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Art. 1. –  

(1) Se adoptă Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei în scopul 

asigurării infrastructurii, resurselor şi competenţelor necesare 

implementării măsurilor de digitalizare a sistemului de învăţământ, 

potrivit reglementărilor prezentei legi. 

(2) Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei este program 

suport pentru activităţile educaţionale faţă în faţă şi în sistem online 

potrivit reglementărilor prezentei legi. 

(3) Programul Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei cuprinde Platforma 

Naţională Educaţională, Proiectul „Conectivitate în şcoli”, Planul de 

măsuri pentru transformarea digitală, potrivit reglementărilor prezentei 

legi, prin formarea competenţelor digitale superioare şi Proiectul 

„Educaţie pe tot parcursul vieţii”. 

(4) Valoarea totală a Programului Naţional pentru Digitalizarea Educaţiei, 

alocările disponibile şi sursele de finanţare sunt aprobate prin Hotărâre a 

Guvernului. 

(5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării înfiinţează o structură proprie de 

specialitate pentru implementarea Programului Naţional pentru 
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Digitalizarea Educaţiei, potrivit reglementărilor prezentei legi, prin care 

se alocă resurse, se monitorizează şi se evaluează utilizarea acestora. 

 

Art 2 –  

(1) Prin Platforma Naţională Educaţională, statul asigură elevilor înscrişi 

în învăţământul preuniversitar, potrivit reglementărilor prezentei legi, 

drepturi egale de acces la educaţie prin resurse digitale pentru 

desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţilor necesare pentru 

asigurarea exercitării dreptului fundamental la învăţătură. 

(2) Digitalizarea educaţiei se va realiza pe următoarele paliere: 

a) Într-o proporţie majoritară pe palierul de management şi administraţie; 

b) Într-o proporţie secundară pe palierul de comunicare şi de eficientizare a 

colaborării dintre şcoală şi familie/organizaţii non-guvemamentale/administraţie, 

doar în măsura în care aceasta va duce la simplificarea colaborării, la 

transparenţă decizională, la scăderea corupţiei şi la creşterea standardelor 

de învăţământ; 

c) Într-o proporţie secundară pe palierul de activitate didactică, în mod 

gradual, începând cu învăţământul primar. 

(3) În vederea realizării şi funcţionării unei interfeţe deschise între elevi 

şi profesori/tutori, precum şi între părinţi/tutori şi profesori, Platforma 

Naţională Educaţională are următoarele funcţii: 

a) Asigurarea unui modul permanent pentru elevi cu acces la orar, 

programarea acţiunilor şcolare, a activităţilor extracurriculare, a 

rezultatelor centralizate ale evaluării şi pentru depunerea documentelor 

administrative. 

b) Asigurarea unei platforme dedicate activităţii online/digitale pentru 

elevi, controlată, din punct de vedere al securităţii cibernetice. 

c) Asigurarea unui modul permanent pentru părinţi/tutori, cu acces la 

situaţia şcolară şi rezultatele centralizate ale evaluării, pentru depunerea 

online a documentelor administrative şi pentru interacţiunea cu cadrele 

didactice. 

d) Asigurarea dosarului online pentru personalul didactic înscris în 

programul de titularizare şi grade didactice 

e) Asigurarea unui modul administrativ permanent pentru secretariatul 

şcolar. 

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

g) Asigurarea evidenţei şi monitorizării transportului şcolar pentru elevii 

din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat care beneficiază de 

gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu 
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metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe 

tot parcursul anului calendaristic. 

(4) În cazul învăţământului faţă în faţă, în situaţia în care disciplina 

studiată nu are un specific digital, iar cunoştinţele specifice disciplinei 

respective nu necesită modalităţi digitale pentru a fi transmise, formele 

clasice de predare vor avea o pondere majoritară, în funcţie de nivelul 

educaţional, conform situaţiilor următoare: 

a) 100% din totalitatea formelor şi din timpul total de predare din 

învăţământul preşcolar; 

b) Cel puţin 95% din totalitatea formelor şi din timpul total de predare din 

învăţământul primar; 

c) Cel puţin 90% din totalitatea formelor şi din timpul total de predare din 

învăţământul gimnazial sau secundar inferior; 

d) Cel puţin 80% din totalitatea formelor şi din timpul total de predare din 

învăţământul liceal sau secundar superior; 

e) Cel puţin 80% din totalitatea formelor şi din timpul total de predare din 

învăţământul profesional şi tehnic; 

(5) În cazul învăţământului preşcolar, se interzice utilizarea educaţiei 

digitale ca suport educaţional. 

(6) În cazul învăţământului prin prezenţa fizică faţă în faţă, în situaţia în 

care disciplina studiată nu are un specific digital, utilizarea digitalizării 

trebuie să constituie un suport secundar de predare sau o modalitate de 

deprindere a unor competenţe digitale. 

(7) Introducerea tehnologiilor digitale ca suport educaţional se va face în 

mod gradual, începând cu învăţământul primar, în baza unor studii de 

impact de lungă durată asupra procesului de învăţământ şi a abilităţilor 

cognitive ale şcolarilor. 

(8) Modificarea programelor şi practicilor didactice ale anumitor 

discipline în sensul algoritmizării şi deformării lor în sensul codatului, se 

permite într-o mică măsură doar pentru deprinderea unor competenţe 

digitale şi exclusiv în baza unor studii de impact de lungă durată asupra 

procesului de învăţământ şi a competenţelor cognitive ale elevilor. 

(9) Studiile de impact care vor sta la baza eventualelor măsuri luate 

conform alin. (7) şi alin. (8) ale prezentului articol vor lua în considerare 

rezultatele studiilor terţe şi literatura de specialitate care examinează din 

punct de vedere ştiinţific valoarea didactică a digitalizării şcolii şi 

influenţa asupra comportamentului, sănătăţii fizice, psihice şi 

performanţei şcolare a elevilor, astfel încât beneficiile digitalizării să fie 

mai mari decât efectele adverse. 
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(10) Ministerul Educaţiei va monitoriza permanent efectele pe care 

deciziile privind digitalizarea luate în baza alin. (7) şi alin. (8) ale 

prezentului articol le vor avea asupra comportamentului, sănătăţii fizice, 

psihice, nivelului performanţelor şcolare şi abilităţilor cognitive ale 

elevilor. 

(11) Eventualele decizii privind digitalizarea luate în baza alin. (7) şi alin. (8) 

ale prezentului articol se vor duce la realizare, într-o primă fază, prin 

programe pilot la nivelul unor judeţe, astfel încât monitorizarea efectelor 

să fie realizată în mod gradual înainte de introducerea modificărilor la 

nivelul întregului învăţământ. 

(12) Ministrul Educaţiei va răspunde politic în faţa Parlamentului pentru 

avizul şi efectele introducerii tehnologiilor digitale ca suport educaţional. 

(13) Sistemul de predare online trebuie utilizat doar ca o soluţie temporară 

în situaţiile în care, din motive bine justificate, învăţământul faţă în faţă 

nu poate fi folosit. 

 

Art 3 –  

(1) În termen de 12 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul 

Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

are obligaţia să dezvolte şi să pună în funcţiune Platforma Naţională 

Educaţională. 

(2) Metodologia, procedura şi condiţiile în care se realizează şi 

funcţionează Platforma Naţională Educaţională se stabilesc prin Ordin al 

Ministrului Educaţiei Naţionale. 

(3) În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi, Inspectoratele 

Şcolare Generale Judeţene şi Inspectoratul General al Municipiului 

Bucureşti vor centraliza lista unităţilor şcolare individuale pentru 

asigurarea conturilor instituţionale în cadrul Platformei Naţionale 

Educaţionale. 

 

Art 4 –  

Proiectul “Conectivitate în şcoli” are ca scop dezvoltarea infrastructurii 

digitale şi asigurarea accesului la internet de mare viteză, inclusiv la 

echipamente şi conţinuturi de înaltă calitate, adaptate nevoilor 

educaţionale, ca o condiţie necesară pentru susţinerea activităţilor 

educaţionale faţă în faţă şi în sistem online, potrivit prevederilor prezentei 

legi. 
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Art 5 –  

(1) În vederea implementării proiectului “Conectivitate în şcoli”, la 

nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi al Municipiului Bucureşti se 

înfiinţează centre multimedia. 

(2) Centrele multimedia furnizează echipamente, servicii digitale şi 

conţinuturi de înaltă calitate unităţilor de învăţământ de stat. 

(3) Inspectoratele Şcolare Judeţene şi al Municipiului Bucureşti 

prioritizează unităţile şcolare private de infrastructură digitală şi asigură 

cu precădere echipamente şi acces la internet de mare viteză pentru toţi 

elevii şi cadrele didactice potrivit metodologiei, procedurii şi condiţiilor 

stabilite potrivit art. 6, alin (2). 

 

Art 6 –  

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării prin intermediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi al 

Municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii şi Autoritatea pentru Digitalizarea 

României sunt responsabile de implementarea proiectului „Conectivitate 

în şcoli”, în funcţie de competenţele specifice. 

(2) Metodologia, procedura şi condiţiile în care se implementează 

proiectul „Conectivitate în şcoli” se stabilesc prin Ordin comun al 

Ministrului Educaţiei Naţionale şi al Ministrului Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării, emis până la 1 ianuarie 2022. 

(3) Până la 1 ianuarie 2023, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul 

Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în baza unui protocol de colaborare cu 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii şi cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, asigură 

implementarea proiectului „Conectivitate în şcoli”. 

 

Art 7 –  

(1) Planul de măsuri pentru transformarea digitală, potrivit prezentei legi, 

are ca scop formarea competenţelor digitale superioare în vederea 

utilizării Platformei Naţionale Educaţionale în sensul prevederilor 

articolului 5 din prezenta lege. 

(2) Planul de măsuri pentru transformarea digitală, potrivit prezentei legi, 

asigură drepturi egale de acces, fără nicio formă de discriminare, pentru 

cadre didactice, elevi şi părinţi/tutori, la programe de formare de 

competenţe digitale superioare recunoscute şi acceptate de către 
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Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru 

Calificări. 

 

Art. 8 –  

(1) Programul de formare, evaluare şi certificare de competenţe digitale 

superioare pentru cadre didactice urmăreşte creşterea capacităţii de 

aplicare a competenţelor digitale la strategii didactice şi este administrat 

de casele corpului didactic prin cursuri autorizate, organizate şi 

desfăşurate la nivel regional sau local, în parteneriat cu universităţi, 

organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali, dacă este cazul. 

(2) Programul de formare, evaluare şi certificare de competenţe digitale 

superioare pentru elevi urmăreşte creşterea capacităţii de utilizare a 

instrumentelor IT pentru conţinutul şi activităţile de învăţământ în sistem 

digital şi este administrat de centrele judeţene de resurse şi de asistenţă 

educaţională şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională, prin cursuri avizate, organizate şi desfăşurate la nivel 

regional sau local, în parteneriat cu universităţi, organizaţii 

neguvemamentale şi parteneri sociali, dacă este cazul. 

(3) Programul de formare de competenţe digitale pentru părinţi/tutori 

urmăreşte îmbunătăţirea sprijinului parental pentru utilizarea 

instrumentelor IT de către elevi pentru conţinutul şi activităţile de 

învăţământ în sistem online şi este administrat de centrele judeţene de 

resurse şi de asistenţă educaţională şi Centrul Municipiului Bucureşti de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională, prin cursuri avizate, organizate şi 

desfăşurate la nivel regional sau local, în parteneriat cu universităţi, 

organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali, dacă este cazul. 

 

Art. 9 –  

În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educaţiei 

Naţionale va elabora şi stabili Planul de măsuri pentru transformarea 

digitală, potrivit prevederilor art. 2. 

 

Art. 10 –  

Planul de măsuri pentru transformarea digitală, potrivit prevederilor art. 

2, va cuprinde sesiuni de informare, sesiuni de formare de competenţe 

digitale şi competenţe digitale superioare adaptate beneficiarilor cadre 

didactice, elevi şi părinţi/tutori. 
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Art. 11 –  

(1) Proiectul „Educaţie pe tot parcursul vieţii” are ca scop înfiinţarea, 

dezvoltarea şi funcţionarea centrelor comunitare de educaţie digitală 

pentru adulţi, la nivelul fiecărui consiliu local al oraşelor. 

(2) În vederea desfăşurării de activităţi de educaţie digitală pentru adulţi, 

consiliile locale pot încheia acorduri cu universităţi, organizaţii 

neguvernamentale şi parteneri sociali, dacă este cazul. 

 

Art. 11 –  

(1) Sumele necesare înfiinţării, dezvoltării şi funcţionării centrelor 

comunitare de educaţie digitală pentru adulţi sunt alocate din transferuri 

acordate de la bugetul de stat. 

(2) Consiliile locale au obligaţia de a asigura spaţiile necesare funcţionării 

în bune condiţii a centrelor comunitare de educaţie digitală pentru adulţi. 

 

Art 12 –  

Proiectul „Educaţie pe tot parcursul vieţii” asigură drepturi egale de acces, 

fără nicio formă de discriminare, pentru adulţi, la programe de formare de 

competenţe digitale recunoscute şi acceptate de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 
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