmat și de sprijin pentru a depăși 
stereotipurile și pentru a înțelege că și ele se pot lansa într-o carieră de 
succes și plină de satisfacții în domeniul TIC și STIM. Sporirea numărului de 
femei care urmează astfel de cariere va ajuta la deblocarea potențialului 
digital al Europei și va asigura o contribuție a femeilor la definirea lumii 
digitale la fel de mare ca a bărbaților. În UE, femeile reprezintă mai puțin de 
unul din cinci specialiști în domeniul TIC. 

Formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC este 
esențială pentru competitivitate. Competențele digitale avansate sunt 
importante pentru sprijinirea următoarei generații de analiști, 
cercetători și inovatori. Cunoștințele de specialitate aprofundate în 
domeniul digital sunt necesare multor profesii, nu doar persoanelor care 
lucrează în domeniul TIC. De exemplu, medicii care analizează tendințele de 
răspândire a bolilor au nevoie atât de cunoștințe medicale de specialitate, cât 
și de o varietate de competențe digitale avansate. La un nivel mai general, 
în prezent trei din patru cercetători nu au urmat niciun fel de pregătire în 
domeniul managementului datelor deschise sau al accesului deschis. 
Cercetarea și inovarea axate pe cetățean și pe soluționarea provocărilor 
societale ar trebui să folosească mai mult datele deschise și instrumentele și 
metodele digitale colaborative. 

Calea de urmat: 
Ar trebui creată o platformă digitală europeană pentru 
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învățământul superior și cooperare consolidată. Noua 
platformă, sprijinită de programul Erasmus+, va servi drept 
ghișeu unic și va oferi posibilitatea de a învăța online, mobilitate 
mixtă, campusuri virtuale și schimb de bune practici între 
instituțiile de învățământ superior la toate nivelurile (studenți, 
cercetători, cadre didactice). 
Ar trebui consolidate știința deschisă și inițiativele științifice 
cetățenești în Europa prin testarea unor activități de pregătire 
specifice, inclusiv cursuri de dezvoltare profesională continuă 
pe tema științei deschise în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior la toate nivelurile (studenți, cercetători, cadre 
didactice). 
Ar trebui introduse ore de programare în toate școlile din 
Europa, inclusiv prin sporirea participării școlilor la Săptămâna 
UE a programării. 
Ar trebui abordate provocările transformării digitale prin 
lansarea: (i) unei campanii de informare la nivelul UE care să 
se adreseze cadrelor didactice, părinților, precum și 
elevilor/studenților și care să stimuleze siguranța online, igiena 
cibernetică și alfabetizarea mediatică și (ii) a unei inițiative de 
predare a securității cibernetice pe baza Cadrului 
competențelor digitale pentru cetățeni, menită să-i ajute pe 
aceștia să recurgă la tehnologie cu încredere și în mod 
responsabil. 
Ar trebui sprijinite măsuri care să reducă și mai mult 
disparitatea de gen în tehnologie și antreprenoriat, prin 
promovarea competențelor digitale și antreprenoriale în rândul 
fetelor. Ar trebui mobilizate părțile interesate (companii, ONG-
uri) pentru a le oferi fetelor modele care să le inspire și 
posibilitatea de a obține competențe digitale, pe baza Cadrului 
competențelor digitale pentru cetățeni și a Cadrului 
competențelor antreprenoriale. 

Prioritatea 3: Îmbunătățirea sistemelor de educație cu ajutorul 
unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective 

Datele sunt indispensabile educației și formării. Prin folosirea 
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tehnologiei se creează date care pot fi exploatate. Provocarea este să aflăm 
cum să folosim aceste date pentru a ne dezvolta o capacitate de a înțelege 
în profunzime și în perspectivă, pentru a putea îmbunătăți sistemele de 
învățământ sau pentru a găsi soluții la provocările actuale din educație. Dată 
fiind amploarea mondială a tendințelor tehnologice precum inteligența 
artificială, automatizarea și robotica, cooperarea la nivelul UE poate oferi 
îndrumări utile tuturor statelor sale membre și poate ajuta la demararea unui 
proces de colaborare și schimb de informații cu privire la posibilele răspunsuri 
la provocările emergente, care nu țin cont de frontiere. Colectarea de date 
prin intermediul anchetelor și al studiilor pe tema digitalizării în instituțiile de 
educație și formare și tehnologiile digitale folosite în procesul de învățare 
oferă informații esențiale pentru procesul de elaborare a politicilor. Cu toate 
acestea, de cele mai multe ori datele amănunțite referitoare la pătrunderea 
tehnologiilor în sistemele educaționale sunt prea puține, parțiale sau 
neactualizate. Această situație impune o colectare a datelor și o coordonare 
la nivelul UE și la nivel internațional (OCDE) mai eficiente și mai eficace. 

Datele ajută și la identificarea și abordarea necesarului de 
măsuri de politică bazate pe dovezi, însă îndeosebi datele comparative sunt 
rar utilizate. Inițiativele în domeniul educației digitale sunt rareori comparate 
cu alte inițiative și date disponibile, drept care se cunosc puține lucruri despre 
practicile care funcționează în general sau care pot aduce beneficii anumitor 
sisteme societale sau de învățământ. Tehnologiile de lucru cu volume mari 
de date și analitica învățării oferă noi oportunități de a colecta, de a analiza 
și de a utiliza datele pentru a îmbunătăți educația. Există numeroase inițiative 
în diferite state membre ale UE de a trece de la predarea nediferențiată a 
materiilor precum matematica la un tip de învățare mai personalizată, care 
să permită adaptarea conținutului la nevoile individuale ale elevilor. Analitica 
învățării poate îmbunătăți învățarea personalizată, de exemplu prin 
identificarea elevilor expuși riscurilor, și poate evalua impactul diferitor 
strategii de predare. Însă, întrucât analitica învățării este încă în fază 
incipientă în Europa, avem nevoie de mai multe proiecte - pilot pentru a 
cerceta și pentru a experimenta în acest domeniu. 

Inovarea prin utilizatori este extrem de importantă pentru 
adoptarea rapidă a unor soluții inovatoare care să abordeze 
provocările din educație. Datele și tendințele din educație sunt în general 
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colectate și înregistrate „de sus în jos”, sub îndrumarea organizațiilor 
internaționale și a guvernelor. Adeseori, perspectiva utilizatorului nu este 
luată în considerare suficient, ceea ce ar putea limita posibilele soluții la o 
nevoie constatată. Această considerație este cu precădere valabilă într-o 
epocă a inovării antrenate de utilizatori, în care indivizii dezvoltă soluții pentru 
problemele cu care se confruntă. În acest context, Comisia va cerceta 
posibilitățile de promovare a implicării cetățenilor și a inovării prin 
utilizatori printr-un hackathon anual pe tema educației organizat la nivelul 
întregii UE, pentru a dezvolta soluții inovatoare pentru principalele provocări 
din domeniul educației și formării. 

Viziunea prospectivă: de la recuperarea ecartului la 
anticiparea schimbării. Instituțiile de educație și formare încearcă să țină 
pasul cu noutățile tehnologice. O viziune prospectivă în domeniul educației și 
formării poate inversa această tendință și poate determina actorii din 
domeniul educației (de la factori de decizie la practicieni) să dicteze ei înșiși 
schimbările care se arată la orizont. 
 

Perspectivele Spațiului european al educației 
Planul de acțiune conturează inițiativele europene pe care Comisia, în 

parteneriat cu statele membre, cu părțile interesate și cu societatea, le va 
pune în aplicare până la finele anului 2020. Acesta se înscrie în planul mai 
ambițios al Comisiei de a crea un Spațiu european al educației, venind în 
completarea recomandărilor privind valorile comune și competențele- cheie. 
Planul de acțiune va fi pus în aplicare în cadrul procesului de cooperare 
europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020). El va 
veni, totodată, în sprijinul semestrului european, care reprezintă un factor-
cheie de mobilizare a reformei prin recomandări referitoare la educație și 
formare specifice fiecărei țări. 

Comisia va lansa un dialog cu părțile interesate relevante pe tema 
modului în care pot fi puse în aplicare acțiunile propuse. În activitatea 
ulterioară punerii în aplicare, Comisia va colabora cu grupul ET2020 pentru 
aptitudini și competențe digitale. Comisia va desprinde și învățăminte politice 
din modul în care vor fi puse în aplicare acțiunile. În acest mod se va contribui 
la dezbaterea apărută pe tema viitoarei cooperări europene în materie de 
educație și formare. 
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6. Alfabetizarea digitală versus Competențe digitale 
 

Impulsul politic în jurul dezvoltării competenţelor de programare 
devine din ce în ce mai puternic în Europa şi în întreaga lume. Numeroase 
inițiative de promovare şi predare programare sunt conduse de guverne 
naționale, stakeholderi privați şi non-guvernamentali şi din mediul academic; 
Comisia Europeană se implică de asemenea activ în aceste eforturi. Pentru a 
se asigura că aceste competenţe sunt dezvoltate într-un mod consistent şi de 
înaltă calitate, este nevoie de o abordare standardizată. Acest document se 
constituie din trei părți esențiale: prima clarifică terminologia din jurul 
competenţelor de programare, codare, știința calculatoarelor, informatică şi 
alfabetizare digitală şi a doua expune diverse abordări de dezvoltare a 
competenţelor de programare din diferite țări; a treia sugerează că fiecare 
copil ar trebui să aibă oportunitatea de a învăța bazele informaticii, iar 
programarea ar trebui predată ca parte a acesteia. Acest document face apel 
la o abordare unitară a dezvoltării competenţelor digitale care să includă 
alfabetizarea digitală la fel ca şi informatica. 

Definirea termenilor 
Codarea, programarea, știința calculatoarelor, Informatica şi gândirea 

algoritmică – toţi acești termeni sunt adesea folosiți în mod substituibil atunci 
când se discută despre dezvoltarea competenţelor digitale. Pentru a clarifica 
acești termeni, vom folosi definițiile de lucru existente, prevăzute mai jos. 

Programarea pe computer (Computer programming) reprezintă 
procesul de dezvoltare şi implementare a unor seturi variate de instrucțiuni 
pentru a permite unui computer să efectueze o anumită sarcină, să rezolve 
probleme şi să ofere interactivitate umană. Aceste instrucțiuni (coduri sursă 
care sunt scrise într-un limbaj de programare) sunt considerate programe de 
computer şi ajută computerul să funcționeze fără probleme. 

Codarea (Coding), la nivel tehnic, reprezintă un tip de programare 
pe computer care arată îndeaproape ceea ce se întâmplă la nivelul cel mai 
apropiat de limbajul de comunicare de bază al calculatoarelor. Cu toate 
acestea, atunci când oamenii vorbesc despre codare, de obicei ei se referă 
la ceva de nivel superior, ce poate fi citit și interpretat de către oameni. 
Termenii programare şi codare sunt de obicei substituibili (vor fi folosiți de 
asemenea ca sinonime în cadrul acestui document). 
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Știința calculatoarelor (Computer science) este o disciplină 
academică ce acoperă principii precum algoritmi, structuri de date, 
programare, arhitectură de sistem, design, rezolvare de probleme, etc. 
Știința calculatoarelor cuprinde principii fundamentale (precum teoria de 
calcul), idei şi concepte cu o arie largă de aplicare (precum utilizarea 
modelelor relaţionale pentru a înregistra structura datelor). 

Informatica (Computing) reprezintă termenul care, în dezbaterea 
despre competențele digitale, este de multe ori folosit în paralel cu termenul 
“Știința calculatoarelor”. În acest document, vom folosi acești termeni ca 
sinonime (vezi Figura 1). În Marea Britanie, informatica este definită ca un 
domeniu larg care cuprinde atât știința calculatoarelor cât şi alfabetizarea 
digitală. 

Gândirea algoritmică (Computational thinking) este un proces 
de rezolvare a problemelor care stă la baza științei calculatoarelor. Gândirea 
algoritmică implică formularea de probleme care permit folosirea 
calculatorului pentru rezolvarea acestora; organizarea logică şi analiza de 
date, reprezentarea datelor prin abstractizare, automatizarea soluțiilor prin 
gândire algoritmică; identificarea, analizarea şi punerea în practică a soluțiilor 
posibile cu scopul de a atinge combinația de pași şi resurse cea mai eficientă 
şi efectivă; generalizarea şi transferul acestui proces de rezolvare a 
problemelor către o largă varietate de probleme, etc.  

Alfabetizarea digitală (Digital literacy) – un set de bază de 
competenţe necesare participării la activităţi esențiale de utilizator IT&C. 
Competențele tipice ar include abilitatea de a lucra cu numere şi documente 
(aplicații de procesare de text şi calcul tabelar), abilitatea de a folosi un 
browser web, e-mail-ul şi motoarele de căutare de pe Internet în siguranță 
şi în mod eficient. 



116 
 

Aceste definiții subliniază două arii de competenţe digitale diferite – 
Informatica / Știința calculatoarelor şi alfabetizarea digitală. Ambele ar trebui 
dezvoltate în cadrul educației formale. Competențele de alfabetizare digitală 
sunt la fel de importante precum cititul şi scrisul – e absolut necesar să fie 
deţinute pentru a se putea accesa toate tematicile din programă. 
Programarea / codarea se află între principii cheie precum algoritmii şi 
sistemele de arhitectură care împreună formează o disciplină de știința 
calculatoarelor. 

Definirea termenilor Știința calculatoarelor /Informatică şi alfabetizare 
digitală. 

 
Abordări diferite asupra dezvoltării competenţelor de codare 
Discuțiile pe marginea dezvoltării competenţelor digitale se 

concentrează pe codare ca fiind o competență digitală cheie. Pe de-o parte, 
această tendință a fost stimulată de faptul că cererea de specialişti IT pe 
piaţa muncii este în creștere şi absența profesioniștilor IT devine din ce în ce 
mai proeminentă. Pe de altă parte, codarea este promovată ca o competență 
ce dezvoltă gândirea logică, capacitatea de rezolvare a problemelor şi 
creativitatea şi construiește o înțelegere a principiilor din spatele tehnologiilor 
digitale. Urmare a acestor argumente, țări din interiorul şi din afara Europei 
au devenit lideri în direcția de dezvoltare a competenţelor de programare. 
Comisia Europeană a promovat programarea prin intermediul unui număr de 
inițiative incluzând Iniţiativa Opening up Education, Campania Europeană e-
Skills for Jobs şi Săptămâna EU Code. Fostul Vice-Președinte al Comisiei 
Europene, dna. Neelie Kroes a susținut includerea programării în curricula 
școlară a Statelor Membre. Proiectul The European Coding Initiative a fost 
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creat sub egida Comisiei şi este condus de parteneri din industria tehnologiei, 
inclusiv Microsoft, SAP, Rovio, Liberty Global şi Facebook. 

În acest moment, trei țări din Europa au integrat sau au în plan să 
integreze programarea ca parte obligatorie a curriculei din școala primară: 
Anglia, Belgia şi Finlanda. Șase țări europene au indicat programarea ca fiind 
obligatorie în învățământul secundar superior: Bulgaria, Cipru, Republica 
Cehă, Grecia, Polonia şi Portugalia. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor, 
copiii pot să învețe codare numai în activităţi voluntare after-school precum 
Coder Dojo (în Mai 2015, mai mult de 675 cluburi Coder Dojo funcționau în 
57 de țări), Cluburi de Codare (peste 3150 de Cluburi de Codare în întreaga 
lume) sau evenimente Rails Girls (227 evenimente la nivel global). 

Competiții de codare sunt de asemenea organizate în diferite țări. Spre 
exemplu, în 2004, un concurs de informatică pentru elevi numit Bebras a avut 
loc în Lituania. Inițiativa a fost mult preluată în alte țări şi în 2012, mai mult 
de 500000 de elevi din 26 de țări s-au înscris în această competiţie. În 
octombrie 2015, BBC Learning va acorda un milion de micro computere 
programabile de tip BBC Micro:bit elevilor în clasa a 7-a (vârste de 11 şi 12 
ani). Aceste dispozitive deţin un număr de caracteristici diverse precum 
butoane programabile, LED-uri, conexiune Bluetooth, accelerometru si 
magnetometru, pot fi alimentate prin USB sau cu baterii externe, etc. Scopul 
acestei inițiative este de a le stârni interesul copiilor pentru tehnologiile 
digitale. Inițiative ce privesc programarea sunt evidente şi în afara Europei. 
În Statele Unite, campania ‘Hour of Code’ (Ora de Codare) a fost 
implementată de companii din domeniul tehnologiilor mari precum Facebook, 
Google şi Apple. Site-ul web al campaniei, Code.org, oferă gratuit tutoriale 
pentru începători pentru a învăța cum să scrie cod şi resurse educaționale 
pentru profesori. Materiale similare sunt puse la dispoziţie pe un site web 
American similar: Code Academy. În Hong Kong, programarea este accesibilă 
în unele școli ca parte a curriculei formale şi este inclusă în oferta centrelor 
private de training şi în activităţi extra școlare. În Japonia, Information 
Processing Society organizează competiții de codare pentru tineri - ‘SamurAI 
Coding’ din 2012. În Orientul Mijlociu, inițiativa ArabCode.org a pornit în 2015. 
Aceasta urmărește să învețe tinerii din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii 
programare şi competenţe de știința calculatoarelor prin intermediul unei 
abordări de tip joc. Obiectivul campaniei este de a asigura elementele 
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fundamentale de programare pentru 1 milion de tineri începând cu vârsta de 
8 ani. Sunt două observații de făcut pe marginea acestor inițiative. Prima, 
diferitele părți interesate (guverne, sector privat, mediu academic şi ONG-
uri) din întreaga lume recunosc importanța competenţelor de codare şi 
doresc să susțină inițiative în acest domeniu. A doua, nu există o abordare 
coerentă la nivelul țărilor. Dezvoltarea competenţelor de programare variază, 
de la educația formală la activitățile after-school şi promovarea materialelor 
on-line pentru învățare independentă. Pentru a se asigura o dezvoltare în mod 
consistent şi la o calitate înaltă a acestor competenţe este nevoie de o 
abordare standardizată. 

Anglia este singura țară cu o abordare coerentă în ceea ce priveşte 
predarea informaticii ca pe o disciplină începând cu nivelul de școală primară. 
Programarea este predată ca unul dintre elementele disciplinei Informatică 
şi nu ca o materie separată. Competențele de alfabetizare digitală sunt 
dezvoltate ca parte a programei de informatică astfel încât să asigure baza 
tuturor celorlalte tematici. Această abordare diferențiază Anglia ca o țară ce 
are o abordare integrată referitoare la dezvoltarea competenţelor digitale. 
Una dintre problemele cheie ale predării informaticii ca parte a programei 
școlare o reprezintă insuficiența profesorilor pregătiți. De pildă, la începutul 
noului an școlar, 60% dintre profesorii din Anglia nu s-au simțit confortabil 
în a preda noua curriculă. Christine Gregory, purtătorul de cuvânt al Asociației 
Profesorilor şi Lectorilor (ATL) din Marea Britanie a declarat că "Nu există 
suficienți oameni cu aceste competenţe în școli. [Școlile] nu pot scoate 
profesori din aer prin magie." Un studiu desfășurat de European Schoolnet 
în 2014 a relevat că această problemă este proeminentă în toate țările 
europene. Concluzia este întărită de faptul că din cauza cererii ridicate de 
profesioniști IT&C pe piaţa muncii, profesorii bine calificați pe IT sunt deseori 
ademeniți de companiile IT&C care oferă slujbe mai bine plătite. 

 
Echilibru între informatică şi alfabetizarea digitală 
ECDL Foundation crede că fiecare copil ar trebui să aibă oportunitatea 

de a fi expus la elementele de bază ale informaticii în aceeași măsură în care 
aceştia învață biologie sau fizică. Scopul nu este acela de a transforma toţi 
copiii în biologi, fizicieni sau profesioniști IT, ci de a le asigura conceptele 
esențiale ale acestor discipline. Într-o fază avansată a educației lor, copiii ar 
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trebui să fie capabili să se specializeze pe discipline mai complexe, conform 
propriilor alegeri. Codarea (sau programarea) ar trebui predată ca un 
element al informaticii şi nu ca o materie separată. Aceasta cuprinde teoria 
de calcul precum şi concepte diverse ce variază de la programare la structura 
de date şi arhitectură. Pentru a-i înzestra pe copii cu un set complet de 
competenţe şi cunoștințe, toate aceste arii ar trebui acoperite la nivelul 
educației formale. Informatica ar trebui predată împreună cu aptitudinile de 
alfabetizare digitală. Două concepții greșite există în privința alfabetizării 
digitale: prima, concepția greșită conform căreia tinerii deţin deja 
competenţe de utilizare a aplicațiilor “tradiționale” precum lucrul cu 
documente şi foi de calcul; şi a doua, concepția greșită conform căreia 
informatica este mai importantă pentru capacitatea de a fi angajat decât 
competențele de alfabetizare digitală. 

Prima concepție greșită este bazată pe conceptul de “nativ digital”, care 
presupune că tinerii ce au crescut înconjurați de tehnologii digitale au 
dobândit intuitiv competențele de alfabetizare digitală şi, de aceea ei nu mai 
necesită educație sau training digital. De fapt, cercetarea extinsă arată că nu 
aceasta este situaţia. Spre exemplu, International Computer and Information 
Literacy Study (ICILS), care evaluează competențele de alfabetizare digitală 
a mai mult de 60000 de elevi de clasa a opta din 21 de sisteme de educație 
din toată lumea, a descoperit că, în medie, 17% dintre elevi nu ating nici cel 
mai scăzut nivel al scalei lor (e.g. rezolvarea unor sarcini elementare de 
comunicare şi adăugarea de conținut simplu unor produse de informare) şi 
numai 2% au atins nivelul maxim, care cere aplicarea gândirii critice în timpul 
căutării online de informație. Mai mult, rezultatele ICILS arată că în 7 din 9 
țări participante din UE, 25% dintre elevi au dovedit niveluri scăzute de 
alfabetizare digitală (mai multe cercetări pe această temă pot fi găsite în 
documentul de poziție al ECDL Foundation pe marginea erorii “Nativ digital”). 
De aceea, este crucial să ne asigurăm că dezvoltarea competenţelor de 
alfabetizare digitală nu va fi înlocuită de informatică. 

Cel de al doilea argument se bazează pe previziunea Comisiei 
Europene conform, căreia până în 2020, Europa s- ar putea confrunta cu un 
deficit de până la 825000 de profesioniști IT&C. 
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Totuși, statisticile arată că profesioniștii IT&C constituie doar 5% din 
forța de muncă din Europa. În contrast, 90% dintre slujbe vor necesita cel 
puţin competenţe digitale de bază până în 2020, dar 40% din populația 
europeană are competenţe digitale insuficiente şi 22% nu are deloc. Aceste 
numere confirmă că dezvoltarea competenţelor de alfabetizare digitală este 
la fel de relevantă. 
precum a celor informatice. Figura de mai sus oferă un exemplu despre cum 
să echilibrăm competențele digitale de alfabetizare digitală cu cele informatice 

din primii până în ultimii ani de școală. Aceasta include toată gama de 
competenţe, de la competenţe esențiale necesare pentru utilizarea unui 
computer şi pentru a naviga online, până la informatică şi editare web. Este 
o reprezentare a modulelor ECDL în cadrul spațiului educațional, dar 
implementarea acestui model poate varia de la țară la țară. Modulele marcate 
cu alb sunt deja utilizate în mod curent în sectorul educațional (modulul de 
informatică este în prezent în dezvoltare) în timp ce modulele cu portocaliu 
sunt exemple de module adiţionale oferite în anumite țări. 

 
În concluzie 

Definiția informaticii / științei calculatoarelor indică faptul că 
programarea reprezintă doar unul dintre numeroasele elemente ale acestei 
discipline. Informatica, atunci când este introdusă copiilor prin școli, ar trebui 
ca la început să pună un accent larg pe gândirea algoritmică şi pe rezolvarea 
problemelor. 

Fiecare copil ar trebui să beneficieze de oportunitatea de a învăța 
bazele informaticii la școală. În stadii avansate ale educației, ar trebui să fie 
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capabili să se specializeze pe această disciplină. 
Competențele de alfabetizare digitală sunt relevante şi susțin toate 

celelalte materii. Aceste competenţe ar trebui să fie dezvoltate simultan şi 
complementar cu Informatica. 

Predarea programării şi a informaticii variază substanțial la nivelul 
diferitelor țări. Pentru a ne asigura că aceste competenţe sunt dezvoltate 
într-o manieră coerentă şi de înaltă calitate, este nevoie de o abordare 
standardizată. Aceasta ar trebui să cuprindă atât Informatica, cât şi 
alfabetizarea digitală ca două arii substanţiale ale competenţelor digitale. 
Abordarea standardizată ar trebui să servească drept un ghid pentru 
dezvoltarea competenţelor digitale ale profesorilor în știința calculatoarelor, 
competenţe care sunt scăzute în acest moment. 
 

 
7. Tehnologia și resursele educaționale deschise ca 

oportunități de remodelare a educației din UE 
 

S-a stabilit o agendă europeană pentru stimularea modalităților de 
înaltă calitate și inovatoare de predare și învățare prin intermediul noilor 
tehnologii și al conținutului digital. „Deschiderea educației” propune măsuri 
pentru deschiderea mediilor de învățare în scopul de a oferi o educație de 
calitate mai bună și mai eficace și de a contribui, astfel, la atingerea 
obiectivelor strategiei Europa 2020 în ceea ce privește stimularea 
competitivității și creșterea economică a UE prin intermediul unei forțe de 
muncă mai calificate și al creării și ocupării mai multor locuri de muncă. Ea 
contribuie la obiectivele primare ale UE de reducere a abandonului școlar 
timpuriu și de creștere a formelor terțiare de învățământ și se inspiră din 
inițiativele recente „Regândirea educației”, „Învățământul superior european 
în lume”, precum și din inițiativa emblematică Agenda digitală. 

Au fost propuse acțiuni la nivelul UE și la nivel național, în special: 
- sprijinirea instituțiilor de învățământ, a profesorilor și 

cursanților în demersul de dobândire a competențelor și metodelor de 
învățare digitale  

- sprijinirea dezvoltării și disponibilității resurselor educaționale 
deschise 
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- conectarea sălilor de clasă și utilizarea de dispozitive digitale și 
de conținut digital 

- mobilizarea tuturor părților interesate (profesori, cursanți, 
familii, parteneri economici și sociali) pentru a modifica rolul tehnologiilor 
digitale în instituțiile de învățământ 

Deși succesul acestor măsuri depinde în special de statele membre, 
UE are, la rândul său, un cuvânt de spus. UE este în măsură să promoveze 
cele mai bune practici și să sprijine schimburile între statele membre, poate 
aduce beneficii de pe urma economiilor de scară și a interoperabilității, 
evitând astfel fragmentarea și are capacitatea de a sprijini implementarea și 
disponibilitatea tehnologiei și conținutului digital prin acordarea de sprijin 
financiar, prin parteneriatele public-private și prin diverse recomandări. 

Educația din UE nu reușește să țină pasul cu societatea și cu 
economia digitală... 

Deși tehnologiile digitale sunt pe deplin integrate în modul în care 
oamenii interacționează, muncesc și fac comerț, ele nu sunt încă pe deplin 
exploatate în sistemele de învățământ și formare din întreaga Europă. Un 
studiu recent privind echipamentele digitale existente în prezent în școlile din 
Uniune a arătat că 63 % dintre elevii de nouă ani nu învață într-o școală 
„foarte bine echipată din punct de vedere digital” (cu echipamente adecvate, 
internet în bandă largă de mare viteză și „conectivitate” ridicată). Cu toate 
că 70 % dintre profesorii din UE recunosc importanța predării și învățării prin 
metode asistate digital, numai 20-25 % dintre elevi învață de la profesori 
care stăpânesc mediul digital și încurajează promovarea acestuia. Majoritatea 
profesorilor utilizează tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) în 
principal pentru a-și pregăti materialele pedagogice, nu și pentru a lucra cu 
elevii în timpul orelor. 

Cursanții de astăzi așteaptă mai multă personalizare, colaborare și 
relaționare între învățarea formală și cea informală, iar o mare parte dintre 
aceste dorințe pot fi realizate prin învățarea asistată digital. Cu toate acestea, 
între 50 % și 80 % dintre elevii din UE nu utilizează niciodată manuale 
digitale, nu lucrează cu software, broadcast/podcast-uri, simulări sau jocuri 
didactice. UE nu dispune de o masă critică de conținut educativ de bună 
calitate și nici de aplicații pentru materii specifice sau multilingve, neavând 
un număr suficient de dispozitive conectate pentru toți elevii și profesorii. În 
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UE se creează un nou decalaj digital, între cei care au acces și cei care nu au 
acces la învățământul inovator bazat pe tehnologie, ca urmare a acestei 
fragmentări a piețelor și abordărilor. 

De asemenea, UE riscă să rămână în urma altor regiuni ale lumii. SUA 
și anumite țări din Asia investesc în strategii bazate pe TIC pentru 
remodelarea învățământului și formării. Ele își transformă, modernizează și 
internaționalizează sistemele de învățământ, obținând rezultate concrete în 
școli și universități în ceea ce privește accesul la învățământ și costul 
acestuia, metodele de predare și reputația la nivel internațional. Un exemplu 
în acest sens este faptul că mare parte din conținutul digital este furnizat de 
actori din afara Europei, inclusiv de instituții de învățământ care oferă cursuri 
la nivel global prin intermediul cursurilor online deschise și în masă (MOOC). 

... și totuși tehnologia oferă posibilitatea de a crește nivelul 
de eficiență și echitate în învățământ. 

Beneficiile potențiale ale revoluției digitale în educație sunt multiple: 
cursanții pot căuta și dobândi cunoștințe din alte surse decât profesorii lor și 
instituțiile la care studiază, adesea gratuit; se poate intra în contact cu alte 
grupuri de cursanți, deoarece actul învățării nu mai este restricționat la orarul 
sau la metodele clasei și  poate fi personalizat; apar noi furnizori de educație; 
profesorii pot crea și partaja mai ușor conținutul respectiv cu colegi și cursanți 
din diferite țări; și există o gamă mult mai largă de resurse educaționale care 
pot fi accesate. Tehnologiile deschise permit Oricărei persoane să învețe, 
Oriunde, Oricând, prin Orice dispozitiv, cu sprijinul Oricui. 

Cel mai important, educația și cunoștințele pot să călătorească mult 
mai ușor peste frontiere, optimizând valoarea și potențialul de cooperare 
internațională. Datorită resurselor educaționale deschise (OER), și în special 
MOOC, profesorii și instituțiile de învățământ pot ajunge acum la mii de 
cursanți din toate cele cinci continente simultan, subliniind faptul că limba nu 
este întotdeauna o barieră. Cooperarea are de câștigat dacă li se permite 
cursanților, profesorilor, cercetătorilor și instituțiilor să creeze, să 
împărtășească și să discute conținutul cu colegii lor din întreaga lume. Pe 
lângă lărgirea accesului la educație, utilizarea la scară mai largă a noilor 
tehnologii și a resurselor educaționale deschise poate contribui la reducerea 
costurilor pentru instituțiile de învățământ și pentru studenți, în special în 
rândul grupurilor defavorizate. Acest impact în materie de echitate necesită 
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însă continuarea investițiilor în infrastructurile educaționale și resursele 
umane. 

Tehnologiile deschise oferă oportunitatea ca Europa să atragă talente 
noi, să doteze cetățenii cu competențele relevante, să promoveze știința, 
cercetarea și inovarea în materie de combustibili, productivitatea, ocuparea 
forței de muncă și creșterea. Europa trebuie să acționeze prin furnizarea unui 
cadru adecvat de politică și a unui stimulent pentru introducerea unor practici 
inovatoare de învățare și predare în școli, universități, instituțiile de 
învățământ profesional (VET) și instituțiile de învățare pentru adulți. Cadrul 
politic al UE (metoda deschisă de coordonare în materie de educație și 
formare 2020) și programele UE (în special Erasmus +, Orizont 2020 și 
fondurile structurale și fondurile de investiții) pot oferi stimulente și pot crea 
condițiile-cadru pentru ca aceste deziderate să devina realitate. Acest lucru 
poate ajuta toate statele membre și regiunile, în special cele mai puțin 
dezvoltate, să beneficieze, de asemenea, de o educație de calitate și să-și 
îmbunătățească potențialul de creștere, menținându-se astfel convergența 
economică și socială. 

Acțiunile propuse vor fi susținute de UE și vor reflecta rezultatele 
consultării cu o gamă largă de părți interesate, care a avut loc începând cu 
vara anului 2012. Rezultatele și baza documentară detaliată sunt, de 
asemenea, prezentate într-un document de lucru al serviciilor Comisiei, care 
prezintă o analiză a situației actuale din statele membre cu situații foarte 
diferite, pune în evidență cele mai bune practici și analizează principalele 
obstacole la nivelul UE care împiedică introducerea inovării în domeniul 
învățământului prin conținut digital și tehnologii. Miza variază, în mod 
evident, între diferite sectoare de învățământ (de exemplu, învățământul 
obligatoriu, învățământul superior, educația și formarea profesională și 
educația adulților) și învățarea non-formală și informală. 

Mediile de învățare deschisă: oportunitățile de inovare pentru 
organizații, profesori și cursanți 

Organizații inovatoare 
Instituțiile de învățământ și de formare trebuie să își 

reexamineze strategiile organizaționale... 
Toate instituțiile de învățământ trebuie să își amelioreze capacitatea 

de adaptare, să promoveze inovarea și să exploateze potențialul tehnologiilor 
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și al conținutului digital. Realitatea este însă că strategiile instituționale au 
tendința să se opună deschiderii accesului la educație, facilitate de TIC. În 
învățământul școlar și educația și formarea profesională, există reglementări 
restrictive privind programele de învățământ și practicile de evaluare, care 
împiedică exploatarea deplină a abordărilor facilitate de tehnologie în ceea 
ce privește metodologiile de predare și învățare. În învățământul superior 
există alți factori, cum ar fi lipsa de finanțare și structurile de guvernanță, 
accentuați de restricțiile asupra resurselor bugetare, care inhibă schimbarea. 
În sectorul educației destinate adulților, TIC oferă un potențial uriaș pentru 
schimbările structurale: un sondaj de opinie realizat în Finlanda arată că 
numai 41 % dintre organizațiile respondente din industria finlandeză au 
utilizat învățarea on-line în procesul de formare profesională a personalului 
din 2012. Însă utilizarea TIC poate reduce costurile și poate ameliora 
flexibilitatea în termeni de timp și spațiu. Instituțiile de învățământ vor profita 
din plin de perspectivele pe care le oferă TIC numai dacă schimbă condițiile 
generale în care își desfășoară activitatea. Mediile de învățare deschisă 
necesită ca liderii instituțiilor de învățământ să joace un rol activ prin: 
conturarea unei viziuni strategice; transformarea instituțiilor izolate în 
comunități de învățare conectate și recompensarea cadrelor didactice pentru 
aplicarea unor metode de predare inovatoare. Postura de lider trebuie 
însoțită de schimbări organizaționale și de planuri de dezvoltare 
instituțională. Instituțiile de învățământ ar trebui să ia în considerare 
evaluarea gradului de pregătire pentru TIC și revizuirea lor organizațională și 
a modelor de afaceri, dacă se dovedește necesar. Aceasta presupune, de 
exemplu, evaluarea câștigului în materie de eficiență care se poate obține 
prin digitizarea serviciilor care nu lucrează cu publicul, dacă TIC este 
integrată în condiții de securitate similare celor corespunzătoare etichetei 
„eSafety” pentru școli sau dacă învățarea și predarea sunt asistate digital. 
Poate fi necesar să se analizeze dacă vocația instituției este să transmită 
cunoștințe și/sau să certifice deținerea acestora. Apariția inovațiilor puternice 
precum MOOC are potențialul de a transforma învățământul superior prin 
accentuarea concurenței și prin crearea centrelor de excelență la nivel 
mondial. Chiar dacă primul proiect „Open Courseware” a început în 
Germania, cele mai mari schimbări au loc în SUA. În timp ce principalii trei 
furnizori de MOOC din SUA oferă aproximativ 400 de cursuri, având trei 
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milioane de utilizatori în întreaga lume, universitățile europene care oferă 
MOOC sunt foarte puține. Un studiu recent arată că o treime din cele 200 de 
universități europene consultate nici măcar nu știau ce înseamnă MOOC, și 
numai o treime ar avea intenția să preia o inițiativă legată de MOOC. 

Exploatarea acestui potențial se poate realiza cel mai bine prin 
parteneriate strategice. Un exemplu pozitiv este lansarea recentă a Inițiativei 
europene MOOC de către Asociația europeană a universităților cu învățământ 
la distanță. O astfel de inițiativă dovedește că activitățile transfrontaliere 
oferă anvergura necesară pentru a genera noi soluții de învățământ care 
altminteri ar fi imposibil de realizat (dacă sunt concepute de fiecare instituție 
în parte). 

...pentru a stimula practicile de învățare inovatoare 
Consolidarea utilizării experiențelor de învățare, care combină 

învățarea față în față și cea online (învățare mixtă), poate duce la creșterea 
motivației studenților și a eficacității procesului de învățare. În cazul formării 
de tip ucenicie, pot fi utilizate de exemplu, tehnologii care simulează situațiile 
din viața reală, permițând cursanților să-și îmbunătățească abilitățile tehnice 
și capacitățile de soluționare a problemelor. De asemenea, tehnologia 
permite noi moduri de învățare și de evaluare, concentrându-se mai degrabă 
asupra a ceea ce cursantul este capabil să facă decât pe simpla acumulare 
de informații sau pe capacitatea de repetare a acestuia. 

Tehnologia oferă posibilitatea de a elabora noi soluții pentru o învățare 
mai bună și mai individualizată, permițând profesorilor să urmărească mai 
atent și mai punctual evoluția fiecărui cursant. Prin analitica învățării pot fi 
generate metode de predare noi și centrate pe cursant, deoarece evoluția 
cursanților care utilizează regulat TIC poate fi monitorizată îndeaproape: 
profesorii pot cunoaște cu precizie rezultatele învățării fiecărui individ și pot 
identifica dacă este nevoie de sprijin suplimentar, în funcție de stilul de 
învățare al fiecărei persoane. 
 

Profesorii inovatori 
Profesorii trebuie să poată dobândi bune competențe 

digitale... De-a lungul anilor, profesorii au fost promotorii constanți ai 
inovării în instituțiile noastre de învățământ. 
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Încă, în ceea ce privește integrarea TIC, numeroase persoane nu dețin 
competențele necesare pentru utilizarea pedagogică a TIC. Numai șapte țări 
au 30-50 % dintre elevii de nivelul 4 și/sau de nivelul 8 cărora le predau 
profesori care stăpânesc și încurajează mediul digital, cu nivel ridicat de acces 
la TIC și care se confruntă cu puține obstacole la utilizarea sa în școli. De 
asemenea, studiile arată că 70 % dintre profesorii din UE ar dori să se 
dezvolte profesional în ceea ce privește competențele TIC. 

Formarea inițială a cadrelor didactice ar trebui să pună un accent 
puternic pe metode de predare asistate digital (pedagogie digitală). Un 
sondaj comun CE-OCDE arată că șase profesori din zece nu au primit nicio 
formare privind modul de utilizare a TIC în sălile de clasă. Este imperios să 
se pună accent pe competențele pedagogice digitale în timpul dezvoltării 
profesionale continue pentru a menține profesorii la curent. Abordarea 
acestei provocări se află în centrul preocupărilor mai multe părți interesate 
care, în contextul Marii coaliții pentru promovarea locurilor de muncă în 
sectorul digital, s-au angajat deja să dezvolte MOOC europene pentru 
formarea profesorilor în competențe specifice, astfel încât să contribuie la 
îmbunătățirea competențelor lor digitale. Printre altele, Comisia se va baza 
în continuare pe Academia  European Schoolnet ca să dezvolte și să ofere 
cursuri online la scară largă în domeniul dezvoltării profesionale pentru 
profesorii din domenii specifice precum matematica, știința și tehnologia și 
va sprijini o rețea de organizații implicate în formarea prealabilă și formarea 
la locul de muncă a profesorilor. 

... pentru a se conecta în comunități de practică bine 
stabilite... 

Utilizarea de conținut educativ și OER este limitată de faptul că se 
găsesc cu greu resurse adecvate pentru nevoile specifice ale fiecărui 
utilizator: profesorii au tendința de a utiliza resursele care le-au fost 
recomandate de către ceilalți colegi. Comunitățile de specialiști la nivelul UE 
s-au dovedit a fi soluții solide pentru schimbul de bune practici și pentru 
asistența între colegi, după cum reiese din numărul mare de membri profesori 
ai platformei e-Twinning, care depășește 200 000 de utilizatori înregistrați, 
ai SCIENTIX, comunitatea pentru educația științifică în Europa și ai Open 
Discovery Space. Pentru a garanta că mari comunități de practică beneficiază 
de dezvoltare profesională prin resurse online și de învățare reciprocă, 
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Comisia va explora modalitățile de mobilizare a rețelelor existente și de a 
crea altele noi, inclusiv viitorul EPALE (Platforma electronică pentru învățarea 
în rândul adulților în Europa - Electronic Platform for Adult Learning in 
Europe). O atenție sporită se va dedica, de asemenea, explorării potențialului 
activităților de colaborare în materie de predare și de învățare în învățământul 
superior, în prezent mai puțin dezvoltate decât în cercetare. 

... și pentru a fi recompensați pentru noile metode de predare. 
Profesorii sunt influențați de modul în care le este evaluată 

performanța. În timp ce evaluarea performanțelor diferă între țări și sectoare 
educaționale, ea include arareori parametrii asociați practicilor pedagogice 
deschise. Statele membre, autoritățile regionale și instituțiile de învățământ 
și de formare trebuie să reexamineze sistemele de evaluare a performanțelor 
în vederea creării stimulentelor adecvate pentru ca profesorii să introducă și 
să implementeze tehnici de predare inovatoare. 

 
Inovare pentru cursanți 
Cursanții se așteaptă să dobândească competențe digitale 

pentru secolul 21... 
Oamenii trebuie să dobândească noi competențe pentru lumea 

digitală. Deși competențele digitale sunt esențiale pentru ocuparea forței de 
muncă, tinerii de azi nu dispun de capacitatea de a le utiliza în mod creativ 
și în mod critic. A fi născut în epoca digitală nu este o condiție suficientă 
pentru a avea competențe digitale. Studiile arată că, în medie, doar 30 % 
din studenții din UE pot fi considerați ca fiind competenți din punct de vedere 
digital și că 28 % dintre studenții din UE nu au practic niciun acces la TIC, 
nici la școală, nici acasă. Doar aproximativ jumătate dintre studenții EFP 
inițiali din Europa participă la cursuri în care profesorii utilizează TIC în mai 
mult de 25 % din lecții. În plus, competențele digitale reduse sau inexistente 
ale multor adulți le îngreunează productivitatea și capacitatea de inovare la 
locul de muncă, limitându-le participarea în societate. 

Prin Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital, 
Comisia lucrează deja în parteneriat cu industria pentru a promova 
competențele necesare practicienilor TIC. Cu toate acestea, un număr mai 
mare de persoane trebuie să dobândească competențe digitale și să se 
obișnuiască cu utilizarea activă a tehnologiei pentru a le spori perspectivele 
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de inserție profesională. Este esențial să se consolideze competențele digitale 
prin învățarea informală și neformală și prin noi programe școlare, unde 
codificarea, de exemplu, este din ce în ce mai răspândită.  Este necesar să 
se acorde, de asemenea, o atenție specială grupurilor defavorizate precum 
cursanții cu risc de rezultate slabe la știință și tehnologie, de exemplu, sau 
cu dificultăți de învățare. 

... care să fie certificate cu ușurință și recunoscute pentru 
continuarea studiilor sau pentru obținerea unui loc de muncă. 

Cursanții doresc să aibă competențe care să fie recunoscute de către 
potențialii angajatori sau pentru activități de formare profesională și caută 
furnizori de educație și formare care pot acorda calificări relevante. 

Evaluarea și certificarea realizărilor cursanților sunt provocări cu care 
se confruntă furnizorii de educație online: ele presupun integrarea practicilor 
de învățare online în programe oficiale și găsirea unor modalități de a valida 
învățarea asistată de tehnologie în contexte non-formale și informale. Unii 
furnizori au început să ofere „certificate deschise” care atestă că un cursant 
a finalizat un anumit curs sau a dobândit o anumită competență. Cu toate 
acestea, ele nu sunt încă recunoscute de autoritățile de calificare și sunt de 
multe ori necunoscute pe piața muncii. 

Instrumentele de validare și recunoaștere utilizate în educația formală 
trebuie să se adapteze la apariția unei oferte educaționale mult mai 
diversificate, care include furnizorii de educație nouă și formele noi de 
învățare facilitate de tehnologie. În paralel, noi instrumente trebuie create 
atât pentru a garanta că învățarea asistată de tehnologie care are loc în afara 
educației formale este validată, cât și pentru a încuraja cursanții să se 
angajeze mai mult în practici deschise. Aceste noi instrumente ar trebui să 
respecte principiile prevăzute în Recomandarea Consiliului privind validarea 
învățării non-formale și informale în sinergie cu instrumentele de validarea și 
recunoaștere stabilite și să contribuie la crearea unui Spațiu european al 
competențelor și calificărilor, în scopul unificării practicilor din statele 
membre și promovării unei recunoașteri reale la nivel transfrontalier. 

Principalele acțiuni transformatoare în acest domeniu 
Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

Sprijini instituțiile de învățământ la dezvoltarea unor noi modele 
de afaceri și educaționale și la lansarea cercetării la scară largă și a abordării 
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pedagogice inovatoare cu caracter experimental, precum și la elaborarea de 
programe și evaluarea calificărilor; 

Sprijini dezvoltarea profesională a profesorilor cu ajutorul 
cursurilor deschise online, conform angajamentelor asumate în temeiul Marii 
coaliții în favoarea locurilor de muncă din sectorul digital și prin crearea unor 
noi platforme europene pentru comunitățile de practică ale profesorilor, 
precum și prin actualizarea celor existente, cum ar fi eTwinning, EPALE) 
pentru stabilirea practicilor de predare colaborative (între colegi) în UE. 

Examina și testa, în cooperare cu părțile interesate și cu statele 
membre, cadrele de competențe digitale și instrumentele de autoevaluare 
pentru cursanți, profesori și organizații; 

Cerceta modul în care instrumentele existente și instrumentele 
noi de validare și recunoaștere a competențelor, cum ar fi „certificatele 
deschise”, pot fi adaptate în funcție de nevoile în materie de învățare ale 
cursanților. 

Coordona, facilita schimbul de experiență și rezultatele obținute 
în programele naționale între statele membre și va furniza orientări politice 
direcționate către grupuri de state membre, pentru a le ajuta să-și rezolve 
problemele din perspectiva recomandărilor specifice fiecărei țări în cadrul 
semestrului european/Europa 2020. 

 
Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

Sprijine mediile inovatoare de predare și de învățare, inclusiv 
prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții (ESIF); 

Asigure faptul că transparența și instrumentele de recunoaștere 
utilizate în educația formală sunt adaptate la noi forme de învățare, inclusiv 
validarea competențelor dobândite online, în conformitate cu instrumentele 
naționale în contextul Recomandării Consiliului privind validarea învățării 
non-formale și informale, 

Sprijine profesorii să dobândească un nivel ridicat de 
competențe digitale și să adopte practici inovatoare de predare prin formarea 
flexibilă, sisteme de stimulente, programele de învățământ revizuite pentru 
formarea inițială a profesorilor și noi mecanisme de evaluare profesională; 

Consolidarea competențelor digitale în instituțiile de 
învățământ și de formare profesională, inclusiv în rândul grupurilor 
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dezavantajate, și analizarea evaluărilor cursanților pentru a asigura că toate 
competențele dobândite prin învățarea digitală pot fi recunoscute. 

 
Resurse educaționale deschise: oportunități de a utiliza 

cunoștințele deschise pentru îmbunătățirea accesului și calității 
Cunoștințele sunt deschise atunci când sunt furnizate prin instrumente 

accesibile tuturor cetățenilor. OER sunt importante pentru stimularea 
mediilor de învățare inovatoare în care conținutul poate fi adaptat de către 
utilizatori în funcție de necesitățile lor. Stimularea cererii și ofertei pentru 
OER europene de înaltă calitate este esențială pentru modernizarea 
sectorului educației. Combinate cu resursele educaționale tradiționale, OER 
permit combinarea învățării față în față cu învățarea online. De asemenea, 
ele au potențialul de a reduce costurile materialelor didactice pentru studenți 
și familiile lor, precum și pentru bugetele publice atunci când acestea din 
urmă acoperă costurile pentru materialele didactice. 

OER europene de înaltă calitate trebuie să devină mai vizibile 
și mai accesibile tuturor cetățenilor... 

În ultimul deceniu, furnizarea de OER în lume a crescut exponențial. 
Cu toate acestea, în timp ce există o varietate din ce în ce mai mare de 
materii, OER sunt produse, în mod obișnuit, într-un număr limitat de limbi (în 
principal în limba engleză), și utilizate de anumite sectoare ale educației (în 
special de învățământul superior) și discipline specifice (de exemplu, TIC). 
Utilizarea OER în Europa este în continuare extrem de fragmentată și nu a 
fost susținută. 

Trebuie intensificate eforturile pentru a se asigura vizibilitatea și 
accesibilitatea largă a conținutului european, precum și capacitatea 
utilizatorilor, cursanților și profesorilor de a găsi resurse de calitate 
neîndoielnică. Pentru numeroase cadre didactice, lipsa de catalogare, selecție 
și disponibilitate a resurselor de calitate corespunzătoare este un important 
obstacol în calea utilizării pe scară mai largă a OER. 

Bazându-se pe experiența inițială a portalului e-learning și pe 
implicarea intensă a părților interesate, Comisia va lansa, cu finanțare 
Erasmus +, un portal unic pentru OER produse în Europa, dotând platformele 
existente cu facilități avansate de căutare și browsing, pentru a-i ajuta pe 
utilizatori să găsească conținutul potrivit. În ceea ce privește evaluarea 
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calității conținutului, potențialul de evaluare inter pares și de către public va 
fi explorat pe lângă alte abordări, pentru a crește vizibilitatea OER de înaltă 
calitate și pentru a dezvolta cadre de calitate pentru OER și a stabili o 
corespondență cu programele de învățământ. 

Instituțiile europene de învățământ și formare profesională, profesorii 
și cursanții ar trebui să fie, de asemenea, încurajați să partajeze gratuit 
propriile materiale educative cu alți colegi, prin utilizarea licențelor deschise. 
În conformitate cu Declarația de la Paris a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), o abordare europeană comună 
ar trebui să permită ca materialele educaționale finanțate din fonduri publice 
să fie puse gratuit la dispoziția tuturor celor care doresc să le utilizeze pentru 
învățare sau în predare. În plus, instrumentele tehnice precum standardele 
deschise de calitate ar trebui să ajute producătorii de OER să crească 
vizibilitatea calității procesului de creație și a resursei ca atare. În plus, în 
prezent, taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată la manualelor digitale 
(educative) este, în majoritatea țărilor, mai mare decât cota de TVA aplicată 
manualelor fizice (educative). Unele părți interesate insistă să se elimine 
această diferență între cotele TVA în scopul unei adoptări mai mari a 
resurselor digitale. Comisia tratează în prezent această problemă și va 
prezenta, rezultatele planului de acțiune privind TVA. În plus, recomandările 
semestrului european 2019 subliniază de asemenea că trebuie să fie 
abordată ineficiența care este integrată în structura unor sisteme fiscale 
naționale (de exemplu reducerea unor cote și alte scutiri fiscale). 

În cele din urmă, părțile interesate implicate în furnizarea de materiale 
educative „tradiționale” pot, de asemenea, să contribuie la răspândirea 
conţinutului digital de înaltă calitate: autorii de manuale, editorii și librarii pot 
contribui la eforturile colaborative pentru a găsi noi soluții tehnice inovatoare 
care să asigure că sunt disponibile resurse de înaltă calitate pentru toți. 
Complementaritatea OER și a resurselor publicate în mod tradițional, precum 
și libertatea de alegere pentru profesori și educatori ar trebui să rămână 
principalele principii directoare. 

..., iar drepturile și obligațiile utilizatorilor de materiale 
didactice în temeiul drepturilor de autor ar trebui să fie mai 
transparente la nivel transfrontalier. 
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Lipsa unor informații clare privind utilizările autorizate ale unui anumit 
material de învățare online (de exemplu, text, imagini, înregistrări video) 
descurajează utilizatorii. În mod similar, este dificil pentru autorii de conținut 
nou să definească drepturile și/sau limitările de utilizare pe care doresc să le 
asocieze unei anumite resurse. Promovarea licențelor deschise în rândul 
comunităților de profesori și al factorilor de decizie, precum și dezvoltarea de 
instrumente tehnice pentru a integra meta datele în fiecare resursă 
disponibilă pe internet vor contribui la creșterea transparenței. 

Cadrul UE privind drepturile de autor include excepții pentru utilizarea 
materialelor în scopuri didactice. Implementarea acestor excepții variază de 
la un stat membru la altul. Dat fiind potențialul transfrontalier al practicilor 
inovatoare în ceea ce privește utilizarea conținutului educativ, este important 
să se evalueze dacă actualul cadru juridic asigură în practică utilizatorilor 
suficientă transparență și securitate juridică.  Comisia efectuează în prezent 
o revizuire a cadrului UE privind drepturile de autor, după cum a anunțat în 
comunicarea sa din 18 decembrie 2012 privind conținutul pe piața unică 
digitală. 

Principalele acțiuni transformatoare în acest domeniu 
Comisia urmărește să: 
Asigure că toate materialele educative sprijinite de programul 
Erasmus + sunt disponibile publicului pe bază de licențe deschise și 
să promoveze practici similare în temeiul programelor UE;  
Utilizeze noile programe Erasmus + și Orizont 2020 ca să încurajeze 
parteneriatele între creatorii de conținut educativ (de exemplu 
profesori, editori, companii din sectorul TIC), pentru creșterea ofertei 
de OER și de alte materiale educaționale digitale în diferite limbi, să 
elaboreze noi modele de afaceri și să dezvolte soluții tehnice care să 
furnizeze informații transparente privind drepturile de autor și 
licențele deschise pentru utilizatorii de resurse educaționale digitale; 
Lanseze, odată cu prezenta comunicare, portalul Open Education 
Europa care face legătura cu resursele OER existente în diferite limbi 
și care alătură studenții, profesorii și cercetătorii pentru a îmbunătăți 
atractivitatea și vizibilitatea OER de calitate produse în UE.  

Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 
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Stimuleze politicile de acces liber la materiale educaționale 
finanțate din fonduri publice; 
Încurajeze educația formală și instituțiile de formare pentru a 
include conținutul digital, inclusiv OER, în medii/materialele 
educaționale recomandate cursanților la toate nivelurile de 
învățământ și să încurajeze producția, inclusiv prin achiziții 
publice, de materiale didactice de înaltă calitate, din materiale 
ale căror drepturi de autor ar urma să aparțină autorităților 
publice. 

 
Conectivitate și inovare: parteneriate pentru infrastructuri, 

noi produse și servicii, precum și interoperabilitatea 
Lipsa de dispozitive hardware sau nivelul scăzut al răspândirii benzii 

largi împiedică utilizarea optimă a tehnologiei, reduce potențialul pentru 
utilizarea OER și a softurilor educaționale și compromite principiul Bring Your 
Own Device - Aduceți-vă propriul dispozitiv. În multe locuri există bandă largă 
la nivel instituțional, dar nu și la nivel de clasă sau dispozitiv. Dispozitivele cu 
specificații tehnice diferite (de exemplu, programe software sau mărci 
diferite) nu pot, în prezent, să ofere un acces egal la resursele educaționale. 

Consolidarea infrastructurii TIC locale (bandă largă, conținut, 
instrumente) lipsește încă în unele părți ale Europei... 

Nivelul infrastructurilor nu ar mai trebui să fie un factor care împiedică 
modalitățile inovatoare de predare și învățare și nici diferențele în ceea ce 
privește disponibilitatea nu ar trebui să fie un motiv de inegalitate între 
cetățeni sau zone geografice diferite. Decalajul de infrastructură nu creează 
numai probleme de echitate în rândul cursanților, ci și erodează beneficiile 
potențiale obținute de pe urma unei mai bune participări a cetățenilor la 
economie. 

Statele membre investesc în modernizarea infrastructurii lor naționale 
de învățământ (TIC, resurse educaționale digitale, bandă largă), însă 
fragmentarea și incoerența între statele membre ale UE persistă. În medie, 
93 % dintre studenții din UE accesează internetul de acasă și numai 72 % 
de la o instituție de învățământ, fără ca accesul să se facă neapărat din clasă. 
De asemenea, există în continuare disparități regionale: numai 45-46 % 
dintre studenții care utilizează internetul în Grecia și Croația îl pot accesa de 
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la o instituție de învățământ, spre deosebire de peste 90 % în Letonia, 
Lituania și Republica Cehă. 

Investițiile în infrastructuri ar trebui încurajate în aceste regiuni aflate 
în întârziere față de restul Europei. Fondurile structurale și de investiții ar 
trebui să fie direcționate către educație și formare în vederea dezvoltării 
infrastructurilor TIC locale și a achizițiilor publice comune în domeniul inovării 
realizate de autorități contractante diferite. Aceasta ar genera economii de 
scară, prețuri mai mici, reducerea costurilor administrative și o grupare a 
diverselor competențe și tipuri de expertiză. 

... și sunt necesare standarde deschise de interoperabilitate 
care să asigure economii de scară... 

Cursanții care utilizează diferite dispozitive, inclusiv diferite configurații 
de hardware și software, nu ar trebui să fie împiedicați să utilizeze aceleași 
resursele educaționale. Nici producătorii de conținut digital nu ar trebui să 
aleagă un format care ar putea să limiteze numărul potențial de utilizatori ai 
resurselor respective. Trebuie definite standarde pentru interoperabilitatea și 
portabilitatea resurselor educaționale, care să se aplice indiferent de 
dispozitive, platforme și mărci pentru asigurarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toți actorii de pe piață. Standardele ar trebui, de asemenea, 
să asigure că resursele ar putea fi utilizate în cazul unor platforme diferite, 
sporind astfel eficacitatea acestora. Mai mult, astfel de standarde trebuie să 
rămână deschise pentru a evita poziția dominantă pe piață a unei companii 
care deține standardele și poate să modeleze piața în funcție de propriile sale 
dorințe. 

...astfel încât piața de conținut digital și aplicații digitale 
europene să se poată dezvolta. 

În timp ce la nivel mondial investițiile în rețele de bandă largă și spiritul 
antreprenorial creează importante oportunități de afaceri, potențialului de 
afaceri pentru software și conținut educațional în Europa rămâne în mare 
parte neexploatat. Evoluția tehnologiilor cloud și a jocurilor, personalizarea 
învățării și dispozitivele mobile vor duce la dezvoltarea pieței tehnologiei 
educaționale. Încurajarea creșterii și antreprenoriatului bazat pe inovare 
pentru un nou ecosistem educațional, precum și mecanismele de 
dimensionare a soluțiilor în funcție de sectoarele învățământului și formării 
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profesionale sunt vitale pentru ca întreprinderile europene să devină 
competitive la nivel internațional și pentru crearea de locuri de muncă. 

Principalele acțiuni transformatoare în acest domeniu 
Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

Promova dezvoltarea cadrelor și standardelor deschise pentru 
interoperabilitatea și portabilitatea conținutului educațional digital, a 
aplicațiilor și serviciilor, inclusiv OER, în cooperare cu organizațiile și 
programele de standardizare europene, precum și elaborarea unor 
componente pentru o piață eficientă a tehnologiilor educaționale, inclusiv 
coordonarea specificațiilor comune pentru achizițiile publice de soluții 
inovatoare pentru a contribui la implementarea de dispozitive, software și 
conținut la prețuri accesibile; 

Promova cercetarea și inovarea în materie de tehnologii de 
învățare adaptativă, analitica învățării și jocuri digitale didactice, creând 
legături cu antreprenori inovatori. 

 
Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

Conecteze fiecare școală, în mod ideal, inclusiv fiecare sală de 
clasă, la internetul de banda largă, să-și modernizeze echipamentele TIC și 
să dezvolte centrale naționale ale învățării digitale, utilizând fondurile 
structurale și de investiții până în 2020. 

 
Un efort concertat în direcția valorificării oportunităților 

oferite de revoluția digitală 
Avem nevoie de o abordare integrată... 
Progresele înregistrate în utilizarea TIC și a conținutului digital diferă 

de la un stat membru la altul. Multe state au recunoscut impactul potențial 
al tehnologiei asupra procesului educațional și s-au lansat numeroase 
inițiative de învățare electronică (e-learning). Cu toate acestea, inițiativele au 
fost fragmentate și izolate; în multe cazuri, investițiile în infrastructură nu au 
fost însoțite de eforturi pentru a spori capacitatea și motivația profesorilor și 
a cursanților pentru a le utiliza. Din acest motiv, în ciuda investițiilor masive 
realizate, proiectele au reușit în foarte puține cazuri să treacă de la etapa 
pilot la cea de integrare.  
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Experiența din trecut arată că simpla introducere a tehnologiei în sălile 
de clasă nu este suficientă. Numai o abordare integrată, în care se asigură 
accesul la conținutul digital, la infrastructura TIC, un nivel adecvat de 
competențe digitale și strategii organizaționale adecvate, poate genera o 
ofertă educațională capabilă să susțină inovarea.  

 
...un efort concertat din partea tuturor actorilor... 
 
Declanșarea unor schimbări durabile pe scară largă necesită eforturi 

comune și acțiuni concentrate, care implică și angajează toate părțile 
interesate, cursanții, profesorii, familiile, managerii școlari, factorii de decizie 
din domeniul învățământului și comunitățile locale. 

Demonstrațiile și activitățile experimentale pe scară largă, care atrag 
elevii prin oportunități captivante de învățare în interiorul și în afara școlilor 
și care implică toate părțile interesate, inclusiv actorii de la nivel regional și 
local, ar trebui să contribuie la formarea unei relații între educație și locul de 
muncă și la generarea unor mecanisme mai flexibile și eficace pentru 
integrarea experiențelor profesionale și educaționale. 

Principalele acțiuni transformatoare în acest domeniu 
Prin noile programe Erasmus + și Orizont 2020, Comisia va: 

Lansa o platformă accesibilă tuturor părților interesate 
(profesori, cursanți, familii, comunități digitale, parteneri economici și sociali 
etc.) pentru a înregistra și etalona instituțiile de învățământ; 

Institui un centru european al instituțiilor de învățământ 
inovatoare digital, expunând și ghidând practici pedagogice și organizaționale 
inovatoare, bazate pe TIC, completat de un premiu european de excelență 
digitală specific domeniului. 

 
Statele membre și instituțiile de învățământ ar trebui să: 

Îndemne rețelele de profesori voluntari, comunitățile digitale  și 
experții TIC să lanseze inițiative (cum ar fi cursuri de codificare sau programe 
de reintegrare școlară) și să acorde profesorilor premii pentru buna utilizare 
pedagogică a TIC în toate sectoarele educaționale. 
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... și o mai bună înțelegere a tuturor oportunităților pe care 
revoluția digitală le va dezvălui. 

Statele membre și alte părți interesate sunt invitate să coopereze în 
mod activ cu Comisia, într-un mod sistemic și energic, la implementarea 
priorităților propuse în această agendă ca parte a reformelor naționale în 
învățământ și formare. Comisia va urmări progresele înregistrate la nivel 
național privind principalele provocări identificate în prezenta comunicare 
prin intermediul monitorului anual al educației și formării. 

Această agendă nu este un scop, ci un punct de plecare. Pe termen 
lung, schimbările tehnologice vor afecta în mod radical educația și cercetarea 
în moduri care sunt încă dificil de prevăzut. Sunt necesare eforturi susținute 
și o colaborare internațională permanentă pentru a îmbunătăți baza noastră 
de cunoștințe și pentru a beneficia pe deplin de impactul tehnologiei asupra 
educației.  

Până la sfârșitul anului 2020, Comisia va prezenta studii asupra inovării 
în învățământul superior, privind evoluția peisajului pedagogic în 
învățământul superior ca urmare a apariției de noi moduri de predare și 
învățare, precum și privind utilizarea OER în TIC și în procesul de învățare în 
rândul adulților. În plus, Comisia va continua să depună eforturi și să 
coopereze cu autoritățile naționale, regionale și locale, cu partenerii sociali, 
întreprinderi, studenți, noi furnizori de educație și alte organizații 
internaționale precum UNESCO, Consiliul internațional pentru învățământul 
deschis și la distanță (ICDE) și OCDE, pentru mai buna înțelegere a 
implicațiilor tehnologice în lumea educației, exploatând totodată potențialul 
acestor schimbări. 
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8. Globalizarea IMM-urilor: inovare și digitalizare 

 
Inovarea în întreprinderi (Business Driven Innovation) în 

contextul globalizării 
Globalizarea este un proces de interacționare şi integrare al 

populațiilor, companiilor şi guvernelor diferitelor națiuni, un proces condus 
prin tratate, investiții şi acces la informația tehnologică. Acest proces are 
efecte asupra mediului, culturii, sistemului politic şi economic, asupra 
dezvoltării şi prosperității, asupra dezvoltării şi stării psihice sociale din 
întreaga lume. 

Globalizarea este, în prezent, un fenomen complex, 
pluridimensional (economic, politic, social, cultural, de mediu) şi 
general la care toate statele lumii trebuie să se adapteze pe toate planurile 
activităţii umane, dacă vor să şi continue existenţa ca formă de organizare 
ce servește necondiționat interesele cetățenilor lor. 

Globalizarea aduce schimbări radicale în comunicații şi 
economie, în reconfigurarea piețelor interne, în sistemul instituțional, în 
modul de viață, în relațiile şi mentalitățile umane, induce o nouă morală. 
Lumea în care trăim este o lume a blocurilor zonale şi regionale, determinată 
de nevoia de valorificare şi de protecţie în comun a resurselor. Este o lume 
dominată de interese şi inegalități economice şi sociale, de concentrări 
suprastatale şi strategii cu consecințe potențial destabilizatoare, în special 
pentru țările în dezvoltare, de instituții supranaționale, zonale şi globale, 
financiare, cu politici şi strategii proprii, cu ignorarea uneori a particularităților 
locale: nivel de dezvoltare, resurse, oportunități, tradiții. 

Cooperarea la nivel global devine astăzi indispensabila. 
Concurența internațională, acțiunile globale de combatere a schimbărilor 
climatice, cooperarea științifică și schimbul de idei au stimulat creativitatea 
și au accelerat inovarea. Întreprinderile care își desfășoară activitatea pe 
piețele internaționale îşi cresc competitivitatea datorită faptului că învață și 
se adaptează mai rapid la schimbări (Raportul CE privind internaționalizarea 
IMM-urilor). 
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Oportunități oferite de globalizare întreprinderilor: 55% dintre 
europeni văd globalizarea ca pe o oportunitate, iar 45% ca pe o amenințare. 

Globalizarea va arata cu totul diferit in anul 2025 - Astăzi ne 
aflăm încă în faza inițială a procesului de transformare, în care digitalizarea, 
robotica, inteligența artificială, internetul obiectelor și imprimarea 3D vor 
revoluționa felul în care producem, lucram, ne deplasăm și consumăm. 

Exemple de oportunități oferite de globalizare: 
Inovarea în întreprinderi (Business Driven Innovation) și integrarea 

acestora în eco-sistemul regional de inovare; 
Avansarea în lanțul valoric și valorificarea avantajelor competitive 

(abordări trans-sectoriale); 
Tehnologiile  digitale și comerțul electronic care vor spori oportunitățile 

transfrontaliere ale întreprinderilor; 
Investii în educație și formare pentru dobândirea competențelor 

necesare; 
Accesul pe noi piețe extinse pentru întreprinderile europene (în 2025, 

61% din populația mondială de 8 mld. pers. va locui în Asia); 
Creșterea mobilității populației; 
Crearea de rețele de întreprinderi, clustere, orașe etc pentru schimb de 

bune practici, parteneriate etc.; 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 
O diplomație economică europeană mai integrată și mai pro-activă; 
Un program echilibrat, progresiv, bazat pe norme privind comerțul și 

investițiile; 
La nivel regional, politici privind clusterele și de specializare inteligentă; 
Utilizarea eficace a fondurilor (naționale, europene etc.). 

 
Inovarea în întreprinderi 
Cea mai mare provocare pentru UE și Statele Membre o reprezintă 

adoptarea unei abordări mult mai strategice a inovării, sub toate aspectele 
acesteia (inovare de produs, proces, organizațională și de marketing). În mod 
concret, pentru a realiza Uniunea inovării este necesar sa fie îmbunătățită 
cooperarea dintre mediul științific și cel de afaceri, să fie îndepărtate 
obstacolele și barierele din calea rezultatelor cercetării spre piață, să fie puse 
în practică stimulente specifice, inclusiv pentru comercializarea inovării. 
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Inovarea reprezintă implementarea unui produs, serviciu sau proces 
nou sau substanțial îmbunătățit ori a unei metode de marketing sau afaceri 
noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relațiilor 
externe ( Anexa la OG 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea 
tehnologică, cu modificările și completările ulterioare) 

Romania este un inovator modest, ocupând ultimul loc în 2017 
conform EIS, performanța in domeniul inovării scăzând cu 14,1%, raportat 
la cea a UE, față de 2010, precum si ultimul/penultimul loc la categoriile de 
indicatori: Resurse umane; Sistem de cercetare atractiv; Finanțare si suport; 
Investițiile companiilor; Inovarea în IMM-uri; Active intangibile aferente 
proprietății intelectuale; Impactul asupra ocupării forței de munca. 
Rezultatele obţinute de Romania (EIS 2017), comparativ cu media UE, 
raportate la structura economiei: pondere mai mare a ocupării forței de 
muncă în agricultură și minerit, respectiv mai mică în industria prelucrătoare 
de tehnologie înaltă și medie, servicii și administrația publică; pondere mai 
mare a întreprinderilor controlate de investitori străini, respectiv a 
întreprinderilor nou înființate; rata de creștere mai mare a PIB-ului pe cap de 
locuitor. 

 
Definiții: 
Activitățile de inovare tehnologică sunt toate etapele științifice, 

tehnologice, organizaționale, financiare și comerciale, inclusiv investițiile în 
cunoștințe noi, care sunt destinate sau conduc la implementarea de produse 
și procese noi sau îmbunătățite din punct de vedere tehnologic. 

Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic reprezintă 
ansamblul entităților constituite în scopul valorificării rezultatelor cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, precum: centre incubatoare de afaceri inovative, 
centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de 
legătură cu industria, parcuri științifice şi tehnologice. 

Centru incubator de afaceri inovativ - entitate din infrastructură 
a cărei activitate este orientată în principal către facilitarea inițierii şi 
dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie avansată. 

Centru de transfer tehnologic - entitate din infrastructură a cărei 
activitate constă în stimularea inovării şi transferului tehnologic în scopul 
introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în 
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produse, procese şi servicii noi sau îmbunătățite 
Centru de informare tehnologică - entitate din infrastructură care 

desfăşoară activităţi de diseminare a informaţiilor referitoare la rezultatele 
cercetării-dezvoltării, documentare tehnologică şi instruire a agenților 
economici, în scopul stimulării valorificării rezultatelor, creării şi dezvoltării 
comportamentului inovativ al mediului socio-economic. 

Oficiu de legătură cu industria - entitate din infrastructură al cărei 
obiect de activitate constă în stabilirea, menținerea şi extinderea legăturilor 
dintre furnizorii rezultatelor cercetării-dezvoltării şi mediul socio-
economic/agenții economici, în scopul facilitării transferului tehnologic. 
 

Dificultăți cu care se confruntă IMM-urile în România 
În anul 2021 principalele dificultăți pentru IMM-uri au fost: 

concurenta neloială, birocrația, scăderea cererii interne, fiscalitatea excesiva, 
creșterea nivelului cheltuielilor salariale, corupția, controalele excesive și 
scăderea investițiilor în inovare (Carta Alba a IMM-urilor-CNIPMMR). 

Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020 stipulează 
“Sprijinirea IMM-urilor în vederea lansării de produse sau servicii inovative 
prin fonduri de capital de risc, granturi, proiecte colaborative. Ținta: 20% 
IMM-uri care introduc produse şi servicii inovative în 2020 (de la 13,17% în 
2011). 

Oportunități de afaceri pentru IMM-urile din Romania: 
- Creșterea cererii pe piața internă 
- Penetrarea pe noi piețe (internaționalizare) 
- Obținerea unui grant (acces la finanţare) 
- Asimilarea de noi produse 
- Fabricarea de noi tehnologii 
- Creșterea exporturilor 
- Realizarea de parteneriate de afaceri 
- Integrarea in clustere și lanțuri de valoare (primele clustere in Romania 
s-au creat în anul 2010); în prezent, avem 77 de clustere din care 52 
medaliate la nivel european cu aur, argint și bronz, 4 consorții regionale. 
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Instrumente și programe dezvoltate de Comisia Europeana 

pentru susținerea IMM-urilor 
Your Europe Business (https://ec.europa.eu/easme/en/your-

europe-business) este un  portal destinat întreprinderile mici și mijlocii ca 
suport pentru afaceri transfrontaliere și accesarea Pieței Unice Europene. 
Obiectivul este de a oferi antreprenorilor informații practice privind drepturile, 
obligațiile și oportunitățile acestora atunci când desfășoară activități 
comerciale în UE - evitând inconvenientele și birocrația inutile. 

Acest portal oferă informații despre: 
• Pornirea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Uniune Europeană și în afara 

acesteia; 
• Accesul la finanțare și oportunități de finanțare pentru IMM-urile din Europa; 
• Legături cu punctele de contact naționale din toate statele membre sau cu 

serviciile de asistență ale UE pentru asistență și consiliere mai personalizate 
sau detaliate. 

Observatorul pentru inovarea în afaceri (Business Innovation 
Observatory, https://ec.europa.eu/growth/industry/ innovation/business-
innovation-observatory_ro) care oferă dovezi privind cele mai recente 
tendințe inovatoare în afaceri și industrie. 

Enterprise Europe Network www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu este o inițiativă a CE care ajuta IMM-urile in 
dezvoltarea lor, le oferă o corectă interpretare a legislaţiei europene și în 
realizarea de activităţi inovative. Rețeaua EEN oferă asistență IMM, pentru a 
profita de oportunitățile de afaceri în afara granițelor naționale și ale Uniunii 
Europene. Rețeaua posedă cea mai mare bază de date a Europei cu 
tehnologii de ultimă oră (aprox. 8000 de tehnologii), care este actualizată 
săptămânal. 

Finanțarea inovării în clustere, în perioada 2014-2020 prin 
programele Orizont 2020, COSME, INTERREG Europe, Interreg Danube, 
programe trans-frontaliere etc. 
 

Propuneri de măsuri de sprijin a mediului de afaceri 
SPRIJINIREA ŞI PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI, prin: 

Sprijinirea start-up-urilor, cu accent pe sectoarele cu potențial 
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creativ şi în mediul rural; 
Sprijinirea dezvoltării educației antreprenoriale la toate nivelurile 
de învățământ şi stimularea antreprenoriatului social; 
Programe de sprijin antreprenorial (tutorat/mentorat, 
asistență/consiliere, role models etc.), inclusiv pentru grupurile 
sociale vulnerabile/defavorizate (de exemplu, femei antreprenor, 
tineri, imigranți legali, șomeri, persoane ieșite din sistemul de 
protecţie socială, persoane cu dizabilități etc.); 
Facilitarea înființării de structuri moderne de sprijinire a afacerilor 
şi perfecționare a celor existente (de exemplu, 
incubatoare/acceleratoare şi centre/hubs de afaceri, parcuri 
tehnologice/software şi industriale, clustere/poli de excelență, 
centre de design, centre de producție locală, servicii de 
consultanţă în afaceri etc.); 
Platforma online de orientare şi consiliere; 
Promovarea comportamentului etic în afaceri şi sprijinirea 
întreprinzătorilor onești care doresc să înceapă o afacere; 
Organizarea de evenimente şi campanii media; 
Platforme pentru start-up-uri şi IMM-uri; 
Extinderea implementării Programului „firmă de exercițiu” şi 
„întreprindere simulată”. 

 
ACCESUL IMM-URILOR LA FINANŢARE ADECVATĂ, prin: 

Sprijinirea creării, operaționalizării şi dezvoltării de mecanisme şi 
instrumente pentru finanțarea IMM-urilor (inclusiv intermediari 
financiari), care să implice şi investitori privați; 
Sprijinirea creării şi dezvoltării de rețele de investitori privați; 
Derularea de proiecte cu finanţare UE, în parteneriat public-privat; 
Vehicul tip Venture capital, pentru finanțarea companiilor la început 
de drum; 
Programe care să implice şi finanțatorii privați; 
Sporirea accesibilității fondurilor de microcreditare a IMM-urilor, 
aparţinând unor categorii sociale dezavantajate (femei, tineri, 
persoane cu dezabilități etc.) 
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IMM-URI INOVATOARE: 
Încurajarea transferului tehnologic; 
Dezvoltarea competențelor profesionale şi manageriale ale 
managerilor companiilor private; 
Dezvoltarea serviciilor de consultanță de afaceri pentru IMM-uri; 
Dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel național; 
Încurajarea cooperării tehnico-economice a IMM-urilor cu marile 
întreprinderi, mai ales în domeniul inovării tehnologice şi 
comerciale; 
Sprijinirea valorificării avantajelor competitive ale IMM-urilor cu 
potențial de dezvoltare extensivă şi promovarea avantajelor 
obținerii dreptului de proprietate intelectuală/ 
industrială/comercială; 
Susținerea implementării/certificării sistemelor de management, 
precum şi a certificării voluntare a produselor şi/sau obținerii 
etichetei ecologice pentru produse şi servicii; 
Sprijinirea conectării IMM-urilor la rețelele de CDI. 

 
ACCESUL LA PIEŢE ŞI INTERNAŢIONALIZAREA IMM-URILOR, 

prin: 
• Susținerea dezvoltării comerțului electronic şi a altor forme de 

afaceri online; 
• Stimularea formării şi dezvoltării de rețele de afaceri – 

incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri; 
• Întărirea capabilităților IMM-urilor pentru participarea la 

activitățile comerciale naționale şi internaționale; 
• Stimularea utilizării tehnologiei informației şi comunicațiilor în 

activitatea IMM-urilor. 
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9. Competențe digitale pentru transformarea modelelor de 
afaceri 

 
Introducere în transformarea digitală 
Odată cu transformarea digitală fiind unul dintre subiectele cele mai 

discutate în lumea afacerilor în ultima vreme, multe organizații se confruntă 
cu marea schimbare de paradigmă și, prin urmare, cu implementarea la nivel 
organizațional, cultural și tehnologic. Noile tehnologii, cum ar fi ”Internet of 
Things, Big Data, Advanced Analytics or Machine Learning (Artificial 
Intelligence)”, sunt dictatorii jocului pentru companii, înțelegându-le în mod 
corespunzător și folosindu-le nu numai că vor schimba modul în care este 
creată valoarea pentru client, ci vor influența și viața de zi cu zi al angajaților, 
precum și relațiile cu părțile interesate. Acestea fiind spuse, transformarea 
digitală nu se încheie cu introducerea și implementarea de noi tehnologii - 
considerațiile culturale și organizaționale sunt la fel de importante. 

 
Ce este un model de afaceri? 

 
 
Ce face un model de afaceri unul digital? 
Modele de afaceri, pentru care serviciile IT joacă un rol important în 

propunerea de valoare a produsului / serviciului sau chiar sunt serviciul de 
afaceri în sine. 
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Care sunt principalele motoare ale transformării digitale? 
Creșterea așteptărilor clienților: Toată lumea o face. 
Datorită companiilor precum Amazon, Netflix și Airbnb, clienții solicită 

o experiență digitală în călătoria lor pentru clienți, cu așteptări tot mai mari. 
Acest lucru obligă companiile non-digitale să se adapteze pentru a evita să 
devină o "pradă digitală". 

Cererea de viteză și agilitate: Mare VS. mic devine rapid VS. 
lent. 

Cel mai mare obstacol din transformarea digitală este schimbarea 
necesară a mentalității. Întreprinderile tind să gândească liniar, iar cererea 
bruscă de a gândi din cutie este o mare povară pentru lideri. Îmbunătățirea 
competențelor digitale și a gândirii digitale la nivel de top management este 
un factor crucial pentru succes. 

Cunoașteți-vă clientul: cunoașterea clienților este de 
neprețuit. 

Obținerea mai rapidă a cunoștințelor clienților prin integrarea lor în 
crearea de valoare poate fi de neprețuit. Aceasta nu numai că ajută la o mai 
bună adaptare a propunerii de valoare la nevoile clienților, dar poate și să 
accelereze dezvoltarea produselor și serviciilor și să evite deplasarea în 
direcția greșită. 

Nu este doar digital: Transformarea digitală înseamnă 
Transformarea afacerii. 

Transformarea digitală presupune reinventarea parțială a afacerilor, 
inclusiv strategia, căile de conducere, operațiunile și cultura. Scopul principal 
este creșterea în mod constant a maturității digitale a organizației la fiecare 
nivel. 

Care sunt pilonii transformării digitale? 
Modul de gândire digitală: Gândește din afara cutiei. 
Adaptarea unei mentalități noi nu este doar cel mai mare obstacol, ci 

și cel mai important factor de succes pentru transformarea digitală. Liderii 
trebuie să înceapă să "gândească digital" prin faptul că sunt deschiși și 
îmbrățișează inovația în compania lor. Angajații trebuie să fie încurajați să 
aplice mentalitatea digitală și să participe la procesul de transformare. 
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Strategia digitală: harta rutieră a companiei pentru transformarea 
digitală. 

Pentru a acționa în mod corespunzător și a măsura succesul, o 
strategie de afaceri este imperativă. Pe drumul transformării digitale vor 
apărea noi obstacole, mediul se va schimba și vor fi necesare ajustări în mod 
constant pe parcurs. Înțelegerea acestor schimbări și cunoașterea căii este 
absolut importantă pentru a avea succes în era digitală. 

Abilitățile: Învățarea de a urma valul. 
Mediile transformate cu noile tehnologii și culturi necesită noi talente 

și profiluri. Competențele existente trebuie să fie adaptate prin educația 
continuă a angajaților, completând abilitățile lor inițiale cu competențele 
digitale și recrutând altele noi cu profiluri în formă de T. 

Tehnologiile: Sprijinirea afacerii cu tehnologii corecte. 
Cu toate noile oportunități pe care le aduce, ignorarea celor mai 

recente tehnologii ar putea pune organizațiile în pericol de a cădea în urma 
concurenței. Cu toate acestea, evaluarea cu atenție și selectarea tehnologiilor 
intenționate - aliniate la strategia digitală - reprezintă cheia succesului aici. 
Tehnologiile apar, schimbă și dispar, de asemenea, atât de rapid în era 
digitală, încât susținerea ”calului potrivit” este crucială pentru o bază 
tehnologică durabilă. 

Evoluția: Transformarea digitală nu se va opri. 
Este inevitabil să înțelegem că transformarea digitală nu se va opri și 

companiile se vor afla într-o călătorie veșnică, cu nevoia de a adapta, regândi 
și remodela compania în mod constant. 

 
Care sunt tendințele tehnologice actuale? 
Internet of Things (IoT) 
Internet of Things descrie viziunea lumilor fizice și digitale devenind 

una ca urmare a conectării obiectelor inteligente prin Internet. În funcție de 
perspectivă, accentul se poate pune pe lucrurile legate, pe protocoale sau pe 
oportunitățile și provocările semantice. Ideea se reia la începutul anilor '90 
cu viziunea de computere ubiquitous și a fost dezvoltată de-a lungul anilor 
cu termenul de ”Pervasive Computing” ca precursor al Internet of Things. 

Pur și simplu, IoT este conceptul de conectare a unui dispozitiv la 
Internet (sau la o rețea locală). Acesta include dispozitive inteligente cum ar 
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fi telefoane sau tablete, precum și dispozitive originale prostești cum ar fi 
lumini, încuietori de ușă sau HVAC, care sunt făcute inteligente prin sporirea 
lor cu inteligență și conectivitate în rețea. Tendința IoT este determinată de 
scăderea costurilor tehnologiilor și de penetrarea în aer a dispozitivelor 
inteligente. 

 
Blockchain 

 
Tehnologia de ”blockchain” descrie un algoritm și structuri de date 

distribuite pentru transferul securizat de date fără o administrare centrală 
(de exemplu, transferuri electronice de numerar). Acesta a fost inițial 
conceput pentru cripto-valuta Bitcoin, iar conceptul ”blockchain” a fost 
determinat, în principal, de mișcarea de respingere împotriva plăților bancare 
și controlate de bănci reglementate de guverne. Viziunea originală a 
dezvoltatorilor Bitcoin a fost aceea de a permite oamenilor să cheltuiască 
bani fără fricțiune, intermediari, reglementări sau necesitatea de a cunoaște 
sau de a încrede terții. 
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Big Data 

 
Când căutăm pe Internet o definiție a datelor mari, se va întâmpina în 

mod inevitabil în cadrul modelului V care descrie Big Data cu cele trei 
dimensiuni: volum, viteză și varietate. Aceste dimensiuni fac dificilă 
gestionarea tehnologiilor actuale. Datele mari sunt în mare parte date 
nestructurate care depășesc capacitatea de procesare a sistemelor 
convenționale de baze de date. Este prea mare, se mișcă prea repede sau 
nu se potrivește structurilor arhitecturilor de baze de date existente. 
 

Machine Learning 

 
Obiectivul urmat de Machine Learning este de a permite mașinilor să 

imite și să se adapteze comportamentului uman. Acest lucru se face prin 
crearea mașinilor pentru a învăța din experiență. Algoritmii de învățare a 
mașinilor conțin metode de învățat din date fără a se baza pe ecuații 
predeterminate și, astfel, să le memoreze. Scopul este de a găsi modele 
naturale și de a obține informații din date și, în mod ideal, de a face previziuni 
pentru luarea de decizii bazate pe date. Exemple pentru utilizarea Machine 
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Learning sunt asistenții personali precum ”Siri”, diagnostic medical sau 
sugestii și anunțuri personalizate de cumpărături. 
 

Dezvoltarea unui model digital de afaceri 
Integrarea digitală depinde în mare măsură de capacitatea comunității 

de a încorpora ICT în țesătura activităților ei.  ICT pot avea un impact 
semnificativ asupra societății, a vieții profesionale şi personale a indivizilor, 
prin oferirea accesului la informație şi la metode de comunicare profesională.  
Pentru a înțelege cum poate o comunitate să folosească ICT, este important 
ca acea comunitate să evalueze nu numai accesul la tehnologiile informației 
şi comunicării, ci şi felul în care le folosește.  

Oameni şi organizații pe Internet. Unul dintre cei mai dificili 
indicatori de evaluat este numărul real al utilizatorilor de Internet. În mod 
special în lumea în curs de dezvoltare, unde poșta electronică (e-mail-ul) şi 
alte resurse on-line sunt folosite de mai mulți utilizatori, există puțini 
indicatori viabili care să poată trasa numărul persoanelor on-line. Creșterea 
exponențială a utilizării Internetului face depistarea numărului curent de 
utilizatori foarte dificilă. Acesta este fără îndoială un indicator extrem de 
important. Cu cât mai multe persoane accesează Internetul în mod regulat, 
şi cu cât rețelele de utilizatori cresc, cu atât mai multe cereri şi oportunități 
de interacțiune on-line apar. Cu cât sunt mai multe organizații care câștigă 
prezență pe Net, cu atât mai mult va folosi comunitatea tehnologiile 
informației şi comunicării pentru a îmbunătăți activitățile cotidiene. Unul din 
motoarele dezvoltării Internetului este înțelegerea lui – pentru a participa în 
lumea digitală oamenii simt nevoia de a înțelege mai întâi ce este Internetul 
şi la ce le poate folosi. O atenție specială ar trebui să fie arătată demografiei 
utilizatorilor Internetului în comunitate. Mai ales în comunitățile slab integrate 
în rețeaua globală, grupuri sociale ca femeile, persoanele cu handicap, 
precum şi minoritățile rasiale şi etnice nu participă în mediul on-line. O 
comunitate este cu atât mai integrată când nu există discrepanțe în prezența 
pe Net între diferite grupuri.  

Conținut electronic relevant. Membrii unei comunități găsesc util  
Internetul atunci când acesta se adresează nevoilor şi intereselor lor 
particulare.  Conţinutul electronic relevant este un alt stimulent pentru 
folosirea Internetului. Moduri de interacțiune electronică precum camere de 
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discuție (chat rooms), grupuri de interes on-line, softul de interes special, 
anunțuri, listservere, toate pot fi un stimulent eficient pentru comunitate în 
sensul folosirii cotidiene a ICT. În mod similar, conţinutul on-line devine 
relevant odată cu convertirea lui în limba locală. Dominația limbii engleze pe 
Net rămâne un impediment serios pentru integrarea comunităților care nu 
folosesc limba engleză. Există însă un dezavantaj şi pentru situaţia opusă: cu 
cât alte limbi ale lumii câștigă prezență pe Net, cu atât mai mult se izolează, 
pentru că doar un grup restrâns poate comunica în limba respectivă. 

Tehnologiile informației şi comunicării în viața de zi cu zi. 
Comunitățile participă cu ușurință în rețeaua globală când echipamente de 
comunicare ca radioul, faxul, televizorul, pagerul şi computerul sunt 
acceptate cultural şi încorporate în cotidian. Este importantă evaluarea atât 
a penetrării aparatelor ICT într-o comunitate, cât şi a scopului de utilizare. În 
comunitățile în care venitul sau infrastructura telecomunicațiilor nu susțin 
cererile mari individuale, facilităţile de acces public oferă a bună soluție 
alternativă. Astfel de locuri de întâlnire includ centre media, cafenele Internet 
şi centre de informare comunitară. Este important de menționat că misiunea 
comunității nu este numai de a facilita prezența acestor centre, dar şi de a 
atrage spre ele un public cât mai larg, prin mijloace specifice de marketing. 

Tehnologiile informației şi comunicării la locul de muncă. Cu 
cît mai mult folosesc administrația publică şi mediul de afaceri tehnologiile 
informației şi comunicării, cu atât mai bine pregătite sunt de Integrarea 
Digitală. Pentru a profita cât mai mult de beneficiile ICT, mediul de afaceri şi 
administrația publică trebuie nu numai să ofere angajaților lor acces la noile 
tehnologii, dar să le şi încorporeze în activitatea lor de bază.  
 Oameni şi 

organizații 
pe Net 

Conținut 
electronic 
relevant  

ICT in viața 
de zi cu zi  

ICT la locul de 
muncă 

Stagiul 
1 

Cea mai 
mare parte a 
populației nu 
a auzit 
niciodată de 
Internet.  

Nu există nici 
un website 
care să ofere 
informație de 
interes local.  
Puține 
website-uri 

Membrii 
comunității nu 
folosesc în 
general 
tehnologiile 
informației şi 
comunicării în 

Angajații au 
acces limitat la 
telefon. 
O minoritate 
nesemnificativă 
a companiilor 
private şi a 
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Mai puţin de 
0.5% din 
populație a 
folosit 
Internetul în 
ultimele trei 
luni. 
Nici o 
companie din 
comunitate 
nu are un 
website. 
 
 

sunt 
disponibile în 
limba locală 
sau într-o 
limbă vorbită 
frecvent 
local.  
   

viața de zi cu 
zi. Cea mai 
mare parte a 
comunicării 
sociale este 
transmisă prin 
documente 
scrise.  

administrației 
publice are cel 
mult câteva 
computere, dar 
acestea nu sunt 
legate în rețea.  
Cea mai mare 
parte a 
comunicării în 
mediul de 
afaceri se 
realizează în 
mod direct sau 
prin poştă. 
Puține companii 
private folosesc 
telefonul şi 
faxul.  

Stagiul 
2 

O mare parte 
a populației 
nu a auzit 
niciodată de 
Internet, şi 
cei mai mulți 
oameni nu 
știu pe 
nimeni 
apropiat care 
fi intrat pe 
Internet. 
Mai puţin de 
0.5% din 
populație a 
folosit 
Internetul 

Există puține 
website-uri 
care oferă 
informație de 
interes local, 
iar cele mai 
multe dintre 
ele sunt 
găzduite în 
afara 
comunității.  
Câteva 
website-uri 
sunt 
disponibile în 
limba locală 
sau o limbă 

Tehnologiile 
informației şi 
comunicării 
(telefonul, 
faxul, pagerul, 
computerul) 
sunt folosite în 
mică măsură  
de membrii 
comunității.  
Telefoanele 
publice sunt 
accesibile în 
unele părți ale 
comunității şi 
sunt folosite în 
mod regulat.  

Unele 
organizații 
folosesc în mod 
limitat 
tehnologiile 
informației şi 
comunicării 
pentru sporirea 
eficienței.  
Unii angajați au 
acces la telefon. 
Puține 
organizații au 
computere 
legate în rețea 
pentru 
depozitare şi 
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recent, şi 
doar câțiva 
dintre ei sunt 
utilizatori 
frecvenți.  
Câteva 
companii 
private şi 
instituții şi-au 
înregistrat un 
domeniu pe 
Internet. 
Există mai 
puţin de 2 
domenii la 
1000 de 
locuitori. 

dominantă pe 
Net. 
Sistemul de 
anunţ on-
line, 
forumurile 
pentru 
grupurile de 
utilizatori, 
buletinele de 
informație 
şi/sau 
discuțiile on-
line sunt 
folosite puţin 
sau deloc.  
 
 

Computerele 
personale cu 
capabilități de 
e-mail sunt 
accesibile 
uneori prin 
bunăvoința 
unor firme 
private, dar 
cei mai mulți 
dintre 
utilizatori sunt 
din afara 
comunității 
(turiști sau 
oameni de 
afaceri în 
tranzit).  

administrare de 
fișiere interne 
sau aplicații 
elementare. 
În birourile 
unde există 
computere, 
numai unii 
angajați le 
folosesc pentru 
propria 
activitate,  dar 
nu pentru 
comunicare 
electronică.  
 

Stagiul 
3 

Cea mai 
mare parte a 
populației a 
auzit de 
Internet, dar 
puțini îl 
folosesc.  
Mai puţin de 
10% din 
populație 
folosește 
Internet în 
mod regulat.  
Cea mai 
mare parte a 
utilizatorilor 
de Internet 

Există unele 
website-uri 
locale, deşi 
cele mai 
multe au 
conținut 
static şi sunt 
aduse la zi 
foarte rar. 
Website-urile 
au informaţii 
relevante 
pentru 
diverse 
grupuri din 
comunitate.  

Telefoanele 
publice există 
în cele mai 
multe părți ale 
comunității şi 
sunt folosite 
cu frecvență.  
Unii membri ai 
comunității au 
acces la 
Internet 
acasă.  
Un număr din 
ce în ce mai 
mare de 
indivizi 
folosesc cu 

Organizațiile 
folosesc relativ 
des tehnologiile 
informației şi 
comunicării 
pentru a-şi spori 
eficiența.  
Multe 
computere în 
firme private 
sunt legate în 
rețea pentru 
procesare de 
date şi alte 
aplicații 
necesare 
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sunt bărbați 
între 10 şi 13 
ani.  
Numărul de 
domenii 
înregistrate 
este de cel 
puţin 2 la 
1000 de 
persoane. 
Advertising-
ul în mass-
media 
tradițională 
pentru 
companii sau 
resurse on-
line este 
folosit 
rareori. 

Multe pagini 
de web sunt 
accesibile în 
limba locală 
sau într-o 
limbă folosită 
pe Net.  
Sistemul de 
anunţ on-
line, 
forumurile 
pentru 
grupurile de 
utilizatori, 
buletinele de 
informație 
şi/sau 
camerele de 
discuțiile sunt 
folosite 
uneori. 
Există 
oportunități 
de instruire în 
sau pentru 
Internet, dar 
preţurile nu 
sunt 
accesibile 
oriunde şi 
pentru 
oricine.    

frecvență 
centre media, 
cafenele 
Internet şi alte 
facilități 
oferite 
publicului de 
firme private 
pentru o sumă 
fixă.  
   

activităţii 
zilnice.  
Unii angajați 
folosesc 
Internetul în 
cercetare sau 
afaceri, deşi cei 
mai mulți 
folosesc în 
comun 
computerele 
pentru aceasta.  
Unii angajați 
folosesc e-mail-
ul pentru 
comunicarea 
internă.  
 

Stagiul 
4 

Cea mai 
mare parte a 
populației 

Multe 
website-uri 
oferă 

Mulți membri 
ai comunității 
folosesc 

Organizațiile 
folosesc cu 
eficiență 
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este 
interesată să 
folosească 
Internetul şi 
cunosc şi alte 
persoane 
care îl 
folosesc.  
Cel puţin 
10% din 
populație 
folosește cu 
regularitate 
Internetul. 
Bărbații cu 
vârste 
cuprinse 
între 10 şi 35 
de ani nu mai 
constituie de 
mult 
majoritatea 
covârșitoare 
a 
utilizatorilor 
de Internet.  
Numărul de 
domenii 
înregistrate 
este de cel 
puţin 20 la 
1000 de 
persoane.  
Advertisingul 
în mass-

informație 
dinamică 
vizavi de 
subiecte de 
interes local 
şi sunt aduse 
la zi de cel 
puţin câteva 
ori pe 
săptămână.  
Conţinutul 
local este 
generat de 
cetățeni de la 
toate nivelele 
societății, 
incluzând 
pagini de 
Internet, 
forumurile 
pentru 
grupurile de 
utilizatori, 
forumuri  on-
line sau 
buletine de 
informație.  
O cantitate 
semnificativă 
de informație 
este 
accesibilă 
prin pagini de 
web în limba 

tehnologiile 
informației şi 
comunicării 
(telefoane 
mobile, 
agende 
electronice, 
pagere, 
computere 
personale) în 
asistență în 
viața de zi cu 
zi.  
Mulți membri 
ai comunității 
folosesc ICT 
pentru 
tranzacții de 
cumpărare on-
line, 
rezolvarea 
problemelor 
bancare, 
investiții, 
precum şi 
pentru o 
varietate a 
interacțiunilor 
sociale şi 
economice cu 
alte persoane 
(incluzând 
schimburi şi 
tranzacții, 
chat). 

tehnologiile 
informației şi 
comunicării în 
activitatea 
zilnică. 
Computerele în 
organizații sunt 
legate în rețea. 
Diverse filiale 
aflate la 
distanță sunt 
interconectate 
prin rețele 
externe. Aceste 
rețele se pot 
extinde în toată 
țara şi chiar în 
afara ei.  
Cei mai mulți 
angajați au 
acces la 
Internet de la 
propriile lor 
computere. 
Cei mai mulți 
angajați au 
conturi 
personale de e-
mail atât pentru 
comunicarea 
internă cât şi 
pentru cea 
externă.  
Oamenii de 
afaceri şi 
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media 
tradițională 
pentru 
companii 
private sau 
resurse on-
line este un 
fenomen 
relativ 
obișnuit. 

locală de 
conversație. 
Există multe 
oportunități  
de instruire în 
Internet. 

 
 
Indivizii care 
nu au acces la 
Internet 
acasă, școală 
sau locul de 
muncă, 
folosesc o 
varietate de 
opţiuni publice 
şi private de 
acces, 
cafenele 
Internet sau 
centre 
comunitare.   

funcționarii 
publici includ în 
general pe 
cărțile de vizită 
adresele lor de 
e-mail şi 
paginile de web 
ale organizației.  

 
ECONOMIA digitală  
Mediul de afaceri şi guvernele care întrebuințează tehnologiile 

informației şi comunicării au la dispoziţie o varietate de strategii pentru a-şi 
îmbunătăți comunicarea şi relațiile externe. Folosirea intensivă a ICT ajută la 
construirea masei critice a tranzacțiilor on-line care susțin economia digitală. 
Indicatori relevanți din acest punct de vedere sunt mărimea rețelei şi cererea 
de bunuri, servicii, reforma pieţei de muncă şi a politicilor publice.  

Oportunitățile de angajare în ICT. O piață prosperă de 
profesioniști în ICT stimulează adoptarea rapidă a metodelor ICT, a 
programelor de instruire, şi uzul general al tehnologiile informației şi 
comunicării în cadrul economiei. O problemă important pentru țările în curs 
de dezvoltare este plecarea profesioniștilor ICT în țări mai avansate economic 
şi tehnologic.  

Comerțul electronic între firmă şi consumator (B2C). Opţiunile 
de cumpărare on-line înlesnesc alegerea pe măsura interesului 
cumpărătorului precum şi accesul rapid la produse. De asemenea, mai multe 
opţiuni permit mediului de afaceri să îşi reducă costurile asociate cu 
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infrastructura fizică şi să îşi mărească acoperirea de piață şi relațiile publice 
printr-un canal dinamic de comunicații.  

Comerțul electronic între firme (B2B). Când companiile îşi mută 
afacerile on-line, costurile de comunicare sunt reduse drastic sau plățile sunt 
procesate mai rapid. Mai mult, companiile private on-line sunt în măsură să 
identifice noi modele de afaceri, incluzând parteneriate dinamice de afaceri 
şi restructurarea radicală a pieţei.  

E-government. Administrația publică poate profita de tehnologiile 
informației şi comunicării pentru a îmbunătăți legătura cu alegătorii. 
Administrația publică poate utiliza cu succes Internetul  pentru a afișa 
informație on-line şi pentru a oferi publicului servicii interactive. Aparatul de 
guvernare poate deveni prin virtutea exemplului unul din catalizatorii 
economiei digitale, prin investiția în ICT şi prin crearea unei piețe locale 
pentru echipament şi servicii ICT. Operațiunile guvernamentale pot deveni 
mai eficiente, iar relațiile cu contractorii şi mecanismele de cumpărare pot fi 
simplificate radical prin mutarea lor pe Internet. ICT pot face activitățile 
guvernamentale mai transparente către cetățeni şi alți observatori externi.  
 Oportunitățil

e de angajare 
în ICT 

Comerțul 
electronic 
între firmă 
şi 
consumato
r (B2C) 

Comerțul 
electronic 
între firme 
(B2B)  

E-
government 

Stagiu
l 1 

Puține sau nici 
o companie 
privată nu 
angajează 
personal în 
baza 
cunoștințelor şi 
abilităților lor în 
domeniul IT.  

Nici o firmă 
din 
comunitate 
nu menține 
un website.  
Puțină lume 
știe despre 
afacerile on-
line şi toate 
tranzacțiile 
între 
producător 

Companiile au 
puține surse 
de informație 
despre piață. 
Eficiența 
interacțiunii 
între companii 
este 
îngreunată de 
lipsa de 
transparență, 
şi a noilor 

Nu există 
resurse 
guvernamental
e on-line.  
Puțini știu şi 
sunt interesaţi 
de prezența 
acestor tipuri de 
resurse pe Net 
şi toate 
interacțiunile 
între aparatul 
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şi 
consumator 
sunt 
realizate fie 
cu ajutorul 
documentul
ui scris sau a 
comunicării 
directe.  

prospecte 
pentru 
oportunități 
de afaceri.  
Tranzacțiile 
între firme 
sunt purtate 
fie în mod 
direct fie prin 
folosirea 
documentelor 
scrise.  

administrativ şi 
cetățeni sau 
mediul de 
afaceri sunt 
realizate 
personal sau 
prin documente 
scrise. Puțină 
informație 
poate fi 
achiziționată 
prin contactare 
telefonică.  

Stagiu
l 2 

Deşi există 
ceva 
oportunități de 
angajare care 
necesită 
abilități 
tehnice, cei 
mai mulți 
profesioniști cu 
experiență ICT 
ori trebuie să 
se mute în altă 
comunitate 
pentru a-şi găsi 
de  lucru ori nu 
pot găsi de 
lucru în 
domeniul lor.  

Unele firme 
locale au un 
website. 
Informația 
de bază pe 
care o 
furnizează 
este statică 
şi de multe 
ori inactuală.  
Unele 
companii 
acceptă 
comenzi 
plasate prin 
telefon sau 
fax.  
Unele 
companii 
distribuie 
materiale 
imprimate 

Interacțiunea 
între firme 
rămâne 
ineficientă şi 
lipsită de 
transparență.  
Faxul şi 
telefonul sunt 
folosite în 
mod regulat 
pentru a plasa 
comenzi sau 
pentru a 
susține 
legătura cu 
clienți la 
distanță, deşi 
în majoritatea 
cazurilor sunt 
cerute şi 
tranzacții pe 
hârtie (mai 

Există câteva 
website-uri 
guvernamental
e, care oferă 
informație de 
bază, dar de 
multe ori 
aceasta este 
structurată 
pentru audiența 
din afara 
comunității. 
Informația este 
de cele mai 
multe ori statică 
şi inactuală.    
Interacțiunea 
cu 
administrația, 
deşi limitată, 
este posibilă 
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cu o 
descriere a 
produselor şi 
serviciilor 
oferite 
pentru 
clienți aflați 
la distanță. 

ales pentru 
semnături).  

prin telefon şi 
fax.  
Aparatul de stat 
distribuie 
informație 
despre servicii, 
proceduri, 
drepturi şi 
responsabilităţi 
în documente 
imprimate.  

Stagiu
l 3 

Abilitățile 
tehnice în 
comunitate 
devin o sursă 
de avantaj 
competitiv şi 
încep să atragă 
investiții şi 
oportunități de 
angajare din 
afara 
comunității.  

Multe firme 
oferă pe 
website 
informaţii 
importante 
despre 
companie. 
Deseori 
informația 
nu este 
adusa la zi 
sau nu este 
relevantă.  
Paginile de 
web oferă 
informaţii 
despre 
produsele şi 
serviciile 
oferite. 
Cumpărarea 
lor se 
realizează în 
marea 

Folosirea 
sistemelor 
electronice a 
mărit eficiența 
şi 
transparență 
şi a  micșorat 
costul 
tranzacțiilor în 
interacțiunea 
dintre firme.  
Unele din 
tranzacțiile 
dintre firme 
sunt susținute 
prin sisteme 
electronice, 
dar unele din 
tranzacții cer 
elaborarea 
unor 
documente 
scrise 
specifice.  

Unele agenții 
guvernamental
e oferă pe 
website-ul lor 
informaţii 
importante, 
incluzând 
registre cu 
serviciile 
oferite, ore de 
funcţionare ale 
birourilor, şi 
formulare care 
pot fi 
imprimate. 
Informația este 
de multe ori 
irelevantă sau 
inactuală. 
Tranzacțiile iau 
loc în mod 
direct, prin fax, 
telefon sau e-
mail.  
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majoritate 
prin contact 
direct, prin 
fax sau 
telefon, dar 
şi e-mail. 
Unele 
companii au 
introdus 
deja aplicații 
de plasare a 
comenzii pe 
Net.  

Tranzacțiile 
dintre firme 
constituie un 
mic procentaj 
din comerțul 
electronic în 
ansamblu.   

Administrația 
publică 
folosește uneori 
Internetul sau 
alte  mijloace 
mediate 
electronic 
pentru 
menținerea  
relațiilor cu 
diverși 
contractori sau 
furnizori.  

Stagiu
l 4 

Un număr 
semnificativ de 
firme în 
comunitate au 
drept criteriu 
de angajare 
cunoștințele şi 
abilitățile în 
ICT.  
O porțiune 
relativ mare 
din economia 
comunității se 
bazează pe 
managementul 
şi comerțul 
informației. 
Există un 
număr mare de 
analiști.  
Tehnologiile 
informației şi 

Multe firme 
din 
comunitate 
au 
încorporat 
World Wide 
Web în 
sistemul lor 
de vânzări, 
marketing şi 
relațiile cu 
clienții. 
Volumul 
total de 
vânzare cu 
amănuntul 
prin Internet 
este o 
componentă 
distinctă în 
economia 
comunității. 

O multitudine 
de câștiguri în 
tranzacțiile 
dintre firme 
apar ca 
rezultat al 
utilizării 
tehnologiilor 
informației şi 
comunicării. 
Aceste 
schimbări au 
restructurat 
piaţa şi au 
redefinit 
practicile 
industriale.  
Multe firme 
au încorporat 
Internetul în 
management
ul vânzărilor, 

Toate agențiile 
guvernamental
e afișează 
informaţii 
importante pe 
pagina lor de 
Net şi au 
încorporat deja 
Internetul în 
strategia lor de 
interacțiune cu 
publicul.  
Website-urile 
interactive 
permit 
publicului să 
realizeze 
tranzacții on-
line (aplicații 
pentru permise, 
plătirea de taxe, 
etc). 
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comunicării au 
un loc central 
în strategia de 
ansamblu a 
multor 
organizații.   

Acest fapt 
poate fi 
observat şi 
prin 
frecvența 
reclamele în 
mass-media 
tradițională 
pentru 
website-urile 
comerciale. 

cumpărărilor 
şi 
inventarierii. 
Unele 
tranzacții sunt 
realizate 
electronic, 
prin sistemele 
automate 
integrate. 
Procesarea 
comenzilor şi 
livrarea pot fi 
executate 
electronic şi 
monitorizate 
printr-un 
sistem de 
control 
specific.  
Nivelele 
generale ale 
tranzacțiilor 
electronice 
sunt un 
procentaj în 
creștere din 
totalul 
afacerilor 
între companii 
private  

O mare parte 
din operațiile de 
achiziţionare de 
echipamente şi 
interacțiunea cu 
furnizorii se 
realizează on-
line sau prin 
alte mijloace 
mediate 
electronic.   
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Faza de inovare 
Descrierea Fazei 
În timpul fazei de inovare, dumneavoastră și echipa dumneavoastră 

începeți să dezvoltați și să prototipați o idee nouă de model digital de afaceri. 
După cum veți vedea, aceasta va fi o activitate de lucru interactivă și 
interdisciplinară. Deși va fi de lucru, va fi, de asemenea, distractiv pentru 
dvs. și colegii dvs. să creați  și concepte noi idei pe parcursul acestui proces. 

Faza inovării este împărțită în două sub-etape: faza de analiză - în care 
analizați situația proprie, a clienților și a concurenților dvs.; și faza de 
proiectare - în care creați noi idei digitale pe baza rezultatelor fazei de analiză. 

După ce ați finalizat întreaga fază de inovare, ați dezvoltat o nouă idee 
de model digital de afaceri creând și testând un prim prototip al ideii dvs. de 
afaceri digitale și ați finalizat o pânză de model de afaceri pentru a sublinia 
valoarea suplimentară a noii idei de model digital de afaceri . De asemenea, 
veți cunoaște diferite instrumente și metode care vă sprijină în dezvoltarea 
de idei inovatoare de modele digitale de afaceri în munca dvs. zilnică. Înainte 
de a intra în faza inovării împreună cu echipa dvs., ar fi bine să reflectăm 
asupra unor aspecte precum: 

1. Cine ar trebui să fie membru al echipei dvs. interdisciplinare? 
Vă recomandăm să aveți o echipă de 3-7 membri. 

2. Unde veți avea spațiu pentru a vă întâlni în mod regulat și 
pentru a colabora interactiv? După cum veți vedea când veți trece prin 
diferite metode și activități, veți avea nevoie de spațiu în biroul dvs., unde 
puteți vizualiza ideile dvs., puteți colecta constatările sau șabloanele 
complete. În mod ideal, puteți păstra aceste rezultate vizuale pentru întregul 
proces de dezvoltare. 

 
Faza de analiză 
Scopul fazei de analiză este de a: 

1. analizați situația companiei dvs. dintr-o perspectivă strategică, 
precum și mediul actual al companiei pentru a vă identifica potențialul 
pe care îl puteți dezvolta în continuare, precum și noile tendințe pe 
care le puteți adresa echipei dvs.; 

2. construiți empatie pentru clientul dvs. prin înțelegerea 
câștigurilor și a durerilor sale în ceea ce privește dezvoltarea unei noi 
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idei de model digital de afaceri pentru a putea produce ceva care are 
o valoare adăugată pentru clientul dvs. Consolidarea clădirii pentru 
clientul dvs. este crucială pentru o metodă centrată pe utilizator, 
deoarece permite participanților să-și retragă propriile ipoteze pentru 
a obține o imagine asupra situației clienților în ceea ce privește 
digitalizarea. 
 
Faza de analiză internă 
În cadrul fazei de perspicacitate colectați toate informațiile relevante 

privind compania dvs. și mediul înconjurător. Tehnicile și metodele speciale 
vă vor ajuta să înțelegeți mai bine clienții, concurenții și tendințele din 
industria dvs. 

 
Faza de definire a clienților și a valorii 
În cadrul fazei de definire a clienților și a valorii, colectați toate 

informațiile relevante referitoare la clienții dvs. și la dorințele și durerile 
acestora, pentru a corespunde propunerii dvs. de valoare cu nevoile 
acestora. Tehnicile și metodele speciale vă vor ajuta să vă cunoașteți mai 
bine clienții și să creați o valoare reală pentru ei. 

 
Faza de proiectare 
Faza de proiectare este faza în care începeți întregul proces de 

ideație bazat pe constatările relevante pe care le-ați identificat în faza de 
analiză. Pe parcursul întregului proces, nevoile clienților / utilizatorilor dvs. 
sunt mereu în centrul dezvoltării noilor idei. Dumneavoastră și echipa dvs. 
veți fi încurajați să creați noi soluții de afaceri digitale folosind metode pentru 
a vă ajuta să vă gândiți deschis. După cum veți vedea, procesele de lucru 
iterative vor face parte integrantă din această fază pe calea îmbunătățirii sau 
modificării modelului dvs. de afaceri digital. Acestea sunt de exemplu: teste, 
bucle de feedback, machete și altele. 

Faza de creare a ideilor 
În cadrul fazei de ideație creați noi idei și soluții creative pe baza 

constatărilor, rezultatelor analizei clienților. Tehnicile și metodele speciale vă 
vor ajuta să creați multe idei sălbatice noi pentru noul dvs. model de afaceri 
digital. 



165 
 

 
Faza de dezvoltare a prototipului 
Pe baza constatărilor din perspectivele, definiția clientului și a valorii 

și faza de ideație, vi se cere acum să dezvoltați un prototip în combinație cu 
o pânză de model de afaceri finalizată în timp foarte scurt și să o testați direct 
cu utilizatorul pentru a vă verifica ipotezele. Prototyping este o tehnică care 
simulează produse, servicii și modele de afaceri reale într-un timp foarte 
scurt. Vă oferă șansa de a primi feedback rapid de la potențialii clienți și 
utilizatori cu privire la noua idee / soluție fără a cheltui foarte mulți bani și 
timp. 
 

Rolul integrării digitale 
Nivelul minim de Integrare Digitală  este accesul la infrastructura 

necesară rețelei. Fără accesul la rețelele globale de comunicare, nici o 
comunitate nu poate beneficia de câștigurile integrării. Accesul este 
determinat de combinația între disponibilitatea şi costul folosirii rețelei, ca şi 
de componentele de hardware şi software necesare interfeței de rețea. 
Calitatea şi viteza rețelei sunt de asemenea importante în determinarea 
felului în care este folosită rețeaua. Orientarea către serviciile oferite pentru 
consumatori de către furnizorii conectivității este un factor major în 
adoptarea şi ușurința în folosire a aplicațiilor de rețea.  

Pentru că Internetul oferă o platformă globală atât pentru date cât şi 
pentru servicii de voce, evaluarea accesului la rețea nu ar trebui să separe 
între accesul la servicii de date şi voce. În sensul noilor activităţi electronice 
(e-commerce, e-learning, etc), evaluarea ar trebui să se concentreze pe 
accesul la Internet.   

Infrastructura informației. Pentru cele mai multe comunități, lipsa 
accesului la serviciile audio şi de transmitere de date rămâne un impediment 
important pentru Integrarea Digitală. Infrastructura comunicațiilor are rate 
de penetrare extrem de variate, depinzând de factori ca geografia şi/sau 
nivelurile de venit. Accesul la rețelele locale poate fi asigurat de orice entitate 
media care construiește rețeaua comunicațiilor din respectiva zonă (cu cablu 
coaxial, antenă mobilă, satelit sau fibră optică). În viitor tehnologiile mobile 
vor asigura, fără îndoială, o opțiune atractivă pentru accesul la informație 
(vezi extrasul de mai jos „Promisiunea comunicațiilor fără fir”), ca şi rețelele 
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prin cablu. În prezent, accesul la Internet se face în cea mai mare măsură 
prin rețelele tradiționale de telecomunicații.  

Disponibilitatea Internetului. Accesul la Internet este sporit de 
competiția între furnizorii de Internet (ISP) care operează local. Multitudinea 
serviciilor oferite, numărul de linii telefonice de dial-up care determină 
capacitatea furnizorului de Internet şi capacitatea transmisiei, toate 
influențează calitatea ISP-ului. Disponibilitatea liniilor de conectare închiriate 
este importantă în mod particular în a face Internetul accesibil comunității de 
afaceri. În cele din urmă, în multe comunități în curs de dezvoltare, accesul 
public este esențial pentru a face Internetul disponibil unui număr cât mai 
mare de indivizi şi companii private. Centrele media, cafenelele Internet şi 
centrele comunitare de informație preiau o mare parte din importanța 
disponibilizării Internetului pentru cei care nu au acces personal acasă, la 
școală, la muncă sau altundeva.  

Costul Internetului. Preţul pe care oamenii de afaceri şi indivizii îl 
plătesc pentru accesul la Internet este, în cea mai mare parte, determinat de 
o combinație între preţurile pentru telefonie şi serviciile oferite de furnizorii 
de Internet. Accesul este redus în comunitățile unde suma preţurilor pentru 
telefonie şi servicii de Internet este foarte ridicată. Structurarea serviciilor de 
Internet în diverse pachete şi oferte poate stimula folosirea Internetului. 
Taxarea utilizatorului pe minut sau pe oră (spre deosebire de costul fix de 
folosire a Internetului) duc la limitarea timpului petrecut pe Net sau  în 
convorbirile telefonice, precum şi a activităților care necesită un timp 
îndelungat de conectare, ca educația la distanță sau comerțul electronic. 
Ofertele şi pachetele de servicii îmbunătățesc oferta de opţiuni a 
cumpărătorului. 

Calitatea şi viteza rețelei. Lărgimea de bandă disponibilă, atât 
pentru accesul individual cât şi pentru conectarea unei întregi comunități, 
determină numărul de utilizatori şi de tipuri de activităţi pe care rețeaua le 
poate susține. Activitățile care cer o lărgime de bandă mare, ca de exemplu 
transferul de fișiere mari sau transmisie vocală, nu pot fi oferite comunităților 
cu un acces constrâns la rețea. Calitatea rețelei determină utilitatea ei. Un 
număr mare de erori pe liniile principale, slaba conectare sau pierderea 
frecventă a conectării pot face o rețea imposibil de utilizat, descurajând uzul 
şi investițiile în noile tehnologii.  
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Hardware şi software. O piață dinamică cu numeroase opţiuni din 
perspectiva hardware şi software poate încuraja utilizarea din ce în ce mai 
specializată a rețelei, incluzând oferirea de soluţii ICT ajustate la nevoile 
locale. Comerțul en-gros şi en-detail de produse hardware şi software duce 
la o folosire mai intensă a rețelei comunității. Preţurile practicate în acest tip 
de comerț sunt de asemenea extrem de importante în contextul țărilor în 
curs de dezvoltare, unde nivelul de trai în general scăzut nu poate susține 
cumpărarea de produse scumpe. 

Asistență tehnică şi servicii.  O orientare consistentă către Relațiile 
cu Clienții este importantă în determinarea succesului dezvoltării rețelei. 
Termenele lungi de așteptare pentru instalare sau reparații şi absența 
asistenței companiilor telefonice şi furnizorilor de Internet pun obstacole 
semnificative în calea Integrării Digitale. Calitatea şi numărul profesioniștilor 
care lucrează în domeniul suportului tehnic este esențial în menținerea rețelei 
şi furnizarea de servicii.   
 
 Structura 

informației 
Disponibilitatea 
Internetului 

Costul 
Internetului  

Stagiul 
1 

Accesul la 
infrastructura 
telecomunicațiilor 
este nesatisfăcător.  
Există foarte puține 
facilități comune 
pentru accesul la 
telecomunicații. Rata 
telefoniei este foarte 
scăzută, cu o 
teledensitate de mai 
puţin de 2 linii 
principale la 100 de 
persoane. Rata 
telefoniei mobile este 
sub 0.5%. Oferta de 

Nu există nici un 
furnizor de servicii 
de Internet (ISP) 
care să ofere 
conectare prin dial-
up.  
Nu există acces 
public la Internet. 
Firmele private nu 
au posibilitatea să 
închirieze linii 
dedicate de la 
operatorul local de 
telefonie sau, dacă 
au această 
posibilitate, timpul 

Accesul dial-up îi 
costă pe cei mai 
mulți utilizatori 
echivalentul unor 
convorbiri 
telefonice 
internaționale.  
Preţurile 
percepute de ISP 
sunt atât de 
ridicate încât 
puțini utilizatori îşi 
permit sa 
folosească 
Internetul.  
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servicii prin cablu 
este inexistentă. 

de așteptare 
depăşeşte un an.  

Stagiul 
2 

O minoritate 
nesemnificativă în 
comunitate are un 
bun acces la rețeaua 
de telecomunicații, 
dar cea mai mare 
parte a comunității 
nu are acces.  
Teledensitatea este 
între 2 şi 8 linii la 100 
de persoane. 
Penetrația telefoniei 
mobile este între 
0.5% şi 3%. 
Penetrația serviciilor 
prin cablu este sub 
5% din totalul 
gospodăriilor 
comunității. 

Un număr limitat de 
furnizori de Internet 
(ISP) oferă acces 
local prin dial-up. 
Un ISP local 
deservește mai mult 
de 1,000,000 de 
locuitori. Câțiva 
furnizori oferă 
numai servicii de e-
mail.  
Oportunitățile 
pentru accesul 
public la Internet 
sunt limitate.  
Utilizatorii au de 
multe ori dificultăți 
în a se conecta prin 
dial-up.  
Nu există competiţie 
în oferirea de linii 
dedicate.  
Companiile private 
pot închiria linii 
telefonice numai de 
la un singur 
operator de 
telefonie.  

Ratele pentru 
convorbirile 
telefonice locale 
sunt suficient de 
ridicate pentru a 
descuraja folosirea 
intensivă a 
Internetului.  
Există soluţii locale 
pentru conectarea 
la Internet, dar 
preţurile pentru 
serviciile ISP sunt 
ridicate şi 
descurajează 
utilizarea intensivă 
a Internetului.  
Absența 
competiţiei în 
oferta de linii 
dedicate este 
reflectată în 
preţuri restrictive 
sau cu valori 
ridicate. 
 

Stagiul 
3 

O bună parte din 
comunitate are acces 
rapid la serviciile 
telefonice. Telefonia 

Între 500 000 şi 1 
milion de locuitori 
beneficiază de 
serviciile unui singur 
ISP. Furnizorul 

Preţurile pentru 
conectarea la 
Internet reflectă 
competiția în 
creștere pe piaţa 



169 
 

mobilă este în 
creștere.  
Teledensitatea este 
între 8 şi 40 de linii 
principale la 100 de 
persoane. Penetrația 
telefoniei mobile este 
între 3% şi 14%. 
Între 5% şi10% din 
gospodării sunt 
abonați la servicii 
prin cablu. 

oferă acces 
nelimitat la 
Internet.  
Abonații pot alege 
între diferite 
pachete de servicii 
Internet.  
Există câteva 
oportunități de 
acces public la 
Internet. 
În general 
utilizatorii se pot 
conecta la Internet 
prin dial-up, cu 
excepţia orelor de 
vârf.  
Unul sau doi 
furnizori de servicii 
Internet închiriază 
linii dedicate 
companiilor private.  

de 
telecomunicații, 
însă sunt suficient 
de ridicate cât să 
descurajeze 
utilizarea intensivă 
de către utilizatori. 
Majoritatea 
cetățenilor îşi 
permit financiar 
accesul la 
Internet.  
Competiția în 
oferirea de linii 
dedicate există, 
preţurile 
înregistrează o 
tendință constantă 
de scădere, dar se 
păstrează totuși la 
valori ridicate.  

Stagiul 
4 

Accesul la 
telecomunicații şi 
servicii de reţea este 
posibil în mare 
măsură.  
 
Teledensitatea este 
de 40 de linii la 100 
de persoane. Rata 
telefoniei mobile este  
ridicată - cel puţin 
14% din membrii 
comunității au 

Există mai mult de 
doi ISP locali la 1 
milion de locuitori.  
Sunt disponibile 
soluţii alternative 
pentru lărgimea de 
bandă, ca DSL-ul 
(digital subscriber 
line) sau accesul 
prin modem de 
cablu TV. Cei mai 
mulți utilizatori pot 
găsi ofertele dorite 

Preţurile pentru 
serviciile 
telefonice sunt 
stabilite competitiv 
şi sunt accesibile 
pentru aproape 
toţi cetățenii. 
O rată fixă este 
stabilită pentru 
convorbirile 
telefonice locale.  
Preţurile pentru 
accesarea 
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abonament. 
Penetrația serviciilor 
prin cablu este 
aproximativ 10%. 

pentru componente 
ca viteza, suportul 
tehnic, securitatea, 
calitatea sau preţul.  
ISP asigură servicii 
de web hosting 
pentru abonați.  
Există facilități 
adecvate de acces 
public la Internet 
pentru cei care nu 
se pot conecta 
acasă, la școală sau 
la locul de muncă.  
Utilizatorii reușesc 
să se conecteze prin 
dial-up la un ISP 
local fără dificultăți 
majore.  
Numeroși furnizori 
de servicii Internet 
oferă linii dedicate. 
Diverse oferte de 
telefonie mobilă 
sunt disponibile, 
completând oferta 
de linii fixe.  

Internetului sunt 
stabilite prin 
competiţie şi 
majoritatea 
cetățenilor şi le pot 
permite. Rata fixă 
este de asemenea 
o procedură 
valabilă pentru 
convorbirile locale. 
Unii din ISP oferă 
servicii gratuite de 
Internet, mai ales 
în comunitățile în 
care convorbirile 
locale sunt taxate 
la minut.  
 
Ofertele pentru 
lărgimea de bandă 
şi modemuri de 
cablu au preţuri 
competitive. 
Există oferte de 
pachete separate 
pentru viteza 
accesării sau 
preţuri fixe 
independent de 
timpul de 
conectare. 
Conectarea 
nelimitată este de 
asemenea oferită. 
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Preţurile pentru 
liniile dedicate 
sunt stabilite prin 
competiţie. 

 
 
Viteza şi calitatea 
rețelei  

Hardware şi 
software 

Suport tehnic şi 
servicii 

 

Mai puţin de jumătate 
din telefoanele 
domestice nu reușesc.  
Foarte frecvent 
calitatea sunetului 
face conversația 
imposibil de dus la 
capăt.  
La 100 de linii 
telefonice apar mai 
mult de 100 de erori.  
Nici un alt serviciu în 
afară de poșta 
electronică nu este 
susținut de rețeaua 
telefonică. 
Companiile private 
mari care doresc acces 
la Internet trebuie să 
se conecteze la un nod 
în afara comunității.     

Nu există puncte 
de vânzare pentru 
software şi 
hardware în 
interiorul 
comunității. 
 
Preţurile 
componentelor de 
software şi 
hardware ICT sunt 
ridicate pentru 
majoritatea  
cumpărătorilor cu 
excepţia 
companiilor 
private mari şi 
pentru o 
minoritate a 
populației şi IMM-
uri (întreprinderi 
mici şi mijlocii). 
 

Instalarea liniilor 
telefonice 
principale 
necesită cel puţin 
patru ani de zile 
de la cererea de 
instalare.  
 
Mai mult de șase 
luni trec până la 
rezolvarea 
problemelor 
liniilor principale 
telefonice sau, în 
cel mai rău caz, 
cererile de 
reparații nu sunt 
rezolvate 
niciodată. 
 
În comunitate 
există puțini (sau 
deloc) tehnicieni, 
softiști sau 
programatori.  

Stagiul 
1 
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50%-70% din 
telefoanele domestice 
reușesc.  
Conectarea este 
pierdută frecvent. 
Calitatea sunetului 
este acceptabilă 
pentru conversațiile 
locale.  
Între 50 şi 100 de erori 
la 100 de linii 
telefonice sunt 
raportate anual.  
Infrastructura 
telecomunicațiilor în 
cele mai multe părți 
ale comunității susține 
transferul de date la 
viteza de 9.6 Kbps sau 
mai puţin. Câteva 
zone pot susține viteze 
de până la 14.4 Kbps. 
Companiile private 
mari şi furnizorii de 
servicii Internet se pot 
lega la infrastructura 
rețelei locale, dar 
capacitatea nodului de 
comunicații este  de 
multe ori inadecvată 
pentru a susține 
cerinţele 
consumatorilor. 
Pierderea conectării 
este semnificativă şi 

La nivel local, 
produsele şi 
componentele 
hardware şi 
software sunt 
accesibile prin 
intermediari, dar 
puține sau nici 
unele din ele nu 
sunt adaptate la 
limba locală. 
 
Componentele de 
bază de hardware 
şi software sunt 
accesibile pentru o 
mică parte din 
populație şi 
companii private 
mici.  
 

Cel puţin șase luni 
sunt necesare 
pentru instalarea 
liniilor principale 
telefonice.  
 
Mai mult de o lună 
trece până când 
problemele 
telefonice 
semnalate să fie 
rezolvate.  
Operatorii de 
telefonie nu oferă 
o atenție specială 
Relațiilor cu 
Clienții. 
 
Există o mică 
comunitate de 
softişti, 
administratori de 
rețea,  
programatori sau 
web designeri.   

Stagiul 
2 
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frecventă, limitând 
activitățile on-line. 
70%-90% din 
telefoanele domestice 
reușesc.  
Legătura telefonică 
este pierdută relativ 
des.   
 
Mai puţin de 50 de 
erori la 100 de linii 
telefonice sunt 
raportate în fiecare an. 
 
Utilizatorii au acces la 
viteze de transmisie 
prin dial-up până la 
28.8 Kbps.  
 
Liniile închiriate cu 
viteze de transfer de 
până la 64 Kbps sunt 
accesibile pentru 
majoritatea 
companiilor private şi 
ISP-uri. În unele zone 
vitezele de transmisii 
de date sunt mai 
reduse.  
 
Facilităţile de 
telecomunicații din 
comunitate sunt de 
cele mai multe ori 
suficiente, deşi la ore 

Cele mai multe 
produse ICT sunt 
aduse din afara 
țării, dar există o 
industrie locală cu 
tendințe clare de 
dezvoltare care să 
se adapteze la 
cerinţele 
comunității.  
 
Există softuri 
adaptate la limba 
locală. 
 
O varietate de 
oferte de software 
şi hardware sunt 
foarte accesibile 
pentru majoritatea 
companiilor 
private mici şi 
mijlocii, cât şi 
pentru majoritatea 
indivizilor.  

Liniile principale 
telefonice sunt 
instalate în 
aproximativ o 
lună de la 
depunerea cererii.  
 
Aproape o 
săptămână este 
necesară pentru 
rezolvarea 
problemelor de 
telefonie. Deşi nu 
este o prioritate, o 
atenție constantă 
pentru relațiile cu 
clienții  se 
conturează la 
majoritatea 
furnizorilor de 
servicii. Serviciile 
tehnice sunt 
relativ reduse.  
 
O industrie de soft 
în creștere şi un 
număr din ce în ce 
mai mare de 
softişti, tehnicieni 
de hardware sau 
administratori de 
rețea sunt 

Stagiul 
3 
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de vârf viteza de 
reacție a rețelei este 
mult mai redusă.  
 
Pierderile conectării 
sunt relativ rare.  

prezenţi în 
comunitate. 
 
 

Legăturile telefonice 
sunt pierdute foarte  
rar.  
 
Peste 90% din 
telefoanele locale 
reușesc.  
 
Mai puţin de 10 erori la 
100 de linii telefonice 
sunt raportate anual.  
 
Accesul la viteze de 
transmisie prin dial-up 
modem de până la 56 
Kbps este disponibil 
pentru majoritatea 
utilizatorilor, precum 
şi soluţii alternative ca 
DSL, modemuri de 
cablu TV sau telefonie 
mobilă.  
 
Serviciile la viteze de 
1.5 Mbps sunt 
răspândite, cu viteze 
chiar mai ridicate în 
unele zone.  
 

O piață dinamică 
de software şi 
hardware este 
susţinută de 
competiția 
distribuitorilor en-
gross şi en-detail.  
 
Produsele de 
hardware şi 
software, 
adaptate la limba 
locală, sunt 
accesibile şi relativ 
ieftine.  

Instalarea liniilor 
principale durează 
doar câteva zile.  
 
Furnizorii de 
servicii telefonice 
pot fi contactați 
printr-o serie de 
modalități, ca 
poșta electronică, 
poșta regulată 
sau telefon. 
Problemele 
raportate sunt 
rezolvate de 
obicei în 48 de 
ore. Ajutorul on-
line este accesibil 
şi poate oferi 
soluţii alternative 
pe loc. Serviciul 
pentru clienți este 
considerat o sursă 
de avantaj 
competitiv pentru 
furnizorul de 
servicii. Suportul 
tehnic este la 

Stagiul 
4 
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O capacitate adecvată 
de telecomunicații 
susține necesităţile 
comunității fără 
întârzieri semnificative 
de transmisie cu 
excepţii relativ rare la 
orele de vârf.  

îndemâna oricărui 
utilizator.  
 
O piață 
competitivă şi 
sofisticată de 
resurse umane în 
software, 
hardware, web 
design, 
administrare de 
rețea 
încorporează 
descoperirile 
tehnice de ultimă 
oră în serviciul 
oferit .  

 
 

 
 

10. TIC și întreprinderea simulată 
 
Pentru majoritatea studenților și masteranzilor, provocarea cea mai 

mare nu o reprezintă absolvirea studiilor universitare, ci găsirea unui loc de 
muncă şi încadrarea pe piaţa muncii. Fenomenul cel mai frecvent întâlnit în 
țara noastră în acest sens este ocuparea de către tinerii absolvenți cu studii 
superioare a unor locuri de muncă în domenii diferite față de ceea ce au 
studiat sau pe poziții inferioare. Cauza acestui fenomen tot mai des întâlnit 
este lipsa de cunoștințe practice despre meserie şi despre mecanismele de 
funcţionare ale unei companii reale. 

Pentru a fi eficiente, companiile au nevoie de oameni gata pregătiți, 
un pachet complet de cunoștințe, abilități, deprinderi, competențe, iar acest 
lucru nu poate fi realizat urmând doar cursurile universitare, fără un stagiu 
de practică într-un mediu economic real sau care, măcar să simuleze unul. 
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Capitolul este structurat în patru părți și prezintă conceptul, obiectivele și 
beneficiile acestei metode inovative de învățare, întreprinderea simulată, 
calea legală și etapele înființării unei astfel de entități economice în România, 
precum și întreprinderea simulată cu profi hotel restaurant catering ce va fi 
înființată în cadrul proiectului mai sus amintit. 

 
Întreprinderea simulată – concept, obiective și impact 
Întreprinderea simulată asigură o învățare, dezvoltarea și aprofundare 

mult mai facile și mai utile a cunoștințelor economice și juridice și a abilităților 
sociale solicitate  absolvenților (a studiilor universitare de licență sau de 
masterat) de către o firmă reală, contribuind la formarea aptitudinilor, 
deprinderilor și competențelor care pot fi aplicate în toate domeniile 
economice și în toate pozițiile structurilor organizatorice din cadrul unei 
entități juridice. 

Întreprindere simulată, din punct de vedere conceptual, este o metodă 
interactivă de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin 
integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, asigurând condiții 
pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de 
studenți/masteranzi în pregătirea profesională. 

Scopul acestei metode inovative de învățare este dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale studenților/masteranzilor, prin simularea 
proceselor și a activităților care au loc într-o întreprindere reală, precum și 
relațiile de colaborare ale acesteia cu alte firme și instituții. 

De asemenea, întreprinderea simulată are rolul fundamental de a 
contribui la formarea unei gândiri complexe prin intermediul căreia 
studenții/masteranzii să fie capabili să perceapă organizația ca o asociere a 
părților sale componente, dar și ca un întreg. 

Prin practicarea acestei metode de învățare, întreprinderea simulată, 
studenții/masteranzii au șansa de a cunoaște în detaliu departamentele, 
funcțiile managementului și funcțiunile unei întreprinderi, dezvoltându-și 
competențe specifice în concordanță cu disciplinele aferente specializării pe 
care o urmează. Rezultatele aplicării acestei metode sunt gândirea 
multidimensională, competențele de bază și cele complementare pe care le 
dobândesc studenții și masteranzii. 

Rezumând, se poate afirma că o întreprindere simulată este un 
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instrument de pregătire practică a viitorilor absolvenți, ce utilizează proceduri 
şi mijloace identice cu cele din cadrul unei întreprinderi reale, cu excepţia 
produselor şi banilor, care sunt simulate. 

Putem afirma că întreprinderea simulată nu este doar un laborator 
foarte bine dotat, ci și un concept care modifică sistemul tradițional de 
instruire. Cu alte cuvinte, nu dotarea, de altfel necesară, reprezintă elementul 
definitoriu al întreprinderii simulate, ci conceperea activităților din cadrul 
laboratorului. 

Obiectivul general avut în vedere la introducerea acestei metode 
inovative de învățare, întreprinderea simulată îl reprezintă dezvoltarea 
spiritului antreprenorial. Acest obiectiv se poate realiza astfel: 

• familiarizarea studenților/masteranzilor cu activitățile specifice unei 
întreprinderi reale 

• simularea operațiunilor şi proceselor economice specifice mediului 
real de afaceri 

• dezvoltarea și perfecționarea limbajului de afaceri 
• dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor necesare unui antreprenor 

dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de 
decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativă, perseverență, 
auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

Obiectivele specifice aplicării acestei metode de învățare se referă 
la: 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților 
• facilitarea trecerii absolvenților de la școală la viața activă 
• dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulților prin programele de 

formare profesională continuă 
Implementarea acestei forme practice de învățare în instituțiile de 

învățământ superior, are drept scop crearea tipului de întreprinzător dinamic, 
inovator, bine pregătit, capabil să dezvolte un nou proces de producție, să 
aducă pe piață un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de 
distribuție în cadrul unei întreprinderi reale. Cu alte cuvinte, această metodă 
vine în sprijinul mediului de afaceri, furnizându-i acestuia forță de muncă 
specializată, cu competențe antreprenoriale dobândite fără costuri și riscuri 
suplimentare din partea lor. 

În urma aplicării unei astfel de metode de învățare se pot obține 
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următoarele beneficii: 
• Pentru absolvenți 

• creșterea gradului de inserție pe piaţa muncii 
• reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă 
• mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă 
• flexibilitate 
• asumarea inițiativei şi a riscului 
• însușirea unei gândiri critice, multidimensionale, analitice și 

responsabilă în concordanță cu contextul organizațional și influențele 
factorilor de contingență; 

• o capacitate mai mare de aplicare practică de către studenți a 
cunoștințelor de specialitate. 

• Pentru angajatori 
• o forță de muncă tânără specializată 
• economie de timp și de resurse financiare necesare pregătiri 

proaspeților absolvenți 
• reducerea timpului de adaptare a noilor angajați la cerințele de pe 

piața muncii 
• Pentru universități 

• posibilitatea adaptării permanente a curriculei universitare la 
cerințele pieței muncii prin contactul direct pe care-l au cu mediul de afaceri 

• creșterea numărului de studenți datorită creșterii absorbției 
absolvenților pe piața muncii 

În învățământul superior economic şi tehnic, întreprinderea simulată 
reprezintă o componentă a formării profesionale a studenților și 
masteranzilor. În cadrul activităților extracurriculare studenții pot participa la 
târguri interne şi internaționale ale întreprinderilor simulate. 

În ceea ce privește finalitatea acestei metode practice de învățare, 
gradul de inserție a absolvenților pe piața muncii și facilitarea tranziției de la 
școală la viața activă prin dezvoltarea abilităților și competențelor studenților 
în concordanță cu necesitățile de pe piața muncii, mediul universitar, în 
cadrul procesului de formare, contribuie la dezvoltarea acestor competențe 
prin simularea activităților specifice mediului de afaceri real. 
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  Înființarea unei întreprinderi simulate 
  ROCT – Romanian Coordination Centre of Training Firms 

În România întreprinderile simulate sunt integrate în rețeaua națională 
a firmelor de exercițiu sau întreprinderilor simulate coordonate de ROCT- 
Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu / Întreprinderilor Simulate 
din Romania (ROmanian Coordination Centre of Training Firms), care 
funcționează în concordanță cu prevederile OMECT nr. 5109 din 
25.08.2008. 

ROCT este departament al Centrului National de Dezvoltare al 
Învățământului Profesional și Tehnic și are următoarele atribuții: 

Înregistrează firmele de exercițiu / întreprinderile simulate din 
învățământul preuniversitar și superior din Romania, conform procedurilor de 
înregistrare ale unei firme reale. 

Coordonează activitatea rețelei naționale a firmelor de exercițiu 
/ întreprinderilor simulate din Romania, prin: 

Simularea activităților desfășurate de Camera de Comerț și 
Industrie a României si Registrul Comerțului; 

Simularea activităților băncii virtuale pentru activități de 
decontare interne și internaționale; 

Simularea activităților referitoare la plata asigurărilor sociale și de 
sănătate, a impozitelor si taxelor, conform legislației în vigoare; 

Organizarea de activități în scopul formării cadrelor didactice cu 
privire la firmele de exercițiu / întreprinderile simulate; 

Organizarea și participarea la manifestări și proiecte 
internaționale legate de activitatea firmelor de exercițiu / întreprinderilor 
simulate; 

Dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici; 
Elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exercițiu / 

întreprinderile simulate; 
Diseminarea informațiilor cu privire la oportunitățile de 

parteneriat pe piața internațională a firmelor de exercițiu / întreprinderilor 
simulate de afaceri din străinătate; 

Reprezintă firmele de exercițiu / întreprinderile simulate din 
rețeaua internațională EUROPEN; 

Monitorizează și evaluează activitatea firmelor de exercițiu / 
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întreprinderilor simulate din rețeaua națională. 
Informează Ministerul Educației, Cercetării și Inovării cu privire la 

activitatea desfășurată. 
ROCT asigură toate activitățile care simulează mediul extern 

al unei întreprinderi reale. 
ROCT este o structură unică la nivel național, fiind afiliată, începând 

cu anul universitar 2008-2009 la EUROPEN (EUROpean Practice Enterprises 
Network)- Rețeaua internațională a firmelor de exercițiu / întreprinderilor 
simulate. 

Coordonarea metodologică pentru întreprinderile simulate este 
asigurată și de către Compartimentul de asistență pentru întreprinderi 
simulate din învățământul superior, care funcționează în cadrul Catedrei de 
Management si Ingineria Sistemelor, Facultatea de Construcții de Mașini din 
cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

 
  Etapele înființării unei întreprinderi simulate 

Etapa preliminară de înființare 
Înainte de înființarea unei întreprinderi simulate, atât cadrele 

didactice, cât și studenții/masteranzii trebuie să desfășoare următoarele 
activități preliminare: 

Culegerea de informații de la instituțiile abilitate cu privire la 
înfiinţarea unei firme (Oficiul Registrul Comerțului; bănci; birouri notariale; 
Inspectoratul Teritorial de Muncă; Casa de Asigurări de Sănătate; Casa de 
Pensii) 

Organizarea de dezbateri in cadrul grupelor de studenți pe baza 
informațiilor colectate, pe marginea următoarelor obiective: alegerea 
denumirii întreprinderii; alegerea siglei întreprinderii simulate; alegerea 
formei juridice; alegerea obiectului de activitate; stabilirea capitalului social; 
nominalizarea asociaților; întocmirea documentaţiei de constituire conform 
cerinţelor ROCT. 

 
Etapa înființării propriu-zise a întreprinderii simulate 
Înființarea propriu-zisă a unei întreprinderi simulate presupune, 

conform Metodologiei ROCT, parcurgerea mai multor etape, astfel: 
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1.  Solicitarea rezervării denumirii întreprinderii simulate 
Denumirea unei întreprinderi simulate poate conține cuvinte sau 

expresii ce denumesc alte întreprinderi simulate. În acest sens este necesară 
completarea unei cereri privind acordul ROCT de a utiliza respectivele 
cuvinte. Se  completează “Cererea  de  rezervare  denumire” –  document  
disponibil  pe  pagina web a ROCT (www.roct.ro), pe care se înscriu trei 
denumiri agreate în ordinea preferințelor. Documentul completat se trimite 
scanat pe e-mail la adresa de mail precizată în Metodologia ROCT. Se 
așteaptă primirea acceptului de la ROCT pentru rezervarea denumirii. 

2.  Întocmirea documentației în vederea constituirii 
Pentru înființarea unei întreprinderi simulate este necesară 

completarea următoarelor formulare: 
Cerere de înregistrare și autorizare a funcționării; 
Act constitutiv al întreprinderii simulate; 
Declarații proprii; 
Declarația privind autorizarea funcționării; 
Dovada sediu – contract de închiriere; 
Cerere de eliberare a cazierului fiscal. 
Cerere de deschidere de cont; 
Fișa cu specimene de semnătură; 
Foaia de vărsământ pentru capital social; 
Împuternicire pentru depunere capital social. 
Formular de înregistrare în baza de date ROCT 

Toate aceste formulare se găsesc pe site-ul ROCT (www.roct.ro). 
În această etapă profesorul coordonator verifică documentația, având 

în vedere corectitudinea completării și aspectul îngrijit al documentelor, 
precum și completarea tuturor documentelor solicitate. 

3.  Transmiterea la ROCT a documentelor scanate si arhivate RAR pe  
adresa  de  email indicată în Metodologia ROCT și luarea în primire 
a documentelor eliberate de către ROCT 
  Crearea unui cont nou pe site-ul ROCT pentru întreprinderea 
simulată. 

Crearea acestui cont se face prin selectarea aplicației CONT NOU de 
pe site-ul centralei și completarea câmpurilor solicitate în aplicație. Pe baza 
documentelor primite, centrala ROCT va activa contul și astfel, întreprinderea 



182 
 

nou creată va fi inclusă în baza de date a ROCT și vizibilă pentru celelalte 
întreprinderi simulate. După activarea întreprinderii simulate, studenții vor 
avea acces la contul nou creat prin AUTENTIFICAREA pe site-ul ROCT. În 
cont vor avea codurile de identificare ale întreprinderii simulate (CIF și contul 
bancar – la submeniul Tranzacții). Certificatul de înregistrare al întreprinderii 
simulate va fi postat pe site-ul ROCT de unde studenții il vor putea descărca. 
De asemenea, tranzacțiile se vor putea realiza doar prin intermediul aplicației 
de pe site. Din contul întreprinderii se accesează meniul Tranzacții, se dă 
click pe ORDIN DE PLATĂ NOU, se completează câmpurile solicitate și se 
finalizează tranzacția. Extrasul de cont este vizibil în orice moment, în 
submeniul Tranzacții. 

 
Responsabilități ale unei întreprinderi simulate autorizate 

1. Consultarea periodică a site-ului ROCT; 
2. Înștiințarea Centralei ROCT cu privire la orice modificări juridice 

intervenite  în cadrul întreprinderii simulate; 
3. Transmiterea la ROCT lunar a instrumentelor de plata, arhivate, pe 

adresa banca.virtuala@roct.ro ; 
4. Realizarea a cel puțin unei tranzacții economice naționale pe lună; 
5. Contactarea a cel puțin trei întreprinderi simulate din străinătate pe 

parcursul unui an universitar și realizarea de tranzacții economice 
internaționale cu acestea; 

6. Respectarea procedurilor de înscriere la târguri naționale și 
internaționale conform precizărilor ROCT. 

 
  Activitățile desfășurate în cadrul unei întreprinderi simulate 

Activitățile necesare a se desfășura inițial în cadrul unei întreprinderii 
simulate sunt: 

Stabilirea siglei firmei; 
Stabilirea activității (produse, servicii etc.); 
Contabilitate: bilanț de constituire; 
Achiziția de active: achiziția de mărfuri; organizarea gestiunii 
depozitului; 
Elaborarea structurii organizatorice: 

Fișa postului; 
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Angajarea salariaților; 
Contracte de muncă; 

Organizarea proceselor pentru biroul în care se derulează activitățile 
standard; 
Stabilirea sistemului de arhivare: 

Computerizată 
Bibliorafturi; 
Dulăpioare; 

Elaborarea formularelor: 
Hârtie cu antet; 
Formulare de comandă; 
Aviz de expediție; 
Facturi; 
Formular standard mesaj; 
Fax; 
E-mail 
Achiziționarea materialelor de birotică: ștampila firmă; bibliorafturi; 

plicuri; ștampilă intrare 
Elaborarea condițiilor generale de afaceri; 
Crearea diverselor fișiere necesare: 

Fișierul pentru înregistrarea intrărilor/ieșirilor de poștă; 
Fișier pentru comenzi primite și comenzi date; 

Elaborarea catalogului de produse; 
Crearea paginii web a întreprinderii simulate; 
Împărțirea sarcinilor și a atribuțiilor. 
Rezultatele activităților inițiale desfășurate în cadrul unei 

întreprinderi simulate trebuie să se concretizeze în: 
„Manualul” de organizare a firmei, care va cuprinde: 

Structura organizatorică (organigrama); 
Fișele postului; 
Planul managerial; 
Procesele din fiecare compartiment cu documentele aferente; 
Fluxul informațional. 

Catalogul întreprinderii simulate; 
Site-ul web al întreprinderii simulate; 
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Dosarele cu documentele justificative , respectiv cu operațiunile de 
afaceri: în format material; în format electronic. 
Printre responsabilitățile unei întreprinderi simulate autorizate se 

numără și relaționarea cu alte întreprinderi simulate. Această activitate 
se realizează atât pe piața națională, cât și  pe piața internațională, și vizează 
contactarea următoarelor instituții: 

1. Relaționarea cu alte întreprinderi simulate din România prin 
următoarele metode: 

Contactarea (directă); 
Negocierea (directă); 
Livrarea (directă); 
Plata și încasarea (prin intermediul ROCT); 
Servicii post-vânzare. 

2. Relaționarea cu întreprinderi simulate din alte țări, prin: 
Contactare (directă); 
Negociere (directă); 
Livrare (directă); 
Plată și încasare (prin intermediul ROCT); 
Servicii post-vânzare. 

3. Relaționarea cu întreprinderea simulată „partener” („firma 
mamă”), prin: 

Protocol de parteneriat. 
4. Relaționarea cu universitatea de proveniență. Direcțiile de 

relaționare în acest sens vizează: 
Dreptul de folosință asupra spațiului (contract de 

locațiune/închiriere); 
Primirea corespondenței; 
Reprezentare a instituției; 
Colaborarea cu alți profesori din instituție; 
Asigurarea de către instituție a condițiilor materiale necesare 

desfășurării activității. 
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