
 

 

Analiza implementării propunerilor ANOSR în cadrul 

Strategiei privind digitalizarea educației din România 

2021-2027 – SMART-Edu 

 

În data de 26 octombrie 2020, Ministerul Educației a lansat procesul de elaborare 

a Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021-2027 – SMART-Edu 

(Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale), strategia fiind 

structurată pe 8 domenii de interes privind procesul digitalizării educației, anume:  

I. Competențe digitale pentru elevi și studenți; 

II. Educația digitală pe întreg parcursul vieții; 

III. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală; 

IV. Infrastructură și resurse tehnologice digitale; 

V. Conectivitate; 

VI. Resurse educaționale deschise; 

VII. Curriculum școlar pentru meserii emergente; 

VIII. Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT. 

Ulterior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 

a înaintat Ministerului o serie de propuneri privind digitalizarea învățământului superior 

relevante pe termen lung. Documentul elaborat de către ANOSR poate fi consultat la 

adresa: https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Propunerile-ANOSR-privind-

digitalizarea.pdf.  

Mai mult decât atât, pe întreg parcursul lunii decembrie 2020, ANOSR s-a implicat 

activ în conturarea strategiei prin formularea și completarea propunerilor actorilor 

https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Propunerile-ANOSR-privind-digitalizarea.pdf
https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Propunerile-ANOSR-privind-digitalizarea.pdf


 

 

interesați, propuneri privind toate cele 8 domenii mai sus menționate, în cadrul grupurilor 

de lucru, precum și în cadrul dezbaterilor online, constituite prin grija Ministerului. 

În continuare, vom proceda la analiza implementării propunerilor ANOSR în 

conținutul strategiei – variantă lansată în consultare publică până în data de 15 februarie 

2021. 

 

I. Competențe digitale pentru elevi și studenți 

Astfel, în ceea ce privește domeniul „Competențe digitale pentru elevi și studenți”, 

observăm că nu sunt integrate în strategie următoarele propuneri:  

• Dezvoltarea în cadrul universităților a centrelor de învățare și desfășurarea prin 

intermediul acestora de cursuri de scurtă durată, destinate dezvoltării 

competențelor digitale pentru studenți, cadre didactice, dar și pentru tinerii NEETs 

și adulți. 

• Organizarea centrelelor de învățare, cu sprijinul DPPD, în cadrul cărora să existe de 

sesiuni de formare continuă obligatorii pentru cadrele didactice, concentrate în 

mod special asupra componentei de competențe digitale în contextul activităților 

de predare online; 

• Adițional asigurării dezvoltării competențelor digitale, realizarea de către centrele 

de învățare din universități și CJRAE, cu sprijinul ADR, de activități de formare în 

domeniul protecției drepturilor persoanelor în spațiul digital (de exemplu, protecția 

datelor, viața privată, nediscriminarea, protecția împotriva violenței online bazate 

pe gen, dreptul contractelor, drepturile consumatorului), în domeniul drepturilor 

unor grupuri specifice (spre exemplu, copii, persoane cu handicap, victime ale 

violenței bazate pe gen, ale rasismului și ale discriminării), gestionarea excesului de 

informații și distingerea informațiilor false (capacitatea de a aborda critic, de a 

evalua și de a   filtra  informațiile  și  rezistență  în  fața  manipulării) – atât în 



 

 

sistemul preuniversitar, cât și în cel universitar și destinate atât elevilor/studenților, 

cât și cadrelor didactice.  

• Adaptarea de către MEC a Cadrului de Competențe de Inteligență Digitală (Digital 

Quotient Competencies) și a instrumentului de măsurare a compentențelor DQ.  

• Evaluarea competențelor de inteligență digitală a studenților, cadrelor didactice și 

cadrelor didactice auxiliare prin intermediul centrelor de învățare și elaborarea unui 

plan individualizat de acțiune și cursuri de formare în vederea ameliorării 

deficiențelor identificate.  

• Sprijinirea și încurajarea prin finanțare adecvată a dezvoltării în universități de 

programe de studii universitare de masterat în domeniul inteligenței artificiale, 

industria IA și altele în vederea formării de experți în domeniul digital și stimularea 

participării ample a tinerilor, femeilor și a grupurilor subreprezentate în cadrul 

programelor de studii și cercetările în domeniul tehnologiilor emergente, 

inteligenței artificiale, educație digital ș.a.m.d.  

• Dezvoltarea competențelor digitale și asigurarea de cursuri de formare specifice 

pentru stăpânirea instrumentelor digitale aferente domeniului, în cazul studenților 

doctoranzi și al personalului universitar de cercetare, pentru sporirea digitalizării 

științifice. 

• Crearea cadrului legal pentru recunoașterea și acceptarea Certificatului European 

de competențe digitale, ulterior lansării acestuia de către Comisia Europeană. 

• Evaluarea competențelor digitale în cadrul admiterii sau la începutul parcursului 

academic al studenților, construirea și aplicarea unui plan de măsuri remediale în 

vederea ameliorării deficiențelor identificate. 

Cu toate acestea, una dintre propunerile ANOSR, dintre cele inițial înaintate, apare în 

prezentul capitol, anume necesitatea „elaborării unui ghid cu orientări comune pentru 



 

 

elevi, studenți, părinți, profesori și personalul din unitățile/instituțiile de învățământ pentru 

a încuraja: 

- alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare; 

- comunicarea și colaborarea prin intermediul TIC; 

- crearea de conținut digital; 

- utilizarea măsurilor de de securitate cibernetică; 

- rezolvarea de probleme prin intermediul TIC”. 

Deși prezentul capitol pare să fie concentrat mai mult asupra nevoilr beneficiarilor 

primari din învățământul preuniversitar, este specificată și nevoia studenților de a 

beneficia de stagii de practică prin intermediul cărora să își poată consolida competențele 

digitale dobândite, în vederea integrării pe piața muncii. 

 

II. Educația digitală pe întreg parcursul vieții 

În privința domeniului „Educația digitală pe întreg parcursul vieții”, ANOSR a formulat 

propuneri privind chiar și acest aspect, însă a ales să îl încadreze în domenii pe care le 

vom analiza mai departe, fiind adiacent. 

 

III. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală 

Remarcăm faptul că precizările aduse de către ANOSR și care privesc exclusiv acest 

domeniu au fost, în mare parte, integrate în conținutul strategiei.  

Astfel, apar fromulate propunerile ANOSR privind „dezvoltarea competențelor digitale 

ale cadrelor didactice prin integrarea în programul de învățământ-cadru aferent 

Programelor de formare psihopedagogică și cel aferent Masteratului didactic a unui set de 

discipline teoretice și practice pentru dezvoltarea competențelor digitale ale viitoarelor 

cadre didactice, familiarizarea cu, dar și utilizarea de metode și tehnici de predare moderne, 

adaptate la contextul actual și stadiul evoluției tehnologice” și privind „organizarea de 



 

 

sesiuni de formare continuă în vederea dezvoltării competenței digitale la toate cadrele 

didactice”. 

Apare, de asemenea, și propunerea formulată de către ANOSR astfel „Crearea și 

încurajarea unui cadru național și/sau regional pentru inițierea schimbului de bune practici 

între conducerile universităților, cadre didactice și personalul administrativ, cum ar fi Digital 

innovation hub sau Competency centres”, însă sub următoarea formă: „Crearea și sprijinirea 

de ”comunități de învățare”, pentru schimburi de experiență, modele de bune practici și 

pedagogie digitală pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile de 

învățământ”.  

Totuși, nu este integrată aici propunerea ANOSR privind formarea cadrelor didactice 

în vederea utilizării tehnologiilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități și/sau 

dificultăți de învățare. 

 

IV. Infrastructură și resurse tehnologice digitale 

Privind obiectivele din cadrul acestui domeniu de interes pentru procesul de 

digitalizare a educației, apreciem că aproape toate amendamentele aduse de către 

ANOSR au fost implementate, cu excepția unuia singur dintre acestea – la care se face, 

totuși, referire în mod indirect în întreg conținutul strategiei. 

Așadar, avem integrate amendamente aduse de către ANOSR, după cum urmează: 

• Reformarea programului „Euro 200” ori implementarea unui program cu scopuri 

similare, aplicabil la realitățile actuale cu scopul de a asigura atât pentru elevi, cât 

și pentru studenți accesul echitabil la educație; 

• Asigurarea infrastructurii pentru servicii integrate studențești; 

• Introducerea unor softuri pentru identificarea similitudinilor în lucrările elaborate 

pe parcursul studiilor; 



 

 

• Asigurarea accesului tuturor studenților și cadrelor didactice universitare la 

Bibliotecile Virtuale; 

• Realizarea unei platforme de admitere online la nivel național; 

• Introducerea semnăturii electronice în cadrul instituțiilor de învățământ superior și 

operaționalizarea activității de secretariat. 

Singurul amendament ANOSR care nu este în mod direct integrat în partea strategiei 

pe care o analizăm în acest punct este „Constituirea unor centre de învățare online (Digital 

innovation hub) în cadrul instituțiilor de învățământ superior”. ANOSR amintește astfel 

necesitatea asigurării în instituțiile de învățământ superior a accesului studenților la spații 

cu echipament digital performant, util în vederea susținerii parcursului academic și a 

viitorului profesional al acestora, fiind justificată înființarea în fiecare instituție de 

învățământ superior a unui centru de învățare online, care să desfășoare activități precum: 

- activități de cercetare și informare în industria digitală, în materie de resurse și 

competențe digitale; 

- asigurarea de sesiuni de instruire atât pentru studenți, cât și pentru cadrele 

didactice în sensul înțelegerii și utilizării resurselor digitale; 

- implementarea de tehnologii de asistență spre a facilita participarea la activitatea 

didactică online a studenților cu dizabilități; 

- acordarea de sprijin pentru Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), 

în materie de consiliere și dezvoltare personală, să faciliteze accesul studenților la 

activități de învățare și instruire, coaching, consiliere academică și a carierei, întâlniri 

cu reprezentanți ai mediului socio-economic și alte asemenea. 

 

V. Conectivitate 



 

 

Analizând acest domeniu, observăm că, deși parte dintre amendamentele ANOSR au 

fost integrate, strategia privind conectivitatea corespunde mai mult nevoilor elevilor decât 

nevoilor studenților.  

Astfel, două dintre obiectivele formulate cu ajutorul ANOSR apar în strategie cu 

referire numai la unitățile de învățământ, deși au fost formulate cu referire atât la elevi 

(unitățile de învățământ), dar și la studenți (instituțiile de învățământ): 

- „Dezvoltarea infrastructurii de internet deja existente în unitățile de învățământ 

pentru a putea susține fără perturbații și întârzieri multiple transmisiuni simultane 

ale întâlnirilor online prin conectarea la Internet wifi și broadband 4G a tuturor 

școlilor, cu prioritizarea școlilor din mediul rural”; 

- „Amplificarea conectivității elevilor prin sprijinirea spațiilor comunitare educaționale 

pentru educație digitală în comunitățile rurale (biblioteci, centre comunitare etc.) 

pentru a asigura acces la educație pentru copiii care nu sunt racordați la electricitate 

și nu dețin echipamente digitale și internet”. 

Prin urmare, solicităm operarea de modificări, astfel încât obiectivele să cuprindă și 

sintagmele „instituții de învățământ” și/sau „studenți”, acolo unde este cazul. 

Cu toate acestea, a fost integrat unul dintre amendamentele ANOSR, formulat 

întocmai: 

• Asigurarea accesului la wi-fi gratuit pentru toți studenții în interiorul campusurilor 

universitare (spații de învățământ, biblioteci, cămine) și evidențierea acestei 

facilități drept un indicator de calitate al universității. 

Pe lângă acestea, nu regăsim următoarele obiective propuse de către ANOSR: 

• Crearea unui program de încurajare a acordării de sprijin intra/intercomunitar prin 

donarea și reutilizarea dispozitivelor vechi și nefolosite; 



 

 

 

• Crearea cadrului legislativ pentru înregistrarea orelor de curs de către cadrele 

didactice și transmiterea acestora într-un cadru securizat și privat către elevi și 

studenți, la cererea acestora.   

 

VI. Resurse educaționale deschise 

În ceea ce privește resursele educaționale deschise, observăm că doar una dintre 

propunerile ANOSR apare în mod direct, anume „includerea standardelor de referință și a 

listei indicatorilor de performanță pentru RED în Metodologiile ARACIP și ARACIS”. 

Prin urmare, nu au fost integrate în cadrul acestui domeniu următoarele propuneri ale 

ANOSR: 

• Realizarea unei platforme de către Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul 

Autorității pentru Digitalizarea României, platformă care să cuprindă resursele 

educaționale deschise relevante, alături de informații despre licențele acestora. 

Realizarea unei categorizări a acestora în funcție de limbă și ramură de știință; MEC 

va selecta cele mai bune resurse, cu ajutorul ARACIS sau al personalului didactic 

din universități – actori care vor fi implicați în evaluarea calității acestor resurse. 

• Promovarea la nivelul sistemului educațional a utilizării resurselor educaționale 

deschise și încurajarea includerii acestora în planul de învățământ, printr-un portal 

dedicat RED. 

• Drept componentă a acțiunilor de sprijinire a digitalizării învățământului superior, 

încurajarea dezvoltării de către universități de resurse educaționale deschise, 

inclusiv prin sprijin și stimulente financiare, și elaborarea unui ghid în acest sens 

care să surprindă exemple de bune practici în domeniu. 

• Clarificarea cadrului legal privind drepturile de autor pentru licențierea resurselor 

educaționale deschise. 



 

 

• Crearea unei structuri la nivelul Ministerului pentru sprijinirea și asistarea 

dezvoltării de către instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de resurse 

educaționale deschise. 

• Având în vedere nevoia dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare, se impune 

dezvoltarea unui centru național/european pentru cercetarea utilizării 

instrumentelor și resurselor digitale, printre care și resursele educaționale deschise 

în învățământul superior și în sistemul educațional. 

 

VII. Curriculum școlar pentru meserii emergente 

În această parte a strategiei, remarcăm faptul că toate propunerile ANOSR au fost 

incluse, cu excepția uneia, astfel sunt enunțate obiectivele: 

• Încurajarea programelor de studii și a specializărilor inteligente, determinate în 

baza unui amplu proces de reflecție și consultare națională, prin finanțarea 

prioritară din partea MEC. 

• Flexibilizarea rutelor și traseelor de învățare prin asanarea legislației, stimularea 

participării studentului în alegerea pachetelor modulare și încurajarea dublelor 

specializări în calificările emergente. 

• Încurajarea includerii unor elemente de dezvoltare durabilă transversale în 

conținutul disciplinelor din planurile de învățământ. 

• Conectarea reală cu piața muncii prin co-crearea și evaluarea bazată pe rezultat a 

practicii de specialitate a studenților, în special în domenii cu cerere ridicată din 

partea pieței muncii. 

• Reevaluarea modului de organizare, funcționare și finanțare a Societăților 

antreprenoriale studențești în vederea încurajării inițiativelor studențești în 

domenii emergente. 



 

 

• Prospectarea unor noi moduri de impact în comunitate a Centrelor de Consiliere și 

Orientare în Carieră, care să și evalueze așteptările dinamice ale pieței muncii în 

context local/regional. 

Singura propunere a ANOSR care nu este inclusă aici fiind aceea a schimbării cadrului 

instituțional în sensul evaluării rezultatelor învățării, în locul competențelor în procesele 

de asigurare a calității, având în vedere că în România, în ceea ce privește asigurarea 

calității în învățământul superior, nu se operează în funcție de „learning outcomes”, după 

cum stabilește European Qualifications Framework, ci în funcție de competențe. 

 

VIII. Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT 

Strategia privind digitalizarea educației, lansată spre consultare publică, include în 

cadrul domeniului „Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT” 

toate propunerile formulate cu sprijinul ANOSR în cadrul grupului de lucru aferent. 

Astfel, se amintește despre necesitatea stabilirii unui set de reguli și recomandări 

pentru asigurarea securizării și a protejării datelor cu caracter personal în contextul 

utilizării instrumentelor/platformelor educaționale online, despre oportunitatea elaborării 

unui Cod de etică dedicat securității cibernetice și a aspectelor corelative educației on-

line. 

 

În concluzie, constatăm că forma documentului lansată spre consultare publică 

înglobează o bună parte a propunerilor formulate de către și cu sprijinul ANOSR, ceea ce 

ne oferă încrederea că prin implicarea tuturor actorilor interesați (în speță, a beneficiarilor 

direcți ai educației), prin dezbaterea și prezentarea disponibilității în sensul dialogului, 

toate problemele semnalate în privința sistemului de învățământ pot fi soluționate. 

 

 


