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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM (2018) 22. 
 2. Data sesizării: 27.02.2018 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 04.04.2018 
 4. Dezbateri în data: 11.04.2018 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - 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, dar și în 
crearea unei identități europene, pornind de la culturile și valorile comune. 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.  

- 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, pentru a deschide accesul la 
o multitudine de informații și resurse.  

- În Declarația de la Roma din martie 2017, statele membre ale Uniunii 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 Summitul  european privind educația din ianuarie 2018, printre acțiunile menite să 
atingă obiectivele Noii agende pentru competențe în Europa, Comisia a propus o revizuire a 
cadrului european de referință pentru competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 

- 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. Se estimează că 90 % din locurile de muncă necesită în 
prezent un oarecare nivel de competențe digitale, iar dacă nu reușim să formăm competențele 
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digitale ale europenilor de toate vârstele. Cunoștințele de specialitate aprofundate în domeniul 
digital sunt necesare multor profesii, nu doar persoanelor care lucrează în domeniul TIC. 

- 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. 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. 

- 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. 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. 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. Peste 80 % din tinerii din Europa utilizează internetul pentru 
activități sociale. În 2015, aproximativ 18 % din școlile primare și secundare din UE nu erau 
conectate la internet în bandă largă. 

- progresele din domeniul digital aduc cu sine noi provocări pentru elevii, studenții și 
cadrele didactice din Europa, iar protecția datelor a devenit o preocupare majoră în societatea 
digitală. Toți sunt vulnerabili la bullying-ul și hărțuirea pe internet, la comportamentul de 
prădător sau la conținutul online dăunător. 

- documentele europene trasează o serie de obiective de politică relevante: sprijinul pentru 
educația de înaltă calitate; îmbunătățirea relevanței acesteia; dezvoltarea competențelor digitale 
ale cetățenilor europeni și sporirea vizibilității acestora; stimularea inovării și a competențelor 
digitale în toate instituțiile de învățământ; deschiderea sistemelor de educație. 

- planul de acțiune are trei priorități: o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în 
procesul de predare și de învățare; dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante 
pentru transformarea digitală; îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor 
și al unei viziuni prospective. Pentru fiecare prioritate, sunt stabilite măsuri: furnizarea unor 
instrumente care să ajute cadrele didactice și formatorii să utilizeze mai bine tehnologiile, 
inclusiv furnizarea unei conectivități mai bune la internet; acțiuni specifice care să dezvolte 
competențele digitale relevante; eforturi sporite, dar și eforturi noi de îmbunătățire a educației cu 
ajutorul unor date concrete și al unei analize mai bune. 

- 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. 

- pentru a putea răspunde acestor provocări constante, profesioniștii din domeniul 
educației, ar trebui să aibă acces mai ușor la o serie de concepte, instrumente, metode, procese, la 
gândirea sistemică și la gândirea conceptuală. 

- este necesară: introducerea conexiunii în bandă largă de foarte mare capacitate în toate 
școlile europene prin îmbunătățirea informării școlilor cu privire la avantajele acesteia și la 
posibilitățile de finanțare disponibile; sprijinirea conectivității și publicarea datelor cu privire la 
progresele înregistrate; 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; furnizarea un cadru pentru emiterea de calificări certificate digital. 

- 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 pentru a crea un Spațiu european al educației și anume: 

- crearea unei platforme digitale europene pentru învățământul superior, cursuri de 
dezvoltare profesională continuă pe tema științei deschise în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior la toate nivelurile; 
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- introducerea unor ore de programare în toate școlile, lansarea unei campanii de 
informare la nivelul UE care să se adreseze cadrelor didactice, părinților, precum și 
elevilor/studenților și a unei inițiative de predare a securității cibernetice; 

- consolidarea datelor concrete referitoare la utilizarea efectivă a TIC și la 
competențele digitale în școli, începând din 2018, când, ar trebui lansate, în educație, proiecte-
pilot legate de inteligența artificială și de analitica învățării. 
 - Guvernul României a aprobat Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru 
România – 2020, care preia și adaptează la situația țării noastre elementele Agendei digitale 
pentru Europa, una dintre cele 7 inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020. Strategia națională 
definește 4 domenii de acțiune, după cum urmează: e-guvernare, interoperabilitate, securitate 
cibernetică, Cloud Computing și Social Media - domeniu prin care se vizează creșterea eficienței 
și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației; 
tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) în educație, cultură și sănătate - domeniu prin 
care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial; TIC în e-comerț, precum și 
cercetarea, dezvoltarea și inovarea în TIC - domeniu ce vizează avantajele comparative regionale 
ale României și sprijină creșterea economică în domeniul privat; Broadband și servicii de 
infrastructură digitală - domeniul vizează asigurarea incluziunii sociale. 

- de asemenea, în România a fost creată rețeaua națională de testare ECDL (European 
Computer Driving Licence/Permisul european de conducere a computerului), care asigură tuturor 
elevilor oportunitatea de a obține și de a-și certifica, la un anumit nivel, competențele digitale. 
Acest permis se poate obține pe parcursul anilor de studii și se echivalează cu proba de 
competențe de la examenul național de bacalaureat. În reţeaua de testare ECDL se regăsesc 
instituţii de învăţământ (universităţi, licee, şcoli), centre de pregătire pentru administraţie şi centre 
de pregătire profesională din toate oraşele mari ale ţării. 
 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării.  
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