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PREZENTAREA PROIECTULUI 
70% dintre români nu au competențe digitale de bază. România este constant pe ultimele locuri în UE ca 

performanță digitală, așa după cum arată indicele DESI (Digital Economy and Society Index), încă din 

2016.

În acest context, Fundația EOS România derulează în regim de urgență, proiectul național de educație și 

incluziune digitală “ÎMPREUNĂ ÎN ROMÂNIA DIGITALĂ”. Pandemia Covid19 a arătat că realitatea fizică s-a 

îmbogățit cu o nouă dimensiune, cea a realității virtuale, a realității online. Ne dorim să nu lăsăm în urmă 

cele mai vulnerabile categorii sociale. Proiectul va oferi gratuit cursuri de competențe digitale de bază, 

de tipul: navigare în siguranță pe internet, cunoștințe digitale minime pentru angajare în diverse job-uri, 

completarea de cereri online către instituții, plata utilităților și a impozitelor online, programări online la 

medic, cumpărături online etc.

Proiectul are ca scop propunerea unei strategii naționale de incluziune digitală. Doar implementarea de 

politici publice coerente și de dezvoltare a competențelor digitale a cetățenilor poate smulge țara 

noastră de pe ultimul loc al clasamentului european DESI.

Consultați pagina oficială de internet a proiectului la www.incluziunedigitala.ro
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Fundația EOS www.eos.ro - Educating for an Open Society (EOS Romania - ) este o organizație privată, 
non-profit. Misiunea organizației este aceea de a atenua diviziunea digitală în România prin sprijinirea 
cetățenilor în realizarea potențialului propriu de dezvoltare cu ajutorul tehnologiei. Fundația EOS 
derulează proiecte în două arii importante: sistemul de educație formal și comunitatea mai largă. 
Fundația EOS a fost înființată în anul 1999 și a derulat până în prezent peste 100 de proiecte în domeniul 
competențelor digitale.

COORDONATOR PROIECT 

REALIZATOR STUDIU
Institutul de Cercetare Făgăraș www.icf-fri.org (ICF - ) este un institut independent, care își propune 
să susțină dezvoltarea inovației, cunoașterii și științei în Țara Făgărașului prin cercetare, analiză de 
politici publice și programe educaționale de calitate. Institutul se axează pe dezvoltarea unei 
infrastructuri de cunoaștere și cercetare în regiunea Țara Făgărașului și pe a conecta această regiune cu 
rețele naționale și internaționale de cunoaștere. 
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România digitală – profil de ţară:

• Conform indicelui DESI 2021 în ceea ce privește conectivitatea, România se situează peste media 

Uniunii Europene și pe locul 10 din 27. În 96% din localitățile din România populația poate accesa 

servicii de internet fix, 81% dintre gospodării având acces la internet de acasă și 89% din populație 

folosind internetul. Tinerii și persoanele cu nivel superior de educație sunt categoriile demografice 

cele mai active în mediul digital (folosesc internetul în proporție de 98%, respectiv 99%), iar în cadrul 

acestora, elevii și studenții sunt și mai integrați (100% folosesc internetul). De asemenea, 93% din 

populația urbană folosește internetul.

• În regiunea București-Ilfov, urmată de regiunile Vest și Nord-Vest, se găsesc cele mai multe 

gospodării conectate la internet și cea mai mare pondere a persoanelor cu competențe de folosire a 

unor software-uri specifice (procesatoare de text, programe de calcul tabelar, de prelucrare de 

imagini și fișiere video/audio etc.). La polul opus se găsesc regiunile din sudul țării, cu valori mai 

reduse la ambii indicatori.

• Cel mai folosit dispozitiv pentru conectarea la internet este telefonul mobil, folosit de 97% dintre 

utilizatorii de internet, iar pentru unul din trei utilizatori – unicul dispozitiv folosit.

• Decalajele în privința conectării la internet au scăzut puternic în ultimii cinci ani – procentul celor care 

nu au folosit internetul niciodată a scăzut cu 10% între 2018 și 2021, dar mult mai abrupt în cazul 

categoriilor de persoane cu vârste între 55 și 74 de ani și al celor cu nivel redus de educație (cu cca 

17% în ambele cazuri). De asemenea, între 2019 și 2020, pe fondul pandemiei de COVID-19, rata de 

penetrare a internetului fix la nivel național a crescut cu 5%, dar avansul în mediul rural a fost de 9%.

• Cu totul diferit stă situația în domeniul competențelor digitale. În cadrul acestei componente a 

indicelui DESI, România se situează pe locul 27 din 27. În ultimele date calculate de Eurostat, 

procentul de persoane cu competențe digitale generale cel puțin de bază a fost de 28%, de aproape 

două ori mai mic decât media UE (54%).

• Categoriile cele mai excluse digital sunt persoanele care locuiesc singure (55,5% din gospodăriile 

formate dintr-o singură persoană nu au acces la internet de acasă), persoanele în vârstă (cca unul din 

trei pensionari nu a folosit niciodată internetul), cele cu nivel redus de educație (29% nu au folosit 

niciodată internetul) și cele care locuiesc în mediul rural. 

• Se constată cumularea unor deficiențe: persoanele cu nivel redus de competențe digitale și utilizare 

suboptimă a internetului fac parte, în mare măsură, din grupul celor cu nivel scăzut de educație. Pe 

măsură ce tehnologia avansează, aceste deficiențe este de așteptat să devină din ce în ce mai mari.

SUMAR EXECUTIV
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• Oferta de educație digitală nonformală se adresează în special elevilor și tinerilor și locuitorilor din 

mediul urban. Ținând cont de faptul că nivelul de competențe digitale este mai scăzut la vârstnici și la 

populația rurală, concentrarea eforturilor de educație digitală în aceste direcții este esențială pentru 

a preveni adâncirea decalajelor deja constatate. 

• Categoriile sociale cele mai afectate de excluziune digitală sunt: vârstnicii, persoanele din mediul 

rural, persoanele cu un nivel de educație scăzut și persoanele care locuiesc singure. 

• Categoriile excluse constituie o parte semnificativă din populația României, adăugând, pe termen 

mediu și lung, un cost de oportunitate ridicat în relație cu productivitatea muncii. 

• Pe măsură ce societatea și economia se digitalizează, decalajul digital va avea un impact din ce în ce 

mai semnificativ, generând printre altele excluziune socială, sărăcie, dificultatea de a găsi sau 

menține un loc de muncă, lipsa de acces la servicii publice și de sănătate ș.a. 

• Excluziunea digitală nu înseamnă doar lipsa de acces la internet sau la educație pentru competențe 

digitale, ci și o incluziune digitală incompletă, care plasează diverse grupuri într-o situație de 

vulnerabilitate și izolare.

• România are o infrastructură digitală care o poziționează peste media UE, însă indicatorii de calitate 

ai acestei infrastructuri sunt în scădere. Acest aspect, coroborat cu dezvoltarea tehnologiilor de 

ultimă oră, sporește riscul de excluziune digitală sau incluziune digitală superficială în viitor.

• Putem observa lipsa de colaborare și a eforturilor colective în domeniul educației pentru 

competențe digitale. Este nevoie să se dezvolte un ecosistem cu o gândire strategică comună 

puternică. 

• Dezvoltarea unei strategii de abordare și reducere a decalajului digital poate fi un proces în care toți 

actorii să se regăsească și să beneficieze de spațiul necesar pentru a se cunoaște mai bine și a 

colabora. 

Perspective și recomandări

8
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Digitalizarea are un impact semnificativ și accelerat asupra societății și economiei globale, aducând 
avantaje legate de comunicații și automatizare, dar și provocări precum excluziunea unor segmente din 
populație și dispariția unor categorii de locuri de muncă. Deși România și-a dezvoltat semnificativ 
infrastructura digitală, avem o înțelegere limitată a impactului digitalizării asupra societății, în special 
asupra grupurilor afectate de excluziune sau expuse la riscuri prin incluziune digitală. De aceea, scopul 
acestui raport este de a cerceta excluziunea și incluziunea digitală în rândul adulților din România. În 
subsidiar, studiul își propune să ofere o perspectivă globală asupra fenomenelor excluziunii digitale și 
incluziunii digitale în România. 

Studiul privind incluziunea și excluziunea digitală din România face parte din proiectul „Împreună în 
România Digitală" al Fundației EOS - Educating for an Open Society România¹.  Acest proiect are scopul 
de a uni toți actorii importanți din sfera digitalizării pentru realizarea și implementarea unei strategii 
naționale coerente și sustenabile de incluziune digitală. Studiul este realizat de Institutul de Cercetare 
Făgăraș în perioada decembrie 2021- aprilie 2022². 

Pentru a analiza aceste aspecte în contextul României ne vom axa pe dinamica utilizatorilor de 
instrumente digitale și pe accesul la internet și la infrastructură digitală. Studiul va include o perspectivă 
națională, iar acolo unde datele permit – și o perspectivă macroregională.
 
În ceea ce privește decalajul digital, putem discuta despre procese de incluziune și excluziune digitală. 
Studiul va urmări aspecte ce țin în principal de excluziunea digitală, referindu-se însă și la riscurile mai 
puțin înțelese care vin odată cu incluziunea digitală.

INTRODUCERE

Metodologie şi metode de cercetare

Studiul combină metode de cercetare calitative și cantitative. Pentru identificarea tendințelor de 
incluziune și excluziune digitală în România (la nivel național și subnațional), vom folosi date referitoare 
la existența, accesibilitatea și calitatea infrastructurii digitale și a programelor pentru dezvoltarea 
competențelor în domeniul digital. Având în vedere că datele colectate la nivel național nu conțin detalii 
despre educația digitală, studiul se bazează și pe un chestionar prin care au fost colectate date 
cantitative, calitative și de rețea. De asemenea, ca parte a studiului au fost realizate două focus-grupuri 
cu persoane cu experiență în educația digitală din sectorul neguvernamental.

Vom folosi de asemenea analiza de rețea ca metodologie de analiză și vizualizare a datelor despre 
conectivitatea ecosistemului din domeniul educației pentru competențe digitale. Acest palier de 
cercetare ne va ajuta să înțelegem mai bine nivelurile de acțiune în privința incluziunii și excluziunii 
digitale, nivelurile de fragmentare și coeziune între actorii din ecosistem și actorii cheie, cu impact vizibil. 
Analiza va genera informații utilizabile legate de modele de sprijin instituțional și individual, pentru a 
potența actorii care dezvoltă domeniul. Analiza va creiona și un design al ecosistemului digital, în 
vederea creșterii sustenabilității și rezilienței acestuia.

Studiul începe cu o trecere în revistă a literaturii relevante pentru înțelegerea decalajului digital și a 
fenomenelor asociate de incluziune și excluziune digitală. Literatura avută în vedere este cea care 
surprinde acest fenomen la nivel global, la nivelul Uniunii Europene (UE) și la nivelul României. O a doua 
parte a studiului va analiza datele existente despre modul în care societatea românească trece prin 
procesul de digitalizare, cu accent pe competențele digitale în rândul adulților și pe actorii cu rol în 
procesul de integrare digitală. A treia parte a studiului se axează pe analiza rețelelor care compun o parte 
din ecosistemul sectorului educației digitale din România, pentru a-i înțelege modul de funcționare. 
Ultima parte a studiului va prezenta principalele concluzii și recomandări pentru diverșii actori relevanți 
pentru creșterea nivelului de competențe digitale la nivel național. 

¹ Le mulțumim lui Laurențiu Bunescu și Gabrielei Ford pentru discuțiile avute și colaborarea pe parcursul întregului proces de cercetare. 

² Le mulțumim colegilor și internilor care au susținut activitatea de cercetare care stă la baza studiului: Adriana Cârnu, Ana Maria Chirilă, Doina 

Popa, Mirela Cosma și Ioan Radu Preda.
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Literatura de specialitate abordează fenomenele de incluziune și excluziune digitală prin intermediul 
conceptului de decalaj digital. Decalajul digital reprezintă o diviziune între persoanele care au acces la 
mediul digital și cele care nu au, precum și între cei care pot acționa în mediul digital și cei care nu pot (van 
Dijk 2020). Decalajul digital devine cu atât mai important, cu cât sfera tehnologiei și a internetului 
remodelează fundamental lumea în care trăim, cu implicații aparte pentru modul în care funcționăm ca 
societate globală. Astfel, ca prim pas în discuția despre impactul decalajului digital asupra populației 
(adulte) din România, ne vom referi la contextul global în care are loc. 

Importanța sferei tehnologiilor digitale este recunoscută la nivel global, aflându-se la originea unei 
restructurări a modului de funcționare a societăților, sistemelor politice, economice și culturale (Wei Lim 
2019). Wei Lim analizează șirul revoluțiilor industriale 2.0, 3.0 și 4.0 care plasează în centrul modelelor de 
producție factorii tehnologici și digitali, inclusiv inteligența artificială și automatizarea. Impactul este nu 
doar unul economic, ci unul mult mai profund, care creează, prin intermediul transformării digitale, o 
nouă lume în care ne trăim viața. 

La nivel global, impactul tehnologiei asupra societăților este analizat de literatura de specialitate, 
arătându-se că acoperirea internetului este determinată de factori precum „investițiile străine directe, 
aglomerările urbane majore, exporturile de bunuri, prezența organizațiilor neguvernamentale și 
turismul, precum și deschiderea democratică, dreptul la proprietate și nivelul venitului” (Crenshaw și 
Robison 2006). 

Această extindere inegală a sferei digitale la nivel global generează un decalaj digital între țări, 
determinat în principal de „dezechilibre economice, educaționale și, într-o oarecare măsură, [de] 
anumite aspecte ce țin de localizarea geografică”. (Cruz-Jesus, Oliveira și Bacao 2018) Hîncu, Frățilă și 
Tanțău analizează în detaliu factorii care duc la o penetrare a internetului la nivelul populației naționale 
(Hîncu, Frățilă și Tanțău 2011).

De asemenea, este analizată transformarea digitală la nivelul Uniunii Europene, arătându-se că „nivelul 
de capital social și de competențe ale forței de muncă, ambele ca dimensiuni ale capitalului uman, sunt 
predictori ai transformării digitale la nivel național” (Švarc, Lažnjak și Dabić 2021). 

Aceiași indicatori ne arată prezența decalajului digital între țările Uniunii Europene, care este analizat pe 
larg de literatura existentă (Cruz-Jesus, Oliveira și Bacao 2012) (Vicente și López 2011) (Stiakakis, 
Kariotellis și Vlachopoulou 2010). Deși există diferențe semnificative între țările UE în ceea ce privește 
digitalizarea, există o tendință continuă de transformare digitală pe care studiile menționate și datele pe 
care acestea se bazează o arată. Mai mult, studierea impactului digitalizării în rândul statelor membre 
ale UE arată că țările cu nivel crescut de digitalizare „prezintă o reducere mai semnificativă a nivelului de 
sărăcie și a excluziunii sociale” (Kwilinski, Vyshnevskyi și Dzwigol 2020).

Totuși, decalajul digital duce la excluziune digitală pentru diferite grupuri sociale din UE. Excluziunea 
digitală este văzută ca rezultând atât din lipsa de acces la tehnologie, cât și din lipsa abilităților necesare 
pentru utilizarea tehnologiei, ducând, în consecință, la excluziune socială și la lipsa de acces la locuri de 
muncă (Czaja și Urbaniec 2019) (Steyaert și Gould 2009). Există o „corelație directă și semnificativă între 
abilitățile digitale și rata angajabilității în UE” (Bejaković și Mrnjavac 2020). 

Hoeke și alții analizează impactul digitalizării asupra mobilității și ilustrează impactul asupra categoriilor 
vulnerabile (Hoeke și alții 2020). De asemenea, este analizat impactul excluziunii digitale asupra 
persoanelor cu dizabilități (Scholz, Yalcin și Priestley 2017). Bejaković și Mrnjavac conchid că „abilitățile 
digitale, în special alfabetizarea digitală, sunt un factor important pentru dezvoltarea socioeconomică a 
societății și pentru anagajabilitatea forței de muncă.”

DECALA JUL DIGITAL ÎN LITERATURA 
DE SPECIALITATE
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Relevanța sferei digitale pentru economiile statelor membre UE evoluează în paralel cu impactul său 

important asupra sistemelor politice. La nivel național, tehnologiile digitale sunt văzute ca factori 

principali în „dezvoltarea unor cetățeni activi și informați în sfera publică”, precum și a unor „companii 

productive și a creșterii economice în sfera economică” (Švarc, Lažnjak și Dabić 2021). Așadar, decalajul 

digital are un impact important asupra modului în care funcționează atât sistemele politice democratice, 

cât și cele economice, transformându-le în mod fundamental și ireversibil. 

În ceea ce privește modul de guvernare a statelor, putem observa apariția și dezvoltarea proceselor de e-

guvernare, care transpun interacțiunea instituțiilor publice cu cetățenii în mediul digital. Conform 

literaturii, abilitatea cetățenilor de a lua parte la procese de e-guvernare este „influențată de evaluarea 

proceselor de e-guvernare, nivelul de încredere al cetățenilor în instituții publice și decalajul digital 

asociat venitului și educației” (Pérez-Morot, Pontones-Rosa și Núñez-Chicharro 2020). De asemenea, s-a 

demonstrat că genul și vârsta au impact asupra decalajului digital în procesele de e-guvernare (Seljan, 

Miloloza și Pejic Bach 2020) (Cooper 2006) care, deși sunt într-un stadiu relativ incipient în majoritatea 

țărilor, au un impact pozitiv asupra reducerii corupției (Soaita 2021).

IMPACTUL DECALA JULUI DIGITAL 
ASUPRA ROMÂNIEI
Bilozubenk și alții (2009) împart economiile UE în trei categorii: lideri, followeri și outsideri, arătând pe 

baza indicatorilor urmăriți că România se încadrează în categoria outsiderilor (Bilozubenko și alții 2020). 

Alte studii care analizează economia digitală a României în contextul UE (Gicu Rusu, Onfrei și Gavriluță 

2020) ajung la concluzii similare, indicând, în concordanță cu datele Eurostat, că România are un 

potențial insuficient exploatat pentru un proces de transformare digitală mai comprehensiv. 

Aceste studii analizează pe larg impactul decalajului digital asupra României, arătând nivelul scăzut de 

digitalizare al României raportat la alte țări din cadrul UE (Brătucu și alții 2022) (Șandor și alții 2020) 

(Ragnedda și Kreitem 2018) (Ștefăniță și Ivan 2018) (Borisov și Șerban 2012) (Niță 2011) (Şandor 2006). 

Sunt analizate aspecte precum importanța digitalizării pentru dezvoltarea regiunilor din România 

(Burlacu, Ciobanu și Rădulescu 2018), impactul decalajului digital asupra gospodăriilor (Ziemba și Becker 

2019), asupra mediului rural (Stoica și Ilas 2013), sau asupra provocărilor sociale (Drăgulănescu 2002). 

Decalajul digital are un impact important și asupra mediului de afaceri (Gheorghe 2018), atât la nivel 

general, cât și în diverse sectoare, precum turismul (Ban și Popa 2015). Nivelul de digitalizare al 

companiilor plasează România pe ultimele locuri din UE (Atik și Ünlü 2020) și contribuie la o limitare a 

progresului către o incluziune digitală mai accelerată. Decalajul digital din România aduce inegalitate 

(Ragnedda 2018) și un efect de excluziune a persoanelor afectate de sărăcie, vârstnice, cu dizabilități sau 

cu un nivel redus de educație (Bakó 2019). 

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra digitalizării României, cu consecințe atât 

pozitive, cât și negative. Contextul pandemiei a fost utilizat pentru limitarea drepturilor digitale (Mîrza 

2021) și a adus o transformare a educației la nivel preuniversitar (Cosma 2021) și universitar (Lup și 

Mitrea 2020). Analiza impactului pandemiei de COVID-19 asupra sistemului educațional arată că, într-un 

context de digitalizare accentuată, disparitățile socioeconomice duc la o adâncire a inegalităților 

educaționale (Zamfir 2020). Pandemia a avut un impact direct și accentuat și asupra altor aspecte, nu 

doar asupra educației. Sostero și alții analizează evoluția telemuncii în contextul pandemiei (Sostero și 

alții 2020), iar Ivan și Cutler evaluează evoluția utilizării serviciilor electronice de către vârstnici (Ivan și 

Cutler 2021).
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Având în vedere impactul extins al decalajului digital asupra societății românești, factorii care duc la 

excluziune digitală sunt analizați în relație atât cu întreaga societate, cât și cu diverse grupuri sociale 

expuse la risc de excluziune. Astfel, Zaharia și Bălăcescu găsesc „o influență directă semnificativă a ratei 

de participare la educație și formare și a produsului intern brut asupra procentului de persoane care 

comandă bunuri și servicii pentru uz personal pe internet” (Zaharia și Bălăcescu 2018). Factorii care 

influențează impactul decalajului digital asupra educației în țările UE sunt analizați de Frederico și alții 

(Frederico și alții 2016) și în România de Tudor (Tudor 2020).

Literatura acordă o atenție aparte impactului decalajului digital asupra vârstnicilor (Motorga 2021) 

(Stoica 2015) și, de asemenea, asupra tinerilor (Motorga 2021) (Barbovschi și Fizeşan 2013), în special a 

tinerilor NEET (Țoc 2020). Cimpoieru prezintă atitudinea vârstnicilor cu privire la TIC (Cimpoieru 2011), iar 

Vajda și Tőkés analizează contextul în care se pot dezvolta abilitățile digitale ale vârstnicilor (Vajda și Tőkés 

2019). 

De asemenea, este analizat impactul decalajului digital asupra utilizării instrumentelor de e-guvernare 

de către vârstnici (Botrić și Božić 2021) și a practicilor și comportamentelor acestora în mediul online 

(Vajda și Tőkés 2019), modul în care sărăcia afectează negativ incluziunea digitală (Motorga 2021), sau 

impactul decalajului digital asupra minorităților (Tőkés 2002). Chiribucă și Teodorescu (2020) realizează 

un studiu despre vârstnici care analizează „preferințele, conținutul distribuit, precum și motivațiile, 

beneficiile percepute și provocările legate de viața lor online și de asemenea investighează conexiunea 

dintre identitatea digitală și cea offline.” 

Prin acest studiu autorii arată „tensiunea dintre atractivitatea Facebook pentru seniorii din România și 

anxietatea pe care acesta o generează. [...] Facebook oferă o modalitate de petrecere a timpului liber 

fragilă, deoarece aceștia percep timpul petrecut pe rețele sociale ca mai degrabă superficial și hedonistic. 

Mai mult, faptul că Facebook este perceput ca un teritoriu dominat de generațiile mai tinere contribuie la 

excluziune digitală, adesea alături de un sentiment de inadecvare și vulnerabilitate.” (Chiribucă și 

Teodorescu 2020).

Alte categorii sociale care sunt analizate în literatură includ studenții din zone rurale (Kinal 2021), femeile 

(Codoban 2005) și în particular femeile de etnie romă (Velicu, Barbovschi și Rotaru 2022) (Bănică 2020), și 

chiar antreprenorii (Millán și alții 2021). Aspectele socioeconomice sunt printre factorii principali care 

afectează aceste categorii. 

În această secțiune am analizat perspective ale literaturii de specialitate asupra decalajului digital din 

România, în special asupra modului de manifestare al excluziunii digitale în rândul adulților. Urmează să 

acordăm atenție de asemenea eforturilor documentate de incluziune digitală. 
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Având în vedere importanța digitalizării pentru dezvoltarea oricărei societăți, incluziunea digitală 
reprezintă o prioritate de politică publică generală. Literatura de specialitate analizează diverse strategii 
pentru accelerarea incluziunii digitale (Morato și alții 2020) (Helsper și van Deursen 2019).

În acest proces sunt evidențiate soluții care funcționează în relație cu diverse grupuri la risc de excluziune 
digitală. Rolul familiei este unul accentuat de literatură (Nyce, Bader și Klimaszewski 2013). Astfel, 
Rosales și Blanche-T analizează rolul familiilor și al tinerilor în educația digitală a bunicilor (Rosales și 
Blanche-T 2021). Este accentuată importanța TIC pentru mobilitatea virtuală a tinerilor care nu sunt 
înscriși într-un proces de educație sau nu au un loc de muncă (NEET) (Neagu, Berigel și Lendzhova 2021).

Și din perspectiva eforturilor de incluziune, vârstnicii primesc o atenție aparte în literatură. Este abordată 
importanța formării digitale pentru vârstnici (Popescu, Pitic și Dragomir 2020), oferindu-se exemple 
concrete în care formarea în programare este utilizată pentru creșterea nivelului de aptitudini digitale 
( Jurczyk-Romanowska 2019) sau unde bibliotecile locale contribuie cu succes în această direcție (Nyce, 
Bader și Klimaszewski 2013).

Incluziunea digitală nu este lipsită de provocări, atât la nivel individual, cât și la nivel societal. Dezvoltarea 
tehnologiilor digitale aduce importante provocări de natură medicală (în special în ceea ce privește 
sănătatea mintală) și securitatea cibernetică: fenomenul de cyberbullying sau agresiune cibernetică 
(Ungureanu și Ursu 2016), diverse amenințări informatice, dezinformare și știri false (Nygren și alții 
2021).

Toate aceste aspecte ce țin de excluziune și incluziune digitală reprezintă provocări semnificative pentru 
societatea în care trăim și accentuează nevoia de intervenții de politică publică pentru a limita decalajul 
digital și pentru a regândi sistemul de asistență socială în vederea limitării efectelor de excluziune pe 
termen lung (Mihai și alții 2016).

INCLUZIUNEA DIGITALĂ 

În contextul descris mai sus, atât Uniunea Europeană, cât și România articulează politici publice care să 
accelereze transformarea digitală a societății europene. În cadrul financiar multianual curent (pentru 
2021-2027) Uniunea Europeană a identificat digitalizarea ca una dintre ariile principale de acțiune, 
alocând o parte importantă din bugetul Uniunii (European Commission 2020) pentru programe cu o 
componentă digitală (European Commission 2022).

Indicele economiei și societății digitale DESI (Digital Economy and Society Index) este un raport al 
Comisiei Europene cu privire la evoluția digitalizării Statelor Membre. Raportul despre România trece în 
revistă politicile digitale ale României, inclusiv modul în care digitalizarea este integrată în Planul de 
redresare și reziliență (European Commission 2021). Raportul punctează instituțiile relevante pentru 
agenda de digitalizare a României, și anume Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Ministerul 
Educației și Ministerul Muncii. ADR coordonează planurile naționale privind competențele digitale 
pentru cetățeni și administrația publică. Ministerul Educației a lansat la finalul lui 2020 Strategia 
smart.EDU, care vizează procesul de digitalizare al educației din România în perioada 2021-2027. 
Decalajele digitale sunt avute în vedere în Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea 
sărăciei pentru perioada 2021-2027, precum și în Strategia națională privind Agenda Digitală pentru 
România. Instituții precum Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează diverse 
sesiuni de formare (European Commission 2021).

REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE 
PRIVIND SFERA DIGITALĂ 
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Cărtărescu Petrică surprinde provocările de politică publică pe care România le întâmpină și implicațiile 
conexe: „cetățenii din mediul rural, cei cu venituri și nivel de educație scăzute și membrii grupurilor 
vulnerabile au acces material la TIC şi competențe digitale mult mai reduse decât cei din mediul urban, 
care au posibilități materiale mai mari și un nivel de educație mai ridicat. Accesul scăzut la TIC al unei 
părți semnificative din populație constituie pentru aceștia un obstacol în calea informării, educației, 
ocupării, competitivității şi productivității crescute pe piața muncii. Acest lucru se repercutează, în cele 
din urmă, asupra situației educației, ocupării forței de muncă, incluziunii sociale și combaterii sărăciei și 
a altor domenii strategice importante la nivel național” (Cărtărescu Petrică 2015).

Astfel, deși se depun eforturi pentru a facilita procesul de tranziție digitală, capacitatea organizațională a 
instituțiilor guvernamentale și a societății civile este încă relativ redusă, atât pentru articularea unor 
strategii multisectoriale, cât și pentru a implementa eficient strategiile curente. Sperăm ca acest studiu 
să susțină prin analiza și recomandările sale un efort multisectorial comun care să faciliteze o tranziție 
digitală incluzivă. 

INCLUZIUNEA ȘI EXCLUZIUNEA DIGITALĂ 
ÎN ROMÂNIA 2020-2022
Literatura de specialitate trecută în revistă în secțiunea anterioară arată că România întâmpină provocări 
substanțiale în abordarea decalajului digital. Această secțiune se va axa pe conturarea unui profil de țară 
în ceea ce privește incluziunea și excluziunea digitală. 

Secțiunea prezintă competențele digitale ale populației cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani și modul 
în care utilizează internetul. Majoritatea datelor provin din publicația Institutului Național de Statistică 
Accesul populației la tehnologia informației și comunicațiilor (INS 2021, bazată pe rezultatele unei 
anchete realizate pe un eșantion de 10.188 locuințe) și din datele atașate acesteia. Pentru a surprinde 
evoluțiile în timp au fost folosite și date din ancheta din anul 2019 (INS 2019). 

De asemenea, datele din anchetele realizate în statele membre ale Uniunii Europene sunt agregate și 
prezentate de către Eurostat sub formă de serii de date și sub forma Eurostat regional yearbook. Am 
folosit pentru acest raport datele din seria Individuals’ level of digital skills (ISOC_DSKL_I și 
ISOC_SK_DSKL_I21) și Eurostat regional yearbook, 2021 edition. 

Alte surse de date au fost rapoartele UE privind indicele DESI  (Indicele economiei și societății digitale), 
rapoartele anuale ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM) și date de la aceeași instituție privind acoperirea teritoriului național cu servicii fixe în 
semestrul I al anului 2021. 

Pornind de la bazele de date menționate mai sus, această secțiune va trece în revistă situația incluziunii și 
excluziunii digitale în relație cu infrastructura digitală și apoi cu competențele digitale. 

INCLUZIUNE ȘI EXCLUZIUNE ÎN RELAȚIE 
CU INFRASTRUCTURA DIGITALĂ
Infrastructura digitală a României este zona în care s-a înregistrat cel mai mare progres, dar unde 
observăm o plafonare a eforturilor în ultima perioadă. Pentru a prezenta în detaliu modul în care 
infrastructura digitală contribuie la decalajul digital, vom discuta mai întâi accesul la internet, iar apoi 
frecvența utilizării internetului.
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Accesul la internet

Fig. 1. Ponderea, la nivel regional, a gospodăriilor care au acces la internet de acasă 

(internet fix şi/sau mobil) – % din numărul gospodăriilor – şi localităţile rurale fără acces 

la internet fix (sursa satelor: INS, ANCOM)

În România, procentul gospodăriilor care în anul 2021 nu aveau acces la internet de acasă (nici pe cablu, 

nici altfel) a fost de 19,2%. Motivele sunt legate mai mult de aspecte personale precum lipsa abilităților în 

domeniu (53,2% dintre cei care nu au acces la internet de acasă au declarat acest motiv) sau de faptul că 

persoanele intervievate nu îl consideră util sau interesant (45,6%), decât de costurile acestui serviciu sau 

de disponibilitatea lui în zona de reședință. Puțini dintre respondenți au declarat că nu au acces la 

internet de acasă din cauza costurilor de accesare prea mari (13,5%) sau din cauză că echipamentul 

costă prea mult (13,1%) sau din alte motive (printre care și indisponibilitatea internetului broadband în 

zonă – 15%).

Conform ANCOM, la sfârșitul anului 2020 rata de penetrare a internetului fix la nivel național a fost de 

69% (69 din 100 gospodării erau conectate la internet fix); 77,9% în mediul urban și 57,6% în mediul rural. 

Față de anul 2019, se remarcă o creștere accentuată a ratei de penetrare în mediul rural – în anul 2019 

ratele erau de 64% la nivel național, 75% în mediul urban și 49% în mediul rural (ANCOM 2021).

La nivel regional (Fig. 1) ponderea gospodăriilor cu acces la internet este mai mare în București-Ilfov 

(89,1%), în Vest (84,3%) și Nord-Vest (84%) și mai redusă în regiunile sudice – Sud-Vest-Oltenia (77,4%), 

Sud-Muntenia (77,1%) și Sud-Est (76,2%). Din prelucrarea datelor raportate de furnizorii de internet fix 

către ANCOM rezultă că 565 de localități rurale nu au acces la internet fix (cca 4% din totalul localităților 

din România). Distribuția lor spațială arată o concentrare în zonele montane cu  sate foarte mici, cu case 

risipite (multe situate în Munții Apuseni), dar și în Podișul Someșan, în Podișul Bârladului etc.
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Accesul la internet de acasă este mai frecvent în cazul gospodăriilor formate din trei sau mai multe 

persoane (98,3%) decât în cazul gospodăriilor de o persoană (55,5%). De asemenea, gospodăriile cu 

copii dependenţi au acces la internet de acasă în proporţie mai mare decât cele fără copii dependenţi 

(98,8% vs. 70,8%).

Accesul la internet este posibil şi din locuri precum bibliotecile publice, sediile primăriilor, şcolile, de la 

locul de muncă sau prin conectarea la reţelele wireless publice. De fapt, 4,6% dintre respondenţii de la 

ancheta INS din 2019 au declarat că nu au acces la internet acasă deoarece accesează internetul în altă 

parte (INS 2019). De aceea, ponderea persoanelor fără acces la internet este mai redusă decât ponderea 

gospodăriilor fără acces la internet – în 2021 numai 11,4% dintre persoanele cu vârste între 16 şi 74 de 

ani nu au folosit internetul niciodată. 

În ultimii 3 ani ponderea persoanelor care folosesc sau au folosit vreodată internetul a crescut cu 10 

procente (Fig. 2), dar creşteri mai mari, de peste 15%, au avut loc în cazul persoanelor din grupa de vârstă 

55-74 ani (de la 53,8% în 2018 la 70,5% în 2021) şi al persoanelor cu nivel scăzut de educaţie (de la 53,7% 

în 2018 la 70,9% în 2021).

Fig. 2. Variația, între anii 2018 și 2021, a ponderii persoanelor care folosesc sau au folosit vreodată 

internetul - % din populația cu vârste între 16 și 74 de ani (sursa datelor: INS)

Totuși, în ciuda acestei creșteri accelerate, încă se mențin diferențe importante în ceea ce privește 

accesul la internet în funcție de vârstă, de ocupație și de nivelul de educație. Astfel, nu au folosit niciodată 

internetul 29,5% dintre persoanele cu vârste între 55 și 74 de ani (în scădere puternică față de anul 2018 

când procentul era de 46,2%), 4,6% dintre persoanele de 35-54 ani (14,3% în 2018) și numai 1,6% dintre 

persoanele de 16-34 ani (5,3% în 2018). 29,1% dintre cei cu nivel de educație scăzut nu au folosit 

internetul niciodată (procentul era de 46,3% în 2018), comparativ cu 7,9% dintre cei cu nivel mediu de 

educație (procentul era de 16,5% în 2018) și cu mai puțin de 1% în cazul absolvenților de studii superioare 

(1% în 2018). 

Totodată, nu au folosit niciodată internetul 33,8% dintre pensionari, 10,8% dintre șomeri, 13,8% dintre 

persoanele inactive (altele decât șomeri și elevi sau studenți), 14,9% dintre lucrătorii pe cont propriu 

(inclusiv patroni), comparativ cu numai 1,7% dintre salariați.
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Se constată o diferență mică între bărbați și femei în privința accesului la internet – nu au folosit 

internetul niciodată 12,2% dintre femei și 10,6% dintre bărbați. Diferența de cca 2% se păstrează 

constantă de-a lungul celor trei ani analizați. O diferență mai mare există în funcție de mediul de 

rezidență – 16,4% dintre cei care locuiesc în mediul rural nu au folosit internetul niciodată, comparativ cu 

7,2% dintre cei din mediul urban. 

Însă odată cu extinderea infrastructurii de internet în mediul rural decalajul scade repede (în 2018, 

31,8% dintre cei din mediul rural nu folosiseră internetul niciodată; în mediul urban procentul a fost de 

12,7%). De asemenea, se constată existența unor diferențe regionale în ponderea persoanelor care nu 

au folosit internetul niciodată, cu o distribuție spațială asemănătoare celei privind accesul gospodăriilor 

la internet (Fig. 3).

Fig. 3. Distribuția regională a ponderii persoanelor care nu au folosit niciodată internetul 

(sursa datelor: INS)

Accesul la internet a crescut și datorită utilizării pe scară largă a telefoanelor inteligente (smartphones). 

Aproape toate persoanele cuprinse în ancheta INS în anul 2021 au folosit un smartphone pentru 

conectarea la internet (96,6%). 

Pe lângă acestea au mai fost folosite și alte dispozitive digitale precum: laptopuri (33,4% dintre 

persoanele intervievate le-au folosit pentru conectarea la internet), calculatoare (28,9%), tablete (16,8%) 

sau alte dispozitive (9,3%). Tind să folosească mai multe dispozitive pentru conectarea la internet 

persoanele din grupa de vârstă 16-34 ani comparativ cu grupa de vârstă 55-74 ani (Fig. 4). Primii folosesc 

în proporție de 97,4% telefonul mobil, 30,1% calculatorul, 44,8% laptopul, 22,5% tableta și 12,6% alte 

dispozitive. Persoanele de 55-75 ani folosesc în proporție de 93,6% telefonul mobil, 21,2% calculatorul, 

15,9% laptopul, 12,5% tableta și 3,7% alte dispozitive mobile. 
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Fig. 4. Frecvența de folosire a dispozitivelor pentru conectarea la internet în anul 2021, pe grupe de 

vârstă - % din populația de 16-74 ani (sursa datelor: INS)

O diferenţă apare şi în funcţie de mediul de rezidenţă – cei din mediul urban folosesc în proporţie mai 

mare şi alte dispozitive pentru conectarea la internet decât telefonul mobil (96,3% telefon mobil, 35,9% 

calculator, 40,1% laptop, 17,7% tabletă, 11,4% alte dispozitive mobile) comparativ cu cei din mediul rural 

(97,0% telefon mobil, 19,4% calculator, 24,2% laptop, 15,6% tabletă, 6,5% alte dispozitive mobile). Iar în 

funcţie de statutul ocupaţional, elevii şi studenţii folosesc cele mai multe dispozitive pentru conectarea 

la internet – 95,8% telefonul mobil, 37,7% calculatorul, 60,6% laptopul, 32,1% tableta şi 16,4% alte 

dispozitive mobile.

Pe de altă parte, 33,7% din populația cu acces la internet folosește doar telefonul mobil pentru 

conectarea online.

Aceeași utilizare cu precădere a telefoanelor inteligente rezultă și din rezultatele chestionarului aplicat 

organizațiilor cu activități în domeniul educației digitale (Fig. 5). 96,1% dintre beneficiarii acestor 

organizații folosesc telefonul mobil, iar pentru 38,5% dintre aceștia este dispozitivul cu cea mai frecventă 

utilizare (permanentă).

Apar diferențe și în ceea ce privește nivelul de educație. Chiar dacă procentul celor care au folosit un 

smartphone pentru conectarea la internet este aproximativ același pentru toate nivelurile de educație 

(96,5-96,9%), persoanele cu nivel de educație ridicat folosesc și calculatorul în proporție de 59,1% (vs. 

16,8% cei cu nivel de educație scăzut), laptopul (69% vs. 19,3% în cazul persoanelor cu nivel de educație 

scăzut), tableta (23,3% vs. 17,2%) și alte dispozitive mobile (21,3% vs. 6,5%).
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Pe de altă parte, ținând cont că programele desfășurate de aceste organizații li se adresează în special 
tinerilor, că o parte dintre activități au loc în școli și biblioteci și că multe urmăresc dezvoltarea de abilități 
digitale specializate – de ex. programare, robotică etc. (vezi Tabelul 5), se constată și o utilizare mult mai 
largă decât în cazul populației generale a altor dispozitive – tableta este folosită de 88,5% dintre 
beneficiari, iar laptopul și computerul de 84,6%, respectiv 76,9% dintre aceștia. Câteva organizații au 
enumerat și alte materiale folosite în activitatea cu beneficiarii: kit-uri robotice, table interactive, 
imprimante 3D, ochelari VR, tablete grafice, console de jocuri etc., ilustrând abilități de utilizare a 
dispozitivelor digitale mai ridicate în cazul acestor persoane decât în cazul populației generale. Totuși, și 
în aceste condiții, doi din cinci beneficiari folosesc laptopul și tableta numai ocazional. 

Calculatorul este folosit frecvent de 38,5% dintre beneficiari, ocazional de 30,8% dintre aceștia și deloc de 
15,4%. Totodată, din răspunsurile organizațiilor la chestionar au fost identificate anumite nevoi 
nesatisfăcute în ceea ce privește folosirea dispozitivelor pentru accesul la internet și pentru educația 
digitală:
• Accesul la laptopuri sau calculatoare pentru educație digitală de calitate și dezvoltarea unor 

competențe de nivel mai înalt („nevoia unui laptop sau computer, deoarece marea majoritate a 
utilizatorilor sunt limitați la telefoane smart, care nu sunt tot timpul adecvate pentru accesarea a 
diverse servicii,” „acces la dispozitive relevante învățării – tablete/laptopuri”, „accesarea în mediul de 
învățare (școală și acasă) a unor dispozitive adecvate” etc.);

• Timp suficient de acces la dispozitive digitale („acces ocazional la dispozitive la școală și aproape 
deloc acasă – de obicei mai mulți copii „împart” aceeași tabletă / același smartphone”);

• Dispozitive viabile din punct de vedere tehnologic și adaptate pentru toate categoriile de utilizatori 
(„cred că problema dispozitivelor este legată de vechimea lor. În biblioteci cei mai mulți dintre copii 
lucrează pe calculatoare vechi de peste 10 ani,”  nevoia de „dispozitive digitale de generații mai noi și 
programe Microsoft Office de ultima generație care să permită Teams”, „acces la dispozitive 
performante” în cazul copiilor cu deficiențe de văz sau de auz, „accesul la programe care să asigure 
echiparea acestora cu dispozitive digitale accesibilizate”);

• Aceste probleme au fost identificate în special în legătură cu accesul copiilor la internet și la 
dispozitivele digitale. Pentru populația mai în vârstă sau pentru alte categorii de populație se 
consideră că necesitățile pot fi îndeplinite prin utilizarea unui smartphone: „presupunem că 
existența smartphone-urilor și accesibilitatea la ele acoperă nevoile”, „din punct de vedere al 
dispozitivelor digitale, beneficiarii seniori au nevoi de bază. Copiii și adolescenții au nevoi mai 
complexe.”

Fig.5. Utilizarea diverselor dispozitive de către beneficiarii educației digitale informale (sursa datelor: chestionar FRI)
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Folosesc sau au folosit vreodată internetul 88,6% din populația cu vârste între 16 și 74 de ani; 81,7% din 

populație folosesc internetul cel puțin o dată pe săptămână, iar 68,7% – zilnic sau aproape zilnic. La acest 

indicator, decalajul față de media Uniunii Europene se reduce (Fig. 6), dar regiunile din România sunt 

încă departe de regiunile din statele nordice și Germania, în cazul cărora accesul frecvent la internet este 

un comportament obișnuit pentru aproape întreaga populația adultă (Fig. 7).

Frecvența folosirii internetului

Fig. 6. Ponderea persoanelor care au accesat internetul cel puțin o dată pe săptămână – % din populația cu vârste 

între 16 și 74 de ani (sursa datelor: Eurostat)

Fig. 7. Ponderea persoanelor care au accesat 

internetul zilnic în cele trei luni anterioare anchetei 

(% din persoanele cu vârste între 16 și 74 ani, la nivel 

NUTS 2, date pentru anul 2020). Sursa imaginii: 

Eurostat regional yearbook, 2021 edition, p. 99
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Dacă infrastructura digitală plasează România pe locul 10 în Uniunea Europeană, nivelul competențelor 
digitale o plasează pe ultimul loc. Această secțiune va analiza datele statistice disponibile despre 
competențele digitale. 

INCLUZIUNE, EXCLUZIUNE ȘI EDUCAȚIA 
PENTRU COMPETENȚE DIGITALE

Competențele digitale ale populației cu vârste 
între 16 și 74 de ani din România
Dintre persoanele de 16-74 ani care au accesat internetul în interes personal în ultimele 3 luni anterioare 
anchetei INS din 2021, 97,8% au făcut-o în scopul comunicării și 75,6% pentru acces la informații.

Cea mai răspândită activitate de comunicare este participarea la rețelele de socializare (crearea profilului 
de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții pe Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.), în 
care s-au angajat 82% din populație (Fig. 8). Aceasta este urmată de efectuarea de apeluri audio și/sau 
video prin internet (de ex. prin Skype, Messenger, WhatsApp, FaceTime etc.) de către 76,3% din populație 
și de utilizarea mesageriei instant (64,5%). Comunicarea prin e-mail în interes personal a fost folosită 
numai de jumătate din populație (50,7%).

Ponderea celor care participă la rețele de socializare este mare (peste 80%) la toate nivelurile de educație, 
grupele de vârstă și categoriile ocupaționale, cu excepția persoanelor de peste 55 ani (numai 65,8% 
dintre bărbații și 69,1% dintre femeile din această grupă de vârstă se implică în activități pe rețelele de 
socializare) și a pensionarilor (63%). Folosesc mesageria instant și realizează apeluri audio/video pe 
internet peste 55%, respectiv peste 70% dintre cei cu nivel de educație scăzut și mediu și peste 80% dintre 
cei cu nivel de educație superior. 

De asemenea, cel mai mult folosesc aceste servicii elevii și studenții (82%, respectiv 91% dintre aceștia) și 
cel mai puțin pensionarii (48%, respectiv 67%). Utilizarea e-mailului în interes personal este mai 
răspândită printre persoanele cu nivel superior de educație (91,4% dintre aceștia au trimis/primit e-mail-
uri, comparativ cu 43,1% dintre absolvenții de studii medii și 33,2% dintre cei cu nivel de educație scăzut), 
printre elevi/studenți (81,2%) și salariați (60,6%) și printre cei cu vârste sub 55 de ani (peste 50% au utilizat 
e-mailul), decât printre persoanele mai vârstnice (sub 30%), pensionari (22,3%), persoane inactive, altele 
decât elevi și studenți (26,5%).
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Fig. 8. Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat internetul în cele trei luni anterioare anchetei INS pentru 

activități de comunicare - % din populația cu vârste între 16 și 74 de ani (sursa datelor: INS)
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Fig. 9. Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat internetul în ultimele 3 luni pentru activități de informare 

- % din populația cu vârste între 16 și 74 de ani  (sursa datelor: INS)

Au citit știri pe internet 81,2% dintre persoanele cu nivel superior de educație, 58,3% dintre persoanele 
cu nivel mediu de educație și numai 35,8% dintre persoanele cu nivel redus de educație. Aceleași 
diferențe se păstrează și pentru căutarea pe internet a informațiilor despre bunuri și servicii (efectuată 
de 76,5% dintre cei cu nivel superior de educație, de 50,3% dintre cei cu nivel mediu de educație și de 
31,6% dintre cei cu nivel redus de educație) sau a informațiilor despre sănătate (efectuată de 67,7%, 
47,4%, respectiv 27,2%). În general, au folosit internetul pentru acces la informații peste 80% dintre 
salariați, peste 70% dintre elevi și studenți și peste 60% dintre persoanele cu alt statut ocupațional. Pe 
grupe de vârstă și sexe nu se observă diferențe foarte mari – 74,4% dintre bărbații și 75,7% dintre 
femeile de 16-35 ani au folosit internetul pentru acces la informații, la fel ca 77,5% dintre bărbații și 
78,5% dintre femeile de 35-55 ani și 73,2% dintre bărbații și 69,9% dintre femeile de 55-74 ani.

Din datele analizate se poate constata că persoanele cu nivel redus de educație folosesc internetul în 
special pentru accesarea rețelelor sociale și efectuarea de apeluri audio/video, iar pe măsură ce crește 
nivelul de educație crește și varietatea activităților de informare și comunicare efectuate pe internet, 
indiferent de vârstă sau statut ocupațional.

Numai puțin peste un sfert din populație a făcut cumpărături online în cele trei luni premergătoare 
anchetei INS din anul 2021 (26,3%); totuși ponderea celor care au comandat și/sau au cumpărat 
produse și servicii pe internet într-o perioadă de 12 luni anterioară anchetei a fost de 57,3% (în creștere 
față de anul 2018 cu 13,8%). Din populația de 16-74 ani, numai 18,5% au folosit servicii de internet 
banking și numai 5,9% au vândut produse sau servicii online prin site-uri web sau aplicații în cele trei luni 
anterioare anchetei. Aceste valori sunt sub mediile UE și mult sub ponderea acestor activități în țările din 
vestul și nordul Europei (Fig. 10).

Fig. 10. Ponderea persoanelor care au 

comandat sau au cumpărat prin 

internet bunuri și servicii pentru uz 

personal în cele 12 luni anterioare 

anchetei (A) și ponderea persoanelor 

care au folosit internet banking (B) în 

cele trei luni care au precedat ancheta 

(date 2020, nivel NUTS 2). 

Sursa imaginilor: Eurostat regional 

yearbook, 2021 edition, p. 104 și p. 107
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Cele mai multe persoane care au accesat internetul în interes personal în cele trei luni anterioare 
anchetei INS au citit știri online (58,9%), 52,2% au căutat informații despre bunuri și servicii și 47,9% au 
căutat informații despre sănătate (Fig. 9).
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Și în aceste cazuri se constată diferențe în funcție de nivelul de educație, ocupație și vârstă. Folosesc 
internet banking 52,3% dintre persoanele cu nivel superior de educație, 12,8% dintre persoanele cu 
nivel mediu de educație și 1,4% dintre persoanele cu nivel redus de educație. În cele 3 luni anterioare 
anchetei au făcut cumpărături pe internet pentru uz personal 34,6% dintre persoanele de 16-34 ani, 
28,8% dintre persoanele de 35-54 ani și 11,1% dintre persoanele de 55-74 ani, respectiv 11,7% dintre 
persoanele cu nivel redus de educație, 22,7% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și 52,2% 
dintre persoanele cu nivel superior de educație. De asemenea, achiziționarea de bunuri și servicii de pe 
internet este mai frecventă la salariați și la elevi/studenți (peste 33%) și foarte puțin frecventă la 
pensionari (7,3%); ponderea acestei activități printre persoanele cu alte statute ocupaționale a fost de 
sub 20%. 

Numai 16,7% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani (care au accesat internetul în cele 12 luni 
anterioare anchetei INS) au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice prin intermediul 
internetului în scop personal. Cele mai multe au căutat informații pe paginile de internet ale 
autorităților publice (73,8%). Mai puține au descărcat formulare oficiale și au transmis online formulare 
completate (61,3%, respectiv 63,3% dintre cei care au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice 
prin internet). Cele mai multe persoane care au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice prin 
internet au 35-54 ani (19,8% dintre persoanele din această grupă de vârstă au utilizat site-urile web ale 
autorităților publice) sau au statutul ocupațional de salariat (13,5% dintre salariați au utilizat site-urile 
web ale autorităților publice). De asemenea, cei mai mulți utilizatori ai site-urilor web ale autorităților 
publice sunt persoane cu nivel superior de educație – 48,2% dintre acestea au interacționat cu 
autoritățile publice prin intermediul internetului, față de 11,1% dintre persoanele cu nivel mediu de 
educație și 3,5% dintre persoanele cu nivel scăzut de educație.

Dintre persoanele de 16-74 ani care au accesat internetul în scop personal în cele trei luni anterioare 
anchetei INS din 2021, 40,9% au realizat copierea sau mutarea unor fișiere între foldere, dispozitive, sau 
în cloud, 29,5% au descărcat sau instalat programe și aplicații și numai 19,9% au modificat setări ale 
programelor, aplicațiilor sau dispozitivului. De asemenea, au efectuat activități care presupun utilizarea 
unor software-uri (procesatoare de text, programe de calcul tabelar, de editare foto, video sau audio, 
scriere de coduri în limbaje de programare) 43,6% din persoanele cuprinse în cercetare. Nu au folosit 
astfel de software-uri 41,3% dintre cei de 16-34 ani, 56,9% dintre cei de 35-54 ani și 77,9% dintre cei de 
55-74 ani, 54,9% dintre bărbați și 57,9% dintre femei, 50,7% dintre cei care locuiesc în mediul urban și 
64,2% dintre cei care locuiesc în rural. În cele trei luni anterioare anchetei au efectuat activități care 
presupun utilizarea de software 50,7% dintre salariați, 82,3% dintre elevi și studenți, dar numai 16,8% 
dintre pensionari. La nivel regional (Fig. 11) se constată că cele mai puține competențe legate de 
utilizarea de software le are populația din regiunile Sud-Est (63,9% nu au utilizat software) și Sud-Vest 
(62,9%), iar cele mai multe populația din București-Ilfov (numai 43,2% nu au folosit software).

Fig.11. Ponderea populației care nu 

a utilizat software (procesatoare de 

text, programe de calcul tabelar, de 

editare foto, video sau audio, sau 

pentru scrierea de coduri în limbaje 

de programare) în cele trei luni 

anterioare anchetei INS – % din 

populația cu vârste între 16 și 74 de 

ani (sursa datelor: INS)
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Analizând activitățile efectuate, rezultă că 25,3% din populație au folosit programe de procesare de text, 
22,6% au folosit programe de calcul tabelar, 19,8% au editat fotografii, fișiere video și audio, 29,5% au 
creat fișiere care încorporează mai multe elemente și numai 1,2% au folosit software-uri de programare 
(Fig. 12).

Fig. 12. Ponderea populației care a folosit diverse software-uri în cele trei luni anterioare anchetei INS - % din 

populația cu vârste între 16 și 74 de ani (sursa datelor: INS)

Față de situația din anul 2019 se constată creșterea competențelor populației numai la utilizarea 
programelor de calcul tabelar (de la o pondere de 19,1% la 22,6%), dar fără un avans similar și în 
utilizarea funcțiilor lor mai avansate sau la crearea de documente sau prezentări care integrează texte, 
imagini, tabele sau grafice (de la 17,5% la 29,5%).

Din chestionarul aplicat unor organizații care furnizează educație digitală apare un tipar de folosire al 
internetului (Fig. 13) destul de asemănător cu cel care rezultă din datele de la INS pentru populația 
generală.

Fig. 13. Ponderea utilizării diverselor tipuri de platforme și aplicații digitale de către beneficiarii programelor de 

educație digitală ale organizațiilor care au răspuns la chestionarul FRI
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Și beneficiarii acestor organizații folosesc internetul în primul rând pentru comunicare (92,3% dintre 
aceștia folosesc aplicații de tipul WhatsApp, Skype, Facebook messenger etc.) și accesul la social media 
(84,6% utilizează Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok etc.) și mai puțin pentru accesul la aplicații 
pentru utilități (19,2% folosesc engiemobile, MyElectrica, Telekom fix, MyEnel, etc.) sau internet banking 
(11,5%). Datorită faptului că o mare parte a beneficiarilor sunt copii, ultimele procente nu sunt 
surprinzătoare. 

Totodată, 80,8% dintre beneficiarii programelor de educație digitală folosesc platforme și aplicații 
digitale pentru acces la muzică și filme (YouTube, HBOGo, Netflix etc.), 50% pentru jocuri și 34,6% pentru 
educație (Mondly, Duolinguo, Kindle, Books etc.). 61,5% dintre aceștia folosesc aplicații de 
productivitate de tipul Google Drive, Dropbox, Google Scholar, Docs, Notepad, Calculator etc., 
comparativ cu 43,6% din populația generală, 58,7% dintre persoanele de 16-34 ani și 82,3% dintre elevii 
și studenții peste 16 ani care folosesc software-uri cu funcționalitate asemănătoare (date INS).

Ținând seama de metodologia diferită de obținere a datelor și de categoria de vârstă mai mică în care se 
încadrează mulți dintre beneficiarii organizațiilor respondente, aceste diferențe nu sunt îngrijorătoare, 
iar informațiile obținute oferă o imagine asupra utilizării internetului de către o categorie de populație 
care nu face de obicei obiectul cercetărilor statistice naționale.

Pe baza activităților specifice efectuate în mediul online în patru domenii (informare, comunicare, 
rezolvarea de probleme specifice mediului digital și competențe software) Eurostat calculează un 
indicator sintetic al competențelor digitale ale populației. Acesta  poate avea patru valori: no skills / fără 
competențe digitale, low overall digital skills / nivel scăzut al competențelor digitale, basic overall digital 
skills / competențe digitale de bază și above basic overall digital skills / competențe digitale peste nivelul 
de bază.

Activitățile care se iau în considerare pentru calcularea competențelor digitale cumulate sunt (conform  
metadatelor indicatorului Individuals’ level of digital skills -
 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tepsr_sp410_esmsip2.htm):
• pentru competențele din sfera informării: „copierea sau mutarea unor fișiere sau foldere; salvarea 

unor fișiere în cloud; obținerea de informații de pe paginile de internet ale autorităților publice; 
găsirea de informații despre bunuri și servicii; căutarea de informații despre sănătate;”

• pentru competențele de comunicare: „trimiterea/primirea de e-mail-uri; participarea la rețele 
sociale; realizarea de apeluri audio/video prin internet; încărcarea de conținut propriu pe site-uri 
web pentru a fi partajat;”

• pentru capacitatea de a rezolva probleme specifice mediului digital și familiaritatea cu serviciile 
online: „transferul de fișiere între dispozitive; instalarea de software-uri sau aplicații; schimbarea 
setărilor software-urilor, inclusiv ale sistemelor de operare sau ale programelor de securitate; 
realizarea de cumpărături online (în ultimele 12 luni);, vânzarea online; folosirea resurselor de 
învățare online;  folosirea internet banking-ului;”

• pentru competențele software: „folosirea programelor de procesare de text; folosirea programelor 
de calcul tabelar; folosirea programelor de editare foto, video sau audio; crearea unor documente 
sau prezentări care conțin text, imagini, tabele sau grafice; folosirea funcțiilor avansate din 
programele de calcul tabelar pentru a organiza și a analiza date (sortare, filtrare, folosirea 
formulelor, crearea graficelor); scrierea de cod în limbaje de programare.”

 
Spre deosebire de media Uniunii Europene, în cazul căreia distribuția populației pe niveluri de 
competențe digitale este mai echilibrată (cu valori între 25-31% din populație la toate nivelurile), în cazul 
României cea mai mare parte a populației are competențe digitale sub nivelul elementar (43% din 
populație au un nivel scăzut al competențelor digitale), și numai 10% din populație au competențe 
digitale peste nivelul elementar (Fig. 14). 

Nivelul de competențe digitale al populației a crescut între 2015 și 2019 – ponderea persoanelor care au 
cel puțin competențe digitale de bază a crescut cu 5%, până la 31% din populație, dar se situează mult 
sub media Uniunii Europene, de 56%.
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Fig. 14. A. Nivelurile de competență digitală ale populației în anul 2019 – % din populația cu vârste între 16 și 74 de 

ani. B. Evoluția ponderii persoanelor care au cel puțin competențe digitale de bază („basic or above basic overall 

digital skills”) în cadrul populației cu vârste între 16 și 74 de ani (sursa datelor: Eurostat)

Conform raportului DESI 2021 (care folosește date din anii 2019-2020), România este pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană (27 din 27, cu un punctaj de 32,9 față de 50,7). Indicele DESI (Digital Economy and 
Society Index / Indicele economiei și societății digitale) este compus din patru componente: capitalul 
uman, conectivitatea, integrarea tehnologiei digitale în activitățile întreprinderilor și serviciile publice 
digitale. România se găsește deasupra mediei UE doar în ceea ce privește conectivitatea, cu 53,2 puncte 
(față de 50,2 puncte cât are UE 27), ceea ce o situează pe locul 10. La celelalte componente, România se 
situează la capătul de jos al clasamentului. 

În ceea ce privește capitalul uman, România este pe locul 26 din 27 (cu 33,1 puncte comparativ cu 47,1 
puncte, media UE). Această componentă a indicelui DESI este calculată pe baza următoarelor aspecte: 
ponderea populației care are competențe digitale cel puțin de bază / basic or above basic digital skills, 
ponderea populației cu competențe digitale peste cele de bază / above basic digital skills, ponderea 
populației care are cel puțin competențe software de bază, ponderea specialiștilor TIC (Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor) în numărul total al angajaților, procentul de femei din numărul 
specialiștilor TIC, ponderea întreprinderilor care oferă formare în domeniul TIC și procentul de 
absolvenți în domeniul TIC din numărul total de absolvenți. 

La majoritatea acestor subcomponente România se situează sub media UE, mai puțin la numărul 
femeilor specialiste în domeniul TIC (26% din numărul specialiștilor în domeniu, față de 19% media UE) 
și la ponderea absolvenților în domeniul TIC din numărul total al absolvenților (6,3% față de 3,9% media 
UE). La integrarea tehnologiei digitale în activitățile întreprinderilor ocupăm locul 25 (cu 23,8 puncte, 
față de media UE de 37,6 puncte). 

Totodată, România se situează pe ultimul loc din UE la componenta privind serviciile publice digitale 
(calculată pe baza ponderii utilizatorilor soluțiilor de e-guvernare dintre toți utilizatorii de internet, 
folosirea formularelor precompletate, existența serviciilor publice digitale pentru cetățeni și pentru 
întreprinderi și a datelor deschise) cu 21,5 puncte (față de media UE de 68,1 puncte).

Începând cu anul 2021, metodologia folosită de Eurostat pentru estimarea nivelului competențelor 
digitale generale ale populației (overall digital skills) s-a schimbat (noile date au fost publicate în 30 
martie 2022). Conform acestei noi metodologii, în 2021 procentul din populația României cu 
competențe digitale generale cel puțin de bază (basic and above basic overall digital skills) a fost de 28% 
(Fig. 15), circa  jumătate din cel al  UE (54%).
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Fig. 15. Distribuția populației României în anul 2021 în funcție de nivelul competențelor 

digitale generale. Sursa datelor: Eurostat

Acest nivel general al competențelor digitale ale populației e calculat pe baza competențelor în cinci 
domenii – căutarea de date și informații pe internet (information and data literacy skills), comunicare și 
colaborare pe internet (communication and collaboration skills), crearea de conținut digital (digital content 
creation skills), siguranța pe internet (safety skills), rezolvarea de probleme în mediul digital (problem 
solving skills). Cu excepția comunicării pe internet (unde diferența este de numai 4%, respectiv 12%), în 
celelalte domenii procentul din populația României care are cel puțin competențe de bază este mai 
scăzut cu 14-28% decât al Uniunii Europene și cu 27-43% decât al Olandei, țara cu cel mai bun punctaj din 
UE (Fig. 16).

Fig. 16. Persoane cu competențe digitale cel puțin de bază (basic and above basic digital skills) în cele cinci 

domenii care contribuie la estimarea competențelor digitale generale ale populației - % din populația cu vârste 

între 16 și 74 de ani (anul 2021). Sursa datelor: Eurostat 27
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Competențele digitale pe diverse 
categorii de populație
Pe grupe de vârstă apare o diferență marcantă între adulții tineri și cei mai în vârstă. Persoanele de 55-74 
ani sunt mai puțin integrate digital și au mai puține competențe digitale sau de utilizare a computerului 
decât celelalte grupe de vârstă (Fig. 17). 62,4% dintre acestea folosesc internetul zilnic sau aproape zilnic, 
dar mai puțin de un sfert folosesc și alte dispozitive pentru conectarea la internet decât telefonul mobil 
(93,6% folosesc telefonul mobil, 15,9% – laptopul, 21,2% – calculatorul și 12,5% – tableta). 

Cei mai mulți dintre pensionari (considerând că grupa de vârstă 55-74 ani se suprapune suficient peste 
categoria pensionarilor din eșantionul INS, utilizăm datele pentru această categorie ocupațională ca să 
ilustrăm utilizarea internetului de către populația vârstnică, pentru care datele nu sunt la fel de detaliate) 
folosesc internetul pentru a efectua apeluri audio sau video (66,8%) și pentru participarea la rețelele de 
socializare (63%).

Fig. 17. Comportamente de utilizare a internetului pe grupe de vârstă  - % dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani care au 

accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS)

De asemenea, se constată preferința mult mai scăzută pentru mesageria instant sau folosirea e-mailului 
în comunicare (48,1%, respectiv 22,3%) comparativ cu persoanele cu alt statut ocupațional. Totodată, 
puțin peste jumătate dintre pensionari folosesc internetul pentru a citi știri online și pentru a căuta 
informații despre sănătate (53,4%, respectiv 53,3%). 

În ciuda acestui lucru, trei sferturi (75,5%) dintre utilizatorii de internet cu vârste de 55-74 ani declară că 
nu au văzut pe site-urile de știri de pe internet sau pe rețelele de socializare informații sau conținut pe 
care să le fi considerat false sau dubioase, iar mai mult de jumătate nu au luat măsuri pentru a gestiona 
accesul la datele personale pe internet (59,2%). Folosirea internetului în alte scopuri este mult mai 
redusă. 

Comerțul pe internet este puțin utilizat de către aceste categorii de populație – numai 33,5% dintre 
persoanele de 55-74 ani au făcut cumpărături pe internet, iar 67,7% dintre pensionari nu caută pe 
internet informații despre bunuri și servicii. Totodată, numai 5% dintre pensionari folosesc servicii 
bancare online. 

În ceea ce privește competențele de utilizare a unor software-uri, 77,9% dintre persoanele de 55-74 ani și 
83,2% dintre pensionari nu au efectuat activități care presupun utilizarea de software în cele trei luni care 
au precedat ancheta INS.
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La polul opus se situează persoanele cu vârste de 16-34 ani (Fig. 18). 93,7% dintre acestea folosesc 

internetul zilnic sau aproape zilnic, de pe o mai mare varietate de dispozitive – 97,4% de pe smartphone, 

44,8% de pe laptop, 30,1% de pe calculator, 22,5% de pe tabletă și 12,6% de pe alte dispozitive mobile 

(televizor smart, boxe inteligente, consolă de jocuri, cititor de cărți electronice, ceas inteligent etc.). 

Elevii (de peste 16 ani) și studenții sunt și mai prezenți digital – 99,6% dintre aceștia folosesc internetul 

zilnic sau aproape zilnic. 93,1% dintre elevi și studenți participă la rețele de socializare, 90,9% utilizează 

internetul pentru efectuarea de apeluri video sau audio, 82,2% folosesc mesageria instant, 81,2% 

comunică prin e-mail. 

Persoanele tinere apelează frecvent la comerțul electronic: 68,6% dintre cei de 16-34 ani și 64,3% dintre 

elevi și studenți au cumpărat bunuri și servicii pe internet. Puțin peste jumătate dintre elevi și studenți 

folosesc internetul pentru a afla informații despre bunuri și servicii și pentru a citi site-uri de știri, ziare și 

reviste online (55,7%, respectiv 56,6%). 

Totodată, persoanele tinere sunt mai circumspecte în ceea ce privește veridicitatea informațiilor de pe 

internet – 44,1% dintre cei de 16-34 ani au declarat că au văzut informații sau conținut pe care le-au 

considerat false sau dubioase pe site-urile de știri de pe internet sau pe rețelele de socializare (aproape 

dublu față de grupa de vârstă 55-74 ani) și 65,7% dintre aceștia au luat măsuri pentru a gestiona accesul 

la datele lor personale pe internet. Procentele sunt și mai mari în cazul elevilor și studenților – 49,9%, 

respectiv 75,5% (cele mai mari procente dintre toate categoriile ocupaționale). Tot aceștia din urmă sunt 

și cei mai implicați civic și politic pe internet (24,2% dintre elevi și studenți au declarat că și-au exprimat 

opiniile cu privire la probleme civice sau politice pe site-uri web sau în social media (de ex.: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube), au participat la consultări sau votări online pentru susținerea acțiunilor 

civice sau politice (de ex.: probleme de urbanism, semnarea unei petiții) sau au participat la alte acțiuni 

de implicare civică online.

Mai mult de jumătate dintre persoanele tinere (16-34 ani) au folosit software-uri (aplicații pentru 

productivitate) în cele trei luni anterioare anchetei INS (58,7%), în cazul elevilor și studenților ponderea 

fiind de peste 80% (82,3%).

Fig. 18. Comportamente de utilizare a internetului pe niveluri de educație – % dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani 

care au accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS) 
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Diferențe la fel de importante se remarcă în funcție de nivelul de educație. 29% dintre persoanele cu 
nivel scăzut de educație nu au folosit niciodată internetul. Dintre cei care folosesc internetul, 77,3% îl 
accesează zilnic sau aproape zilnic (Fig. 18) și se conectează folosind mai ales un smartphone și mai 
puțin alte dispozitive – numai 16,8% folosesc calculatorul, 19,3% – laptopul, 17,2% – tableta și 6,5% – alte 
dispozitive mobile.

Fig. 19. Comportamente de utilizare a internetului pe niveluri de educație – % dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani 

care au accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS) 

* procent de persoane care au făcut cumpărături pe internet în ultimele 12 luni

Aceștia folosesc internetul în special pentru participarea la rețelele de socializare (81,1%) și pentru 
comunicare – 75,7% dintre persoanele cu nivel scăzut de educație au efectuat apeluri video sau audio 
prin internet și 56,8% au utilizat mesageria instant (Fig. 19). Însă numai 35,8% dintre acestea citesc știrile 
pe internet și mai puțin de o treime caută diverse informații pe internet (31,6% caută informații despre 
bunuri și servicii, 27,2% despre sănătate). 

Totodată, au multă încredere în veridicitatea informațiilor găsite – 70,4% declară că nu au văzut pe     
site-urile de știri de pe internet sau pe rețelele de socializare informații sau conținut pe care le-au 
considerat false sau dubioase.
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Mai puțin de o treime dintre persoanele cu nivel de educație scăzut au utilizat comerțul electronic 
(31,9% au comandat sau au cumpărat bunuri pe internet), iar 98,6% dintre ele nu folosesc internet 
banking-ul. Totodată, 96,5% nu au interacționat cu autoritățile sau serviciile publice prin intermediul 
internetului și 92% nu participă la viața civică și politică pe internet. De asemenea, numai 32,6% dintre 
persoanele cu nivel de educație scăzut au folosit software-uri (procesatoare de text, programe de calcul 
tabelar etc.).

Modul de utilizare a internetului de către persoanele cu nivel mediu de educație (Fig. 19) nu este foarte 
diferit, în multe privințe, de cel al persoanelor cu nivel de educație redus, descris anterior. Cele mai 
importante diferențe apar în ceea ce privește căutarea informațiilor pe internet – jumătate sau mai mult 
de jumătate dintre acestea caută informații despre bunuri și servicii și despre sănătate sau citesc știrile 
pe internet (respectiv 50,3%, 47,4%, 58,3%) – și utilizarea comerțului electronic (55,9% au cumpărat 
bunuri și servicii pe internet și 12,8% au folosit internet banking-ul).

Cele mai conectate digital sunt persoanele cu nivel superior de educație (Fig. 19). Indiferent de vârstă 
sau de ocupație, 99% dintre acestea folosesc internetul, iar 96,1% îl folosesc zilnic sau aproape zilnic. 
96,9% dintre persoanele cu nivel superior de educație se conectează la internet de pe telefonul mobil, 
dar folosesc în mare măsură și alte dispozitive – 59,1% calculator, 69% laptop, 23,3% tabletă, 21,3% alte 
dispozitive mobile. Este categoria care folosește și alte dispozitive mobile pentru conectarea la internet 
în cea mai mare măsură dintre toate cele care fac obiectul acestui studiu. 

La fel, în privința comunicării pe internet, persoanele cu nivel superior de educație folosesc în mai mare 
măsură mai multe „canale” de comunicare – 85,4% dintre acestea efectuează apeluri vocale sau video 
prin internet, 80,9% folosesc mesageria instant, 91,4% folosesc e-mail-ul. 86,9% dintre persoanele cu 
nivel superior de educație participă la rețele de socializare (un procent destul de apropiat de celelalte 
niveluri de educație), dar, în același timp, spre deosebire de categoriile prezentate anterior, folosesc în 
mare măsură internetul și pentru alte activități – 81,2% citesc știrile pe internet, 76,5% caută informații 
despre bunuri și servicii, 67,7% caută informații despre sănătate. În același timp, 53,3% dintre aceste 
persoane au declarat că au văzut informații sau conținut pe care le-au considerat false sau dubioase pe 
site-urile de știri de pe internet sau pe rețelele de socializare și 78,9% au luat măsuri pentru a gestiona 
accesul la datele personale pe internet. Cumpărarea de bunuri și servicii pe internet și internet   
banking-ul sunt folosite de 85,3%, respectiv 52,3% dintre aceste persoane. Totodată, 79,8% dintre 
aceste persoane pot utiliza software-uri pentru procesare text, calcul tabelar, etc.

Cum am arătat deja la paragraful referitor la grupa de vârstă 16-34 ani, elevii și studenții sunt o categorie 
de populație puternic ancorată în lumea internetului și cu competențe digitale multiple. Salariații sunt 
următoarea categorie de populație care desfășoară în număr mare activități multiple pe internet. 
Indiferent de domeniul de activitate, 98,3% dintre salariați folosesc internetul. Dintre aceștia 87,9% îl 
folosesc zilnic sau aproape zilnic. Pe lângă activități de comunicare pe internet (77,6% efectuează 
apeluri video sau audio pe internet, 69,2% folosesc mesageria instant, 60,6% folosesc e-mailul) și 
participarea la rețele de socializare în număr mare (85,3%), salariații folosesc internetul în mare măsură 
și pentru informare (66,2% dintre aceștia citesc știri pe internet, 61,4% îl folosesc pentru a afla informații 
despre bunuri și servicii, 52% pentru a afla informații legate de sănătate) și cumpărarea de bunuri și 
servicii online (68,9%). Totodată, 28,2% dintre aceștia folosesc internet banking și 13,5% au interacționat 
online cu autoritățile și furnizorii de servicii publice. În plus, 50,7% dintre salariați folosesc software-uri 
(procesatoare de text, programe de calcul tabelar, scriu coduri în limbaj de programare etc.). 

Categoriile cu competențe digitale mai puține, pe lângă pensionari (al căror mod de folosire al 
internetului a fost descris în paragraful despre grupa de vârstă 55-74 ani) sunt persoanele inactive 
(altele decât elevi și studenți), lucrătorii pe cont propriu și șomerii. Modul de folosire al internetului de 
către aceste categorii ocupaționale este destul de asemănător (Fig. 20). Șomerii, însă, se remarcă prin 
folosirea e-mail-ului pentru comunicare în mai mare măsură decât celelalte categorii ilustrate în grafic și 
prin faptul că 35,5% dintre ei au folosit internetul pentru căutarea unui loc de muncă sau trimiterea unei 
cereri de angajare pentru un loc de muncă (totuși, trebuie să remarcăm că cei mai mulți, 64,4%, nu au 
căutat un loc de muncă pe internet).
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Fig. 20. Comportamente de utilizare a internetului în funcție de statutul ocupațional - % dintre persoanele cu vârsta între 16 și 74 
de ani care au accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS) 

* procent de persoane care au făcut cumpărături pe internet în ultimele 12 luni

Chiar dacă poate fi o situație întâlnită în alte regiuni ale globului, în România diferențele dintre femei și 
bărbați în ceea ce privește modul de utilizare a internetului și competențele digitale sunt foarte reduse. 
Există o diferență de cca 2% în favoarea bărbaților în cazul accesului la internet și a folosirii zilnice a 
internetului (Fig. 21), în cazul gestiunii accesului la datele personale pe internet și în ceea ce privește 
folosirea unor aspecte mai avansate ale unor software-uri (editare foto, video sau audio, crearea de 
prezentări sau documente care integrează texte, imagini, tabele sau grafice, utilizarea funcțiilor avansate 
ale programelor de calcul tabelar). 

Însă în ceea ce privește scrierea de coduri în limbaje de programare, diferențele dintre cele două sexe se 
reduc la sub 1% (în condițiile în care ponderea persoanelor care au astfel de competențe reprezintă 1,2% 
din toată populația). O diferență mai mare (7%) în favoarea femeilor se constată în cazul comandării și 
cumpărării bunurilor și serviciilor pe internet (57,2% dintre bărbați și 64,5% dintre femei au realizat astfel 
de activități în anul 2021; totuși, în 2020 diferența a fost de 1% în favoarea bărbaților – 58,5%, față de 
57,7%). 
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Fig. 21. Comportamente de utilizare a internetului în funcție de sex – % dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani care au 

accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS)

Diferențe mai mari în privința competențelor digitale se constată între persoanele care locuiesc în 
mediul urban și cele din mediul rural, în defavoarea celor din urmă (Fig. 22).
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Fig. 22. Comportamente de utilizare a internetului în funcție de mediul de rezidență – % dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 

de ani care au accesat internetul în ultimele 3 luni (sursa datelor: INS)

Astfel, 16,4% dintre persoanele care locuiesc în mediul rural nu au folosit niciodată internetul, 
comparativ cu 7% dintre persoanele din mediul urban, iar dintre cei care folosesc internetul numai 77% 
accesează zilnic sau aproape zilnic internetul în mediul rural, față de 86% în mediul urban. 

De asemenea, cei din mediul urban folosesc în număr mai mare și alte dispozitive decât telefonul mobil 
pentru conectarea la internet (de ex. în mediul urban 40% folosesc și laptopul, în mediul rural acesta este 
folosit de sub 25% din populație) și prezintă un grad de scepticism mai mare în ceea ce privește 
veridicitatea informațiilor găsite pe internet comparativ cu cei din mediul rural (diferența este de cca 5%). 
Totodată, mai mult de jumătate dintre persoanele cu reședința în mediul rural nu au făcut cumpărături 
pe internet (52,5%, comparativ cu 35,5% în mediul urban), iar 91,1% nu au interacționat cu autoritățile 
publice prin intermediul internetului (77,5% în mediul urban).

Și în ceea ce privește competențele legate de utilizarea unor software-uri diferențele dintre cele două 
medii de rezidență sunt, de asemenea, importante – aproape jumătate (49,3%) dintre persoanele din 
mediul urban au efectuat activități care presupun utilizarea de software (procesatoare de text, programe 
de calcul tabelar, de editare foto, audio, video etc.), în timp ce în mediul rural procentul scade la 36%.

Secțiunea aceasta a oferit o prezentare a datelor statistice existente cu privire la infrastructura și 
competențele digitale din România. Pentru o înțelegere mai aprofundată a fenomenului decalajului 
digital, în special a proceselor de incluziune și excluziune digitală, vom analiza în următoarea secțiune 
perspectivele organizațiilor, instituțiilor și practicienilor care lucrează în domeniul digital. 
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Pentru a obține o perspectivă asupra excluziunii digitale din România din partea practicienilor din 
organizații și instituții active în domeniul digital am lansat un chestionar și am organizat două focus-
grupuri. Chestionarul a fost completat de 26 de organizații și instituții care au activitate în domeniul 
digital, iar la focus-grupuri au participat reprezentanți de la 18 organizații și instituții³.

La nivelul comunităților sau grupurilor din mediul rural în care intervin aceste organizații, categoriile de 
persoane evaluate ca neavând deloc acces la educație și formare pentru dezvoltarea competențelor 
sunt vârstnicii (50% din mențiuni), persoanele neîncadrate profesional și care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare (42%), șomerii (33%), femeile (25%), persoanele angajate (21%) și 
studenții (21%). În intervențiile din mediul urban, se evaluează că nu au deloc acces persoanele 
neîncadrate profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare (17%), vârstnicii 
(13%), minoritățile etnice (13%), șomerii (8%) și studenții (8%). 

Practicienii care lucrează în organizații și instituții relevante pentru domeniul educației digitale 
nuanțează categoriile de persoane afectate negativ de decalajul digital. Aceștia percep următoarele 
categorii de persoane ca fiind afectate de excluziunea digitală: 
„Există o diferență mare în termeni de participare și abilități, specifică minorităților, profesorii care 
lucrează cu minorități, aparțin minorităților, precum minoritatea maghiară, profesori care predau în 
limba maghiară, dar de asemenea, din zona de profesori de minoritate romă, fie profesori care predau 
în școli unde sunt predominant elevi romi, [… și] profesori care vin din […] rural sau localități mici 
postindustriale.” (Participant la focus-grupul 1) 

Un alt participant menționează:
„Copii instituționalizați, orfani, migranți, copii lăsați în România în timp ce părinții au plecat la muncă în 
străinătate, șomeri pe termen lung, angajații sezonieri, neavând un angajament permanent, rup 
legătura cu conectarea digitală pentru o perioadă lungă de timp; în ultimii ani – persoane cu deficiențe 
de auz și văz.” (Participant la focus-grupul 1)

La aceste categorii se adaugă și funcționarii publici, precum și categoria refugiaților din Ucraina, în 
contextul crizei umanitare curente. A fost perceput un important decalaj între generații, participanții la 
focus-grupuri indicând dificultatea generată de lipsa de răbdare a tinerilor și de reticență, frustrare și 
teamă în cazul vârstnicilor, precum și o percepție a sferei digitale ca fiind lipsită de socializare autentică și 
o corelare cu sentimentul de singurătate. 

Datele culese prin chestionar ne arată și percepția organizațiilor și instituțiilor cu privire la factorii care 
determină accesul inegal la educație digitală și infrastructură digitală. Factorii cei mai des invocați cu 
privire la accesul inegal la educație digitală sunt nivelul de trai (55% din mențiuni), lipsa infrastructurii 
digitale și a informațiilor (55%), problemele ce țin de educație (41%) și vârsta sau apartenența la alte 
categorii vulnerabile (23%). Cu privire la accesul inegal la infrastructura digitală, sunt menționați factori 
ce țin de nivelul de trai (48%), nivel de educație (19%), nivelul de competențe digitale (14%) sau 
apartenența la grupuri vulnerabile (14%).

Accesul inegal este corelat de participanții la focus-grupuri și cu aspecte ce țin de existența limitată a 
softurilor în limba română și de un limbaj tehnic greu înțeles de publicul larg. Calitatea manualelor, a 
procesului educațional și a infrastructurii influențează de asemenea calitatea aptitudinilor digitale. 

EXCLUZIUNEA DIGITALĂ ÎN RÂNDUL 
ADULȚILOR DIN ROMÂNIA
O PERSPECTIVĂ DIN TEREN 

³ Organizaţiile prezente la focus-grup sunt: AmCham Romania, ANIS, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România, Asociaţia TechSoup, 

Biblioteca Judeţeană Cluj, Biblioteca Judeţeană Iaşi, Biblioteca Medgidia Nord, Biblioteca Pietrari, ECDL România, eCIVIS, Federaţia „Fundaţiile 

Comunitare din România”, Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului, Junior Achievement Romania, RoboHub, Smart City Association, Smart Everything 

Everywhere, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Institutul pentru Politici Digitale. 
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O provocare aparte este legată de transformarea continuă a pieței muncii și creșterea importanței 
aptitudinilor digitale pentru a lucra. Participanții la focus-grup care se axează pe mediul de afaceri văd 
aptitudinile digitale scăzând ca importanță pentru angajatori în fața unor aptitudini precum gândirea 
critică și analitică, autonomia în învățare, munca în echipă, și altele. Acest aspect arată că există o 
normalizare a competențelor digitale în contextul unei transformări digitale generalizate. În același 
timp, putem observa în datele expuse în secțiunea anterioară că la nivelul companiilor mici și mijlocii 
digitalizarea este o provocare și că mediul de afaceri nu contribuie suficient prin procese interne la 
rezolvarea nevoilor de educație digitală în rândul adulților.

Printre nevoile privind educația digitală identificate de organizațiile participante la cercetare se remarcă 
următoarele:
• Facilitarea accesului beneficiarilor la platforme și aplicații digitale adaptate nevoilor prezente și 

viitoare („accesibilitate la soluții utile în viața lor de zi cu zi”, „seniorii reclamă mai ales nevoi de 
comunicare (Facebook, Skype), informare (platforme de știri, motoare de căutare), loisir (Yotube) și, 
în mai mică măsură, aplicații de prelucrare fotografii. Pentru productivitate (documente 
colaborative, biblioteci digitale) nu am înregistrat solicitări până în acest moment. Dar nevoile 
seniorilor s-ar putea diversifica în perioada următoare: aplicații gen Zoom, aplicații pentru plata 
facturilor și a utilităților, comerț on-line etc.”, „accesul gratuit la conținut digital adaptat (pentru 
educație formală și non-formală)”;

• Conștientizarea în legătură cu utilizarea în siguranță a mediului online și a nevoii de receptare critică 
a informațiilor de pe internet („Siguranța în mediul online și protejarea identității digitale, expunerea 
la fakenews”, „descoperirea tuturor opțiunilor pe care le oferă dispozitivele digitale folosite + 
securitate”;

• Conștientizarea la nivel de administrații publice și media a decalajelor digitale din societate 
(„educația angajaților companiilor media și a serviciilor publice cu privire la accesibilizarea și 
incluziunea digitală”).

CONSECINȚE NEGATIVE ALE 
EXCLUZIUNII DIGITALE
Excluziunea digitală evidențiată de acest raport are consecințe diverse și semnificative pentru întreaga 
societate românească. Ea afectează dezvoltarea economică a României, evidențiind costuri de 
oportunitate semnificative. De asemenea, prin intermediul dezinformării și știrilor false observăm o 
erodare a democrației fragile din România. Nu în ultimul rând, pe măsură ce societatea se digitalizează, 
lipsa de conectivitate și competențe digitale va avea consecințe din ce în ce mai prezente și negative în 
viața de zi de zi a persoanelor excluse sau incluse marginal. 

Dintre acestea, o consecință aparte este aceea a erodării democrației la puțin peste trei decenii de la 
sfârșitul unui regim totalitar devastator. În 2017, conform unui studiu IRES, 73% persoane considerau 
că: „lucrurile pe care le văd la TV au mari șanse să fie adevărate”, 63% credeau că știu să descopere 
adevărul atunci când presa minte și atunci când spune adevărul, 58% considerau că mass-media 
manipulează opinia publică în funcție de interesele patronilor, iar 52% considerau că în general, mass-
media este obiectivă.

În 2018 rezultatele Eurobarometrului ne arată că știrile sau informațiile considerate false sau că 
denaturează realitatea erau întâlnite zilnic de 41% dintre persoane, cel puțin o dată pe săptămână de 
27%, de câteva ori pe lună de 9%, rar sau niciodată de 16%. Majoritatea persoanelor (79%) erau 
încrezătoare că pot identifica astfel de informații sau știri ca fiind false. 

Doar 15% dintre persoane nu erau încrezătoare, cea mai mică proporție fiind la cei din categoria de 
vârstă 15-24 ani de ani (7%), comparativ cu persoanele din categoria peste 55 ani (27%). 
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În 2021 din studiul INS despre „Accesul populației la tehnologia informației și comunicațiilor” aflăm că 
au văzut informații sau conținut (videoclipuri, imagini) pe care le-au considerat false sau dubioase pe 
site-urile de știri de pe internet sau pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) 
35,8% dintre persoane, din care doar 38,6% au verificat veridicitatea acestora. Mai multe persoane din 
grupa de vârstă 16-34 ani (44,1%), dintre cei cu studii superioare (53,3%), mai multe persoane de sex 
masculin (38,1%) și mai mulți elevi/studenți (49,9%) au văzut astfel de informații. 

Participanții la focus-grupuri au accentuat de asemenea importanța competențelor digitale pentru 
calitatea democrației: „Dacă până acum era despre acces la mai bune oportunități de muncă și viață, 
acum extindem lucrurile în termeni de consecințe legate de cum funcționează o democrație, dacă este o 
democrație.”

Aceste riscuri sunt direct generate de lipsa de competențe digitale și se constituie într-o vulnerabilitate 
principală la adresa securității naționale a unei Românii democratice. Consecințele la nivel local pot 
duce la o polarizare accentuată și la clivaje care pot genera conflicte cu consecințe negative. 

EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN 
RÂNDUL ADULȚILOR 

Educația digitală pentru adulți este relativ limitată în România, iar datele despre programele 
educaționale și beneficiarii acestora sunt, de asemenea, limitate. Pentru a aborda această situație în 
cadrul studiului, ne dorim să conturăm o perspectivă asupra modului în care diverși actori din 
comunitățile din România contribuie la dezvoltarea educației digitale. Datele culese prin chestionar și 
focus-grupuri ne oferă o perspectivă asupra modului în care educația nonformală pentru adulți se 
conturează în România. 

Pe baza datelor culese prin intermediul chestionarului și a focus-grupurilor am dezvoltat tabelul de mai 
jos (Tabelul 1), care conține o listă a programelor de educație digitală realizate de organizațiile și 
instituțiile din România care au răspuns solicitărilor noastre de date. Acest tabel include și un număr 
estimativ de beneficiari pentru unele dintre organizații precum și aria de proveniență a beneficiarilor. 
Organizațiile respondente lucrează cu peste 110.000 beneficiari pe an, dintre care puțin peste 25% sunt 
persoane adulte. 
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ORGANIZAŢIE

PROIECTE DE EDUCAŢIE 

DIGITALĂ/DIGITALIZARE 

DESFĂŞURATE

NUMĂR ESTIMAT 

DE BENEFICIARI 

ŞI SCARA 

GEOGRAFICĂ DE 

ACŢIUNE

Fundaţia EOS 

Educating for 

an Open Society

EOS Digital Academy (2020-prezent)

Digital Women (2021-prezent)

WOmen4IT (2018-prezent)

Acceleratorul de cariere în cloud (2019-prezent)

SteamOnEdu (2019-2021)

Amelie (2020-prezent)

Împreună în România Digitală (2021-prezent)

Get your facts straight (2019-2020)

Campania Naţională de Educaţie Digitală (2010- prezent)

Nr. de beneficiari 

neprecizat (nivel 

naţional)

Şcoala de Valori 

(ONG)

EduNetworks: SELFIE (evaluare nivel modernizare şcoli), 

DigCompEdu CheckIN (evaluare nivel de competenţe 

digitale profesori) şi Pedagogie Digitală (dezvoltare 

profesională pentru educatori, învăţători, profesori de 

gimnaziu şi liceu); interval: 2020-prezent.

Tech Teach League: Pedagogie Digitală pentru profesorii 

din licee tehnologice şi şcoli profesionale; interval: 2020-

2021.

CoderDojo Tech Academy: Programare şi scriere cod pentru 

copii de 7-14 ani; interval: 2018-2020.

CoderDojo Tech Academy: Predare digitală creativă pentru 

educatori, învăţători şi profesori de gimnaziu; interval: 

2018-2020.

PepinTEEN: Programare şi scriere cod pentru adolescenţi 

licee tehnologice; interval: 2018-prezent.

Digital Teachers Lab: Programare şi scriere cod pentru 

profesori gimnaziu; interval: 2020.

Digital Teachers Moules: Familiarizare cu instrumente şi 

platforme digitale (Microsoft, Google, Siguranţă online, 

Anticriminalitate cibernetică, CyberBullying); interval 2020-

2021.

Clasa Viitorului (în parteneriat cu EduApps): implementarea 

infrastructurii Google & Microsoft în peste 2000 şcoli din RO; 

interval: 2020-2021.

PepinTEEN: Dezvoltare de abilităţi antreprenoriale digitale 

pentru studenţi, înfiinţare de hub-uri educaţionale 

digitale, adolescenţi instruiţi (programare şi scriere cod) 

de către studenţii instruiţi de noi; interval: 2021-2023.

Nr. de beneficiari 

neprecizat (nivel 

naţional)

Fundaţia 

Vodafone 

România

Şcoala din valiză (2018-prezent)

Şcoala din viitor (2021-prezent)

EduacCES (2019-2020)

Şcoala profesorilor (2019-2020)

Nr. de beneficiari 

neprecizat (nivel 

naţional)

Tabel 1. Proiecte de educație digitală desfășurate de organizațiile participante la cercetare
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ORGANIZAŢIE

PROIECTE DE EDUCAŢIE 

DIGITALĂ/DIGITALIZARE 

DESFĂŞURATE

NUMĂR ESTIMAT DE 

BENEFICIARI ŞI SCARA 

GEOGRAFICĂ DE 

ACŢIUNE

World Vision 

România

Investeşte în mediul rural (2017-2020)

Şcoala din valiză (2017-prezent)

Vreau în clasa a 9-a (2020-prezent)

Pâine şi mâine (2020-prezent)

Proiectele FSE

13.649 elevi şi 1.167 

profesori

 (la nivel naţional, în 

perioada 2021-2022, în 

mediul rural)

Fundaţia Light 

into Europe

Resurse educaţionale digitale pentru elevii surzi

Clubul de abilităţi digitale pentru elevii nevăzători

Clubul de coding – Scratch pentru elevii surzi (Liceul 

Beethoven Craiova)

Program de pregătire în programare şi resurse 

digitale – Scratch pentru profesorii din şcolile de 

surzi

1.060 de beneficiari din 
m e d i u l  u r b a n  ( d i n 
şcolile speciale pentru 
persoane cu dizabilităţi 
din oraşele Craiova, 
C l u j - N a p o c a , 
Timişoara, Buzău, Iaşi, 
Târgu Frumos, Braşov, 
Bucureşti)

Fundaţia 

Amoba

Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor de 

liceu

Pregătiri şi examene ECDL pentru liceeni 

Dezvoltarea profesională a angajaţilor din judeţele 

Harghita şi Covasna (proiect POCU derulat în 2020-

2021)

120 de beneficiari (jud. 

M u r e ş ,  H a r g h i t a , 

Covasna, majoritatea 

din mediul urban)

Asociaţia Curaj 

Înainte

ACF – zDemocracy, o poveste interactivă a viitorului 

civic (o parte semnificativă a proiectului vizează tineri 

de 14-24 ani)

40-50 de beneficiari pe 

judeţ (jud. Constanţa, 

Buzău, Bacău, Brăila şi 

Vrancea). Dimensiunea 

naţională este estimată 

la  peste 10.000 de 

tineri.

Fundaţia 

Progress CODE Kids

Între 6-20 participanţi 

din fiecare localitate, 

177 de localităţi din 

t o a t ă  ţ a ra  (m e d i u l 

urban şi rural)

Asociaţia 

Andrei Proiecte diverse în cadrul iniţiativei „Meet and Code”

60 de beneficiari (elevi) 

– Craiova, jud. Dolj, 

mediul urban

Asociaţia GAL 

Banat Vest

Cursuri de incluziune digitală pentru tinerele 

antreprenoare (16 persoane, 2018-2019)

UNFOLLOW online bullying – întâlnire Erasmus+ cu 48 

de tineri (48 persoane, internaţional)

32 de beneficiari (jud. 

Timiş, 24 de beneficiari 

din mediul urban, 8 din 

mediul rural)
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ORGANIZAŢIE

PROIECTE DE EDUCAŢIE 

DIGITALĂ/DIGITALIZARE 

DESFĂŞURATE

NUMĂR ESTIMAT 

DE BENEFICIARI 

ŞI SCARA 

GEOGRAFICĂ DE 

ACŢIUNE

Asociaţia Ţara 

Zarandului 

LEADER GAL

Incluziunea digitală a minorităţii rome

10 beneficiari (jud. 

H u n e d o a r a , 

mediul rural)

Fundaţia Civitas 

pentru 

Societatea 

Civilă Cluj

Măsuri integrate pentru comunităţile defavorizate din 

Câmpia Transilvaniei – un grup de 30 de persoane a 

p a r t i c i p a t  l a  u n  c u r s  d e  c o m p e t e n ţ e  d i g i t a l e 

(1 septembrie-31 decembrie 2020)

30 de beneficiari 

(jud. Cluj, Sălaj, 

Bistriţa-Năsăud)

Biblioteca 

judeţeană Gorj

De la analog la digital (2021-2022)

CODE Kids (2018-2022)

Conectează-te cu o carte! (2021-2022)

283 de beneficiari 

(jud. Gorj, 132 de 

b e n e fi c i a r i  d i n 

mediul urban, 151 

din mediul rural)

Biblioteca 

judeţeană 

Vrancea

Pedagogie digitală

Iniţiere IT pentru tineri

Iniţiere IT pentru seniori

30 de beneficiari 

( F o c ş a n i ,  j u d . 

Vrancea, mediul 

urban)

Biblioteca 

judeţeană Cluj

Seniorii şi calculatorul (2013-prezent)

ITLab (2013)

Activităţi de alfabetizare digitală în cadrul campaniei „Hai pe 

net!” (2014-prezent)

Curs de programare pentru copii (2017-prezent)

Evenimente „Meet and Code” în cadrul iniţiativei Europe 

Code Week 2021

SCRATCH – Coding pentru toţi! (2018)

ROBOgirls – Trust your dreams! (2020)

Şi eu pot! – HTML pentru toţi (2021)

Fii COOL cu REACT NATIVE! (2021)

Programează şi ajută! (2021)

Club de programare şi robotică, Atelier de robotică

Cititorii SMART  (2020-prezent)

Design 3D (semestrul I 2021), Învaţă design 3D la bibliotecă 

(2022)

Digital Storytelling (2015-2017)

Curs e-Skills (2019)

eGraficClub (2015-prezent)

Digital Citizen (din 2022)

FinLit – program de alfabetizare financiară (din 2022)

300 de beneficiari 

( C l u j - N a p o c a , 

mediul urban)
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PROIECTE DE EDUCAŢIE 

DIGITALĂ/DIGITALIZARE 
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BENEFICIARI ŞI SCARA 

GEOGRAFICĂ DE 

ACŢIUNE

Centrul 

Gutenberg 

(WIR SIND 

GUTENBERG 

S.R.L.)

ENJOY – Education Journey

Program de facilitare digitală pentru profesorii din 

România

1 4 0  d e  b e n e fi c i a r i 

(profesori), anul 2020, 

participanţi online din 

toată ţara

Federaţia 

„Fundaţiile 

Comunitare din 

România”

Programul Ştiinţescu (2015-prezent)

6 0 0 - 1 . 0 0 0  d e 

beneficiar i  în  2020 

(elevi). De la creare, 

p r o g r a m u l  a  f o s t 

implementat în peste 

120 de localităţi din 

România, atât la nivel 

urban, cât şi în mediul 

rural

Fundaţia 

Comunitară 

Timişoara

Fondul Ştiinţescu Timişoara (2018-prezent)

Fondul Era Zero (2021-prezent)

12.425 de beneficiari în 

4 ani ( jud. Timiş şi 

Hunedoara, 12.220 de 

beneficiari în mediul 

urban, 205 în mediul 

rural)

Fundaţia 

Comunitară 

Vâlcea

Fondul Ştiinţescu Vâlcea (2021-2022)

N r .  d e  b e n e fi c i a r i 

neprecizat (Râmnicu 

Vâlcea, Jud. Vâlcea, 

mediul urban)

Fundaţia 

Comunitară 

Cluj

Programul Ştiinţescu Cluj – Nivelul B, alfabetizare 

digitală (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022)

Lidl Bonţida – Clubul Meşter STEAM Box, atelier de 

alfabetizare digitală (2020-2021, 2021-2022)

Construirea capacităţii Fundaţiei Comunitare Cluj, 

digitalizarea proceselor de grantmaking şi atragere de 

fonduri

120 de beneficiari (jud. 

Cluj, 60 beneficiari din 

mediul urban, 60 din 

mediul rural)

AmCham 

România

Start digital @ clasa a 4-a (2019)

Teach the Teacher (2021)

N r .  d e  b e n e fi c i a r i 

neprecizat (Bucureşti, 

Ilfov)

Junior 

Achievement of 

Romania

N r .  d e  b e n e fi c i a r i 

neprec izat  (660 de 

localităţi, nivel naţional)
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ORGANIZAŢIE

PROIECTE DE EDUCAŢIE 

DIGITALĂ/DIGITALIZARE 

DESFĂŞURATE

NUMĂR ESTIMAT 

DE BENEFICIARI ŞI 

SCARA 

GEOGRAFICĂ DE 

ACŢIUNE

Biblioteca 

Publică Locală 

Pietrari

CODE Kids

Books, not bullying

Zestrea domniţelor

Locuri de muncă pentru fiecare

Nr. de beneficiari 

n e p r e c i z a t  ( J u d . 

Vâlcea, mediul rural)

Fundaţia UiPath

Future Acceleration 

Progam pentru dezvoltarea competenţelor digitale 

pentru copii

Parteneriat cu Brio.ro pentru dezvoltarea primei 

platforme gratuite online de evaluare standardizată a 

competenţelor digitale pentru copii de la clasa I-a la 

clasa a XII-a, în baza Cadrului European de Competenţe 

Digitale

15.000 de beneficiari 

(diverse localităţi, 

nivel naţional)

Atât informațiile culese prin focus-grupuri, cât și cele culese prin chestionar de la 44 de organizații și 
instituții implicate în educația digitală sau acțiuni de digitalizare (Tabelul 1) arată că cele mai multe 
programe de acest fel se adresează în special copiilor și tinerilor. Așa cum s-a văzut în paragrafele 
precedente, datele INS arată că tinerii sunt o categorie demografică cu competențe digitale mai 
dezvoltate decât restul populației. De aceea, credem că o concentrare a efortului de educație digitală 
nonformală aproape exclusiv în această direcție va contribui la adâncirea decalajelor de competențe 
digitale deja existente între tineri și vârstnici. Există, într-adevăr și inițiative care se adresează 
vârstnicilor, dar acestea sunt mult mai puține decât nevoile identificate din datele anchetei INS.

Un alt aspect remarcat este paleta largă de programe de educație digitală informală disponibilă în 
mediul urban (și în special în orașele mari, reședințe de județ) și oferta mult mai redusă din mediul rural. 
Așa cum am arătat pe parcursul acestui raport, decalajul dintre urban și rural se reduce rapid în ceea ce 
privește accesul la internet, dar încă se menține o diferență semnificativă între cele două medii de 
rezidență în ceea ce privește nivelul competențelor digitale. 

Aglomerarea ofertei în mediul urban poate contribui la adâncirea acestor disparități teritoriale în viitor. 
Cu toate acestea, prezența unor organizații orientate mai ales spre beneficiarii din mediul rural (ex. 
World Vision Romania, Programul Științescu al fundațiilor comunitare) și experiența câștigată în cursul 
pandemiei de Covid-19, prin trecerea rapidă la învățământ online și promovarea interacțiunii online cu 
autoritățile publice și cu furnizorii de servicii, ar putea fi folosite pentru atenuarea acestor decalaje. 

Astfel, acțiunile de educație digitală desfășurate online pot depăși distanța fizică, permițând o penetrare 
mai mare chiar și în mediul rural. Condiția de bază pentru realizarea educației digitale online este ca 
beneficiarii acestor programe să aibă un nivel minim de competențe digitale care să le permită accesul la 
ele. De aceea, considerăm că rolul autorităților locale și al serviciilor publice de la acest nivel teritorial (de 
ex. bibliotecile comunale și organizațiile locale) este esențial. 

Acest lucru este cu atât mai important, cu cât multe dintre programele educaționale oferite de 
organizațiile cercetate urmăresc formarea de competențe de nivel înalt (programare), neglijând nevoile 
celor mai în vârstă și cu competențe digitale scăzute (ex. comunicarea prin internet cu autoritățile 
publice, folosirea serviciilor de internet banking, e-health etc.).
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Din Tabelul 1 se mai poate constata și că există inițiative de educație digitală care se adresează 
persoanelor din grupuri vulnerabile și minorităților etnice – copii cu dizabilități, persoane de etnie romă 
ș.a. Deși nu există date despre accesul la internet și competențele digitale ale acestor categorii sociale, 
considerăm că orice creștere a gradului lor de incluziune digitală este binevenită și reprezintă un ajutor 
pentru o integrare mai bună în societate.

Din experiența acumulată până în prezent de organizațiile și instituțiile participante la cercetare se 
desprind câteva lecții – lessons learned – care pot susține intervenții viitoare în domeniu. Astfel, învățăm 
că există experiențe pozitive: există anumite procese de formare și calificare (prin abordări bine 
concepute) care au și o componentă de follow-up, se pune accent pe învățarea non-formală în contextul 
unor mobilități, sunt oferite programe de mentorat, sunt incluse elemente de relaxare și distracție în 
programele de formare, se conturează un rol de bibliotecar facilitator pentru însușirea de competențe 
digitale, este simplificat limbajul folosit în relație cu diverse grupuri țintă, sunt acordate finanțări în 
comunități locale, sunt oferite modalități de acces la tehnologie pentru grupuri vulnerabile și se observă 
o  consecvență și perseverență a organizațiilor care sunt active în domeniul digital. 

În vederea rezolvării provocărilor legate de acces la infrastructură și educație digitală, respondenții la 
chestionare consideră că o serie de actori publici și privați ar putea să își sporească eforturile. Cele mai 
multe menționări cu privire la actorii cheie insuficient implicați în îmbunătățirea accesului la 
infrastructura digitală (dispozitive, platforme, aplicații etc.) pentru beneficiarii cu care organizațiile 
lucrează sunt autoritățile locale, cu 83% din menționări, urmate de Parlament și Guvern (ministere și 
agenții), cu 75% dintre menționări. Aceiași actori sunt considerați insuficient implicați și în îmbunătățirea 
accesului la educație digitală pentru beneficiarii cu care lucrează organizațiile, Parlamentul și Guvernul 
(ministere și agenții) fiind însă mai des menționați în această situație, cu 67% dintre răspunsuri, urmați 
de autoritățile locale, cu 54% dintre răspunsuri. În ceea ce privește accesul la infrastructura digitală sunt 
menționate și universitățile, cu 42% din răspunsuri, companiile din domeniul IT și telecomunicații, 
precum și mass-media, ambele cu 38% din răspunsuri, școlile și bibliotecile, ambele cu 29%. Iar în ceea 
ce privește educația digitală sunt menționate universitățile, companiile din alte domenii decât IT și 
mass-media, toate trei cu 29% din menționări, urmate de școli 21% sau biblioteci, cu 17% din răspunsuri.

O perspectivă împărtășită în rândul participanților la focus-grupuri este că, deși există experiențe 
pozitive la nivel punctual, trebuie făcut mai mult și mai bine pentru un impact sistemic mai amplu, care 
să poată reduce decalajul digital existent. Participanții au identificat o serie de nevoi: să se învețe mai 
mult de la țări cu progrese accelerate în domeniul competențelor digitale, să se genereze rețele de 
colaboratori la nivel local pentru digitalizare, să se replice programele de succes în comunități afectate 
de excluziune digitală, autoritățile publice să se implice în integrarea unor soluții de impact în politicile 
publice. În Anexele 1-7 am centralizat perspectivele respondenților cu privire la nevoile, obstacolele, 
consecințele și riscurile percepute de ei în ceea ce privește lipsa de acces atât la infrastructură digitală, 
cât și la competențe digitale. 

Pentru viitor, respondenții la chestionar văd în mod diferit evoluția accesului la educație și formare de 
competențe digitale pentru grupurile lor țintă. O parte văd o tendință de stagnare și se așteaptă ca 
evoluția să fie mai degrabă negativă, având în vedere și contribuția limitată a instituțiilor abilitate. 
Această părere este împărtășită de mai mulți respondenți, în special în ceea ce privește mediul rural. 

O altă parte a respondenților văd o îmbunătățire a situației competențelor digitale generată în principal 
de pandemia COVID-19, de extinderea unei infrastructuri pentru centre de educație STEM și de anumite 
autorități județene și locale, cum este cazul celor din județul Timiș. În ceea ce privește evoluția accesului 
la infrastructură digitală, respondenții se așteaptă ca aceasta să fie una pozitivă pe termen mediu și lung, 
pe măsură ce mai multe oportunități de conectare devin mai accesibile.
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REȚELE ȘI COLABORARE ÎN VEDEREA 
DEZVOLTĂRII EDUCAȚIEI DIGITALE 
ÎN ROMÂNIA
Putem vedea în secțiunea anterioară că organizațiile societății civile și anumite instituții locale, precum 
bibliotecile publice, se mobilizează și contribuie la dezvoltarea competențelor digitale. Desigur, aceste 
activități nu pot fi organizate în izolare, așa că parteneriatele, finanțările și activitățile comune sunt 
practici care susțin impactul organizațiilor respondente asupra digitalizării comunităților locale. 

Rolul acestei secțiuni este de a cartografia și analiza rețelele care compun ecosistemul educației digitale 
din România. Metoda folosită este analiza de rețea, care ne poate oferi o imagine de ansamblu asupra 
rețelelor existente, precum și o perspectivă asupra modului în care funcționează ecosistemul. Datele 
culese prin chestionar (26 de organizații participante) au fost completate cu date culese de la organizații 
care finanțează proiecte legate de sfera digitală. Această analiză se axează pe datele culese, 
nereprezentând astfel întregul ecosistem. Această analiză poate fi dezvoltată ulterior pe baza unui set 
de date extins. 

DATE COLECTATE
Surse
Datele folosite în această cercetare au fost colectate prin metoda anchetei sociologice, prin tehnica 
chestionarului și prin web scraping. 

Site-uri web
În ceea ce privește datele colectate de pe internet, am folosit datele de pe site-ul Fundației Româno-
Americane privind granturile acordate și am colectat date vizând finanțările Connecting for Good și 
Fondul pentru fapte bune oferite de Fundația Vodafone. Au fost utilizate și granturile cu componentă 
digitală incluse în Platforma Donatorilor, program dezvoltat de Code4Romania. Nu în ultimul rând, am 
utilizat datele puse la dispoziție de site-ul programului Fondul Științescu. Astfel, am creat o bază de date 
în care am centralizat informații despre: numele finanțatorului, numele proiectului, aria de acțiune și 
suma de bani alocată în lei.

Ariile de acțiune au fost atribuite manual, prin identificarea punctelor comune ale proiectelor, în funcție 
de titlul acestora și alte detalii disponibile pe site.

ORGANIZAŢIE 

FINANŢATĂ

ARIE DE 

ACȚIUNE

NUMĂR 

PROIECTE

SUME 

FINANŢĂRI LEI

Fundaţia Vodafone 

România

Creşterea accesului la sfera digitală în 

rândul grupurilor vulnerabile

35 260.000

Fondul 

Ştiinţescu

Proiecte educaţionale pentru 

competenţe digitale avansate

31 279.504

Fondul 

Ştiinţescu

Proiecte educaţionale pentru 

competenţe digitale de bază şi medii

15 136.046

Fondul 

Ştiinţescu

Operare hardware şi dispozitive 

digitale

8 71.932

Asociaţia Code for 

Romania

Proiecte privind construcţia de 

infrastructură digitală

6 120.715

Tabel 2. Exemplu bază de date
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Chestionar
Prin chestionarul adresat actorilor importanți din sfera digitalizării, ne-am propus să înțelegem și să 
cartografiem sectorul organizațiilor care lucrează pentru incluziune digitală în România. Chestionarul 
conține 67 de întrebări, iar completarea acestuia a durat aproximativ 45-60 de minute. Principalele tipuri 
de întrebări folosite au fost: deschise, cu răspuns multiplu și tip matrice. Pentru analiza de rețea au fost 
colectate date privind:
• Instituțiile/organizațiile/firmele/școlile partenere în facilitarea accesului la infrastructură digitală;
• Instituțiile/organizațiile/firmele/școlile care ar putea fi mai implicate în facilitarea accesului la 

infrastructură digitală;
• Instituțiile/organizațiile/firmele/școlile partenere în facilitarea accesului la educație digitală.

Curățarea datelor este procesul prin care se corectează sau elimină date incorecte, formatate greșit, 
duplicate sau incomplete dintr-un set de date. Baza de date folosită pentru această analiză a fost 
construită prin combinarea surselor amintite mai sus. Prin urmare, a fost necesar ca datele duplicate 
sau etichetate greșit să fie eliminate.

Datele financiare neprelucrate în analiză au fost de două tipuri: 
(1) „N/A” = Nu s-a raportat; 
(2) „Implementare” sau „Nu se aplică” = nu a fost cazul să fie raportate/nu a fost rolul organizației 
respective să contribuie financiar.

De exemplu, o fundație a comunicat doar propria contribuție financiară la granturile oferite, fără să 
ofere informații despre contribuțiile partenerilor. Prin urmare, celorlalți parteneri le-a fost atribuită 
eticheta „Nu se aplică”, pentru că nu știm dacă aceștia au contribuit financiar.

Eticheta „Implementare” a fost atribuită entităților care nu au contribuit financiar, dar au participat la 
inițiativă prin activități de implementare/organizare.

Curăţarea datelor

Arii de acțiune
Din 177 de contracte de finanțare analizate, doar pentru 107 (60,45%) grantul obținut a fost raportat pe 
site-ul organizației finanțate. Pentru 64 (36,16%) nu s-a aplicat, iar pentru cele 6 (3,39%) rămase, sumele 
de bani nu s-au raportat pe site.

NUMĂR

ORGANIZAȚII

% 

ORGANIZAȚII

Sume raportate 67 56%

Sume neraportate (NA) 52 44%

Total Proiecte 119 100%

Tabel 3. Distribuția raportării sumelor în eșantion

Dintre organizaţiile cartografiate, 67 (56%) au raportat pe site suma finanţării. 
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Limitările eșantionului

Fig. 23. Rețeaua de organizații finanțate și ariile de acțiune în 

care au primit finanțare

Analiza de rețea este adesea îngreunată de lipsa de date. Această metodă de analiză este pusă cu 
adevărat în valoare atunci când se lucrează cu date cât mai complete pentru comunitatea studiată, prin 
urmare eșantionul ideal este unul cât mai aproape de 100% din populația reală. 

Altele

Construcție 
de infrastructură 

digitală și/sau acces

Creșterea accesului 
la sfera digitală în rândul 

grupurilor vulnerabile

Operare hardware
și dispozitive

Proiecte educaționale 
pentru competențe 

digitale avansate

Proiecte educaționale 
pentru competențe 

digitale de bază și medii

Proiecte privind accesul 
la infrastructura digitală 

și la dispozitive

Proiecte privind construcția 
de infrastructură digitală
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Datele au fost colectate de pe site-urile organizațiilor finanțate.
Nodurile roșii reprezintă organizații finanțate.
Nodurile albastre reprezintă arii de acțiune în zona de digital.
Mărimea nodurilor albastre este dată de numărul de organizații participante în fiecare arie de acțiune. 
Cu cât o arie de acțiune e mai populară, cu atât nodul verde este mai mare.
Grosimea liniilor reprezintă contribuția financiară raportată de organizații. Cu cât contribuția raportată 
de organizații este mai mare, cu atât linia este mai groasă.  
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Figura 24. Rețeaua de organizații partenere și potențial partenere în proiecte digitale

Datele au fost colectate prin chestionar.
Săgețile verzi reprezintă parteneriate raportate prin „Q2: Numiți instituțiile / organizațiile / firmele / 
școlile / etc. care sunt partenerii dumneavoastră în facilitarea accesului la infrastructură digitală”, „Q7: 
Numiți instituțiile/organizațiile/firmele/școlile/etc. care sunt partenerii dumneavoastră în facilitarea 
accesului la educație digitală” și „Q12: Cu ce organizații, instituții, companii sau donatori semnificativi 
colaborați în ceea ce privește finanțarea programelor pe care le desfășurați?”
Săgețile roz reprezintă potențiali parteneri raportați prin „Q5: Numiți instituțiile / organizațiile / firmele / 
școlile / etc. care ar putea fi mai implicate în a facilita accesul la infrastructură digitală”, „Q11: Numiți 
instituțiile / organizațiile / firmele / școlile / etc. care nu sunt în prezent partenerii dumneavoastră, dar cu 
care ați dori să colaborați.”
Mărimea nodurilor este dată de numărul de organizații partenere sau nominalizate ca potențiali 
parteneri în programe în zona de digital. Cu cât un nod este mai mare, cu atât acesta este mai colaborativ.
Direcția săgeții arată ce organizație a nominalizat ce altă organizație ca fiind colaborator, partener sau 
potențial partener.  
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REZULTATE

Din datele colectate de pe site-uri reiese că, în total, cele 67 de organizații care au raportat finanțările au 
investit 11.051.542 euro (55.257.711 lei) în domeniul digital din 2015 până în prezent.

Tabel 4. Proporții și sume finanțate pe categorii de proiecte

Date de pe site-uri

CATEGORII 

DE PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

TOTAL 

PROIECTE

PROIECTE PER 

CATEGORIE

Creșterea accesului la sfera digitală în 

rândul grupurilor vulnerabile 1.009.769 93 40%

Proiecte educaționale pentru 

competențe digitale avansate 2.772.531 48 21%

Proiecte educaționale pentru 

competențe digitale de bază și medii 3.291.694 38 16%

Construcție de infrastructură 

digitală și/sau acces 2.395.706 21 9%

Altele 45.540.305 11 5%

Operare hardware și dispozitive 

digitale 78.557 9 4%

Proiecte privind construcția de 

infrastructură digitală 152.844 8 3%

Proiecte privind accesul la 

infrastructură digitală și la dispozitive 16.306 3 1%

Total 55.257.711 231 100%

Fig. 25. Ordinea categoriilor de proiecte, după numărul de proiecte identificat în fiecare categorie
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Tabel 5. Organizații cu mai mult de un proiect și totalul proiectelor și categoriilor finanțate în zona de digital, 2015-2022

ORGANIZAȚII ȘI CATEGORII 

DE PROIECTE FINANȚATE

NUMĂR DE

PROIECTE 

SUME 

LEI

FONDUL ȘTIINȚESCU 1.004.764

Proiecte educaționale pentru competențe 

digitale avansate 31 279.504

Proiecte educaționale pentru competențe 

digitale de bază și medii 15 136.046

Operare hardware și dispozitive digitale 8 71.932

Construcție de infrastructură digitală și/sau 

acces

3 517.282

FUNDAȚIA VODAFONE ROMÂNIA 34.984.034

Creșterea accesului la sfera digitală în rândul 

grupurilor vulnerabile

35 260.000

Altele 1 34.504.819

Construcție de infrastructură digitală și/sau 

acces

1 219.215

ASOCIAȚIA CODE FOR ROMANIA 120.715

Proiecte privind construcția de infrastructură 

digitală

6 120.715

TECHSOUP ROMANIA 2.849.175

Altele 3 2.489.175

Proiecte educaționale pentru competențe 

digitale de bază și medii

1 360.000

FUNDAȚIA PROGRESS 2.511.400

Proiecte educaționale pentru competențe 

digitale de bază și medii

3 2.511.400

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR FILIALA CLUJ 166.966

Proiecte educaționale pentru competențe 

digitale de bază și medii

1 35.769

Creșterea accesului la sfera digitală în rândul 

grupurilor vulnerabile

1 131.197
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ORGANIZAȚII ȘI CATEGORII 

DE PROIECTE FINANȚATE

NUMĂR DE

PROIECTE 

SUME 

LEI

ASOCIAȚIA NAȚIE PRIN EDUCAȚIE 880.000

Proiecte educaționale pentru competențe digitale 

avansate 2 880.000

ASOCIAȚIA TEACH FOR ROMANIA 1.173.640

Construcție de infrastructură digitală și/sau acces 2 1.173.640

CENTRUL ROMÂN PENTRU INOVAȚIE ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 1.394.048

Altele 2 1.394.048

ASOCIAȚIA „PRO EDUCATIONE KERESZTÚR" EGYESÜLET 36.431

Proiecte educaționale pentru competențe digitale 

de bază și medii

2 36.431

Organizații din eșantion cu un singur proiect finanțat

Asociația Diaspora Locală, CyLIIS, Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploiești, Asociația FDP – Protagoniști în 
Educație, Fundația Filocalia, Asociaţia Freedom Smile, Grupul de Inițiativă Floreasca Civică, Asociația 
Good Bureau, Clubul de informatică și robotică, Asociația Help Autism, Asociația Dăruiește Aripi, 
Asociația Hercules, Fundația Motivation România, Asociația Inima Copiilor, Fundația Vodafone Cluj, 
Asociația Iubesc Ploieștii, Lapsus, Asociația Jugenzentrum Seligstadt, CEVA (CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE 
VIZUALĂ ȘI ANTROPOLOGICĂ), Asociația Laborazon, CoderDojo Giroc-Chișoda, Asociația Cinemascop, 
Fundația Anonimul, Asociația Citizen Next, Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Asociația Media DoR, 
Fundația Inocenți - Filiala București, Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi, Fundația Principesa Margareta 
a României, Asociația Necuvinte, Fundația Special Olympics Romania, Asociația Neurocare, Fundația 
Zamolxes Câmpina, Asociația Părinților „Ion Neculce” Iași, Grupul de inițiativă ALTFEL, Asociația 
Părinților „RESPECT ȘCOALA”, Liceul Avram Iancu, Asociația Părintilor Isteți, Liceul Teoretic „Ion Neculce” 
Târgu Frumos, Asociația pentru Educație Antreprenorială, CIEE, Asociaţia pentru Educaţie Digitală Bigger 
Picture, Clubul Micilor Electroniști, Asociația pentru Educație și Cercetare în Etică și Drept – EDUCED, 
Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov, Asociația Punctart, Asociația Culturală Fundația Bibliofil, Asociația 
React, Fundația Conservation Carpathia, Asociația Samusocial din România, Fundația de Sprijin 
Comunitar Bacău, ASOCIAȚIA SERVICIILOR SOCIALE C.O.P.I.I., Asociația Dăruiește Viața, Asociația Sfântul 
Arhidiacon Ștefan, Asociația Develop, Asociația Smiling Faces, Fundația Mihai Neșu, Asociația Social 
Activ, Fundația Părinți din România, Asociația Spektrum Foto Egyesület, Fundația Pro Down Alapítvány, 
Asociația Cluj MakerSchool, Fundația Providența, Asociatia Tandem, Fundația Viața și Lumina, Liceul 
Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Asociația Educația la Sat, Light Into Europe, FUTURE 
DREAMERS, Poliția Română, Grupul de Inițiativă Lapsus Laboratory, ROBOTICON, ING Bank România, 
Şcoala Gimnazială nr. 190 București, Larta Institute, Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP, Liceul 
Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, Asociația Ana și Copiii, Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlați, 
Asociația Coolturală „Nouă ne pasă”, Asociația Excelență Vasluiană, Asociația Creștină FOR HELP, 
Persoane fizice, Asociația The Teacher Lab, Programare cu Răbdare®, ASOCIAȚIA TIMAR, Romanian-
American Foundation, Asociația Uzinaduzina, Sense International România, Asociația Valentina 
România, Societatea Română pentru Astronomie Culturală, Asociația pentru Educație STEM Creativă, 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Centrul de Resurse în Comunicare,  Centrul pentru Jurnalism 
Independent
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Creșterea accesului la sfera digitală în rândul 
grupurilor vulnerabile

Tabel 6. Organizații și finanțări pentru creșterea accesului la sfera digitală în rândul grupurilor vulnerabile

ORGANIZAŢII NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Fundaţia Vodafone Romania 35 260.000

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor filiala Cluj 1 131.197

Sense International România 1 93.100

Asociaţia Serviciilor Sociale C.O.P.I.I. 1 77.794

Societatea pentru Copii şi Părinţi – SCOP 1 64.612

Asociaţia Ana şi Copiii 1 56.716

Fundaţia Providenţa 1 55.969

Asociaţia Samusocial din România 1 33.092

Asociaţia Freedom Smile 1 32.400

Şcoala Gimnazială nr. 190, Bucureşti 1 32.040

Fundaţia Inocenţi – Filiala Bucureşti 1 30.148

Asociaţia Hercules 1 26.466

Light Into Europe 1 24.828

Asociaţia Valentina România 1 24.468

Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan 1 18.197

Asociaţia Club Sportiv Aurora Băicoi 1 16.422

Asociația Timar 1 15.864

Asociaţia Creştină FOR HELP 1 10.345

Asociaţia Educaţia la Sat 1 6.110

TOTAL 53 1.009.769
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Construcție de infrastructură digitală 
și/sau acces

Tabel 7. Organizații și finanțări pentru proiecte de construcție de infrastructură digitală și/sau acces

ORGANIZAŢII FINANȚATE NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Asociaţia Teach for Romania 2 1.173.640

Fondul Ştiinţescu 3 517.282

Fundaţia Vodafone România 1 219.215

Fundaţia Mihai Neşu 1 172.529

Asociaţia The Teacher Lab 1 146.200

Asociaţia pentru Educaţie Antreprenorială 1 86.000

Centrul de Resurse în Comunicare 1 29.822

Fundaţia Anonimul 1 24.662

Fundaţia Conservation Carpathia 1 7.518

Asociaţia Social Activ 1 4.588

Grupul de iniţiativă ALTFEL 1 4.223

Grupul de Iniţiativă Floreasca Civică 1 3.819

Asociaţia Uzinaduzina 1 3.764

Asociaţia Spektrum Foto Egyesület 1 2.444

Operare hardware și dispozitive digitale
Tabel 8. Organizații și finanțări pentru proiecte operare hardware și dispozitive digitale

ORGANIZAŢII FINANȚATE NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Fondul Ştiinţescu 8 71.932

Fundaţia Pro Down Alapítvány 1 6.625
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Proiecte educaționale pentru competențe 
digitale de bază și medii

Tabel 10. Organizații și finanțări pentru proiecte educaționale pentru competențe digitale de bază și medii

ORGANIZAŢII NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Fundaţia Progress 3 2.511.400

TechSoup Romania 1 360.000

Asociaţia Diaspora Locală 1 136.053

Fondul Ştiinţescu 15 136.046

Asociaţia pentru Educaţie Digitală Bigger Picture 1 42.086

Asociaţia „Pro Educatione Keresztúr" Egyesület 2 36.431

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor – filiala Cluj 1 35.769

Asociaţia pentru Educaţie şi Cercetare în Etică şi 

Drept – EDUCED

1 10.246

Asociaţia Culturală Fundaţia Bibliofil 1 10.079

CoderDojo Giroc-Chişoda 1 8.463

Asociaţia Părinţilor „Ion Neculce”, Iaşi 1 5.121

Proiecte educaționale pentru competențe 
digitale avansate

Tabel 9. Organizații și finanțări pentru proiecte educaționale pentru competențe digitale avansate

ORGANIZAŢII NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Centrul pentru Jurnalism Independent 1 1.360.000

Asociaţia Naţie prin Educaţie 2 880.000

Fondul Ştiinţescu 31 279.504

Persoane fizice 1 209.690

Grupul de Iniţiativă Lapsus Laboratory 1 16.003

Asociaţia Excelenţă Vasluiană 1 15.219

Asociaţia Cinemascop 1 12.115
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Proiecte privind accesul la infrastructură 
digitală și la dispozitive

Tabel 11. Organizații și finanțări pentru proiecte privind accesul la infrastructură digitală și la dispozitive

ORGANIZAŢII NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Asociația Coolturală „Nouă ne pasă” 6 7.518

Asociația Jugenzentrum Seligstadt 1 5.010

Asociaţia Develop 1 3.778

Concluzie
Prin intermediul analizei de rețea reușim să obținem o înțelegere a dinamicii relațiilor între organizațiile 
din ecosistemul educației pentru competențe digitale în România. Deși, din cauza lipsei de date, analiza 
prezentată reușește să scoată la lumină doar o parte din acest ecosistem, putem observa că există un 
număr relativ ridicat și crescând de organizații care acționează pentru educație digitală la nivel național 
și local, prin fonduri de finanțare precum Fondul Științescu, inclusiv în mediul rural. 

De asemenea, observăm că, în decursul anilor, sumele investite de societatea civilă în educația pentru 
competențe digitale sunt semnificative, neputând însă corecta o lipsă de politică publică și educațională 
în acest domeniu. 

Un aspect central care reiese din analiza de rețea este că societatea civilă din domeniul educației pentru 
competențe digitale nu colaborează semnificativ. Acest aspect este unul central, care poate explica lipsa 
de impact a sectorului la nivelul politicilor publice din domeniu.

Secțiunile anterioare ale acestui studiu documentează într-o manieră amplă decalajul digital din 
România, accentuând aspecte ce țin de excluziune digitală și de o incluziune digitală marginală. În 
secțiunea următoare vom trece în revistă pe scurt datele principale cu privire la incluziunea și 
excluziunea digitală, pentru ca apoi să oferim o analiză a situației curente și să propunem o serie de 
recomandări pentru viitor. 
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Tabel 12. Organizații și finanțări pentru proiecte privind construcția de infrastructură digitală

ORGANIZAŢII NUMĂR DE

PROIECTE

TOTAL SUME

LEI

Asociaţia Code for Romania 6 120.000

Asociaţia Good Bureau 1 27.541

Asociaţia Punctart 1 4.588

Proiecte privind accesul la infrastructură digitală
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INCLUZIUNE ȘI EXCLUZIUNE DIGITALĂ 
ÎN ROMÂNIA. CUM PUTEM DEPĂȘI 
DECALAJUL DIGITAL 
Conform indicelui DESI 2021 în ceea ce privește conectivitatea, România se situează peste media Uniunii 
Europene și pe locul 10 din 27. În 96% din localitățile din România există posibilitatea de acces a 
populației la servicii de internet fix, 81% dintre gospodării având acces la internet de acasă și 89% din 
populație folosind internetul.

Cu totul diferit stă situația în domeniul competențelor digitale. La această componentă a indicelui DESI 
România se situează pe locul 26 din 27. În ultimele date calculate de Eurostat procentul de persoane cu 
competențe digitale generale cel puțin de bază (basic and above basic overall digital skills) a fost de 28%, 
de aproape două ori mai mic decât media UE (54%).

Categoriile de persoane cele mai excluse digital sunt cele care locuiesc singure (55,5% dintre 
gospodăriile formate dintr-o singură persoană nu au acces la internet de acasă), persoanele în vârstă 
(circa unul din trei pensionari nu a folosit niciodată internetul), cele cu nivel redus de educație (29% 
dintre aceste persoane nu au folosit niciodată internetul) și cele care locuiesc în mediul rural. De 
asemenea, se constată acumularea/suprapunerea unor deficiențe – persoanele cu nivel redus de 
competențe digitale și utilizare suboptimă a internetului fac parte, în mare măsură, din grupul celor cu 
nivel scăzut de educație. Pe măsură ce tehnologia avansează, aceste deficiențe este de așteptat să 
se accentueze.

Persoanele tinere și persoanele cu nivel superior de educație sunt categoriile demografice cele mai 
active în mediul digital (98%, respectiv 99% dintre acestea folosesc internetul), iar din cadrul acestora, 
elevii și studenții sunt și mai integrați (100% folosesc internetul). De asemenea, folosește internetul 93% 
din populația urbană. Din datele pe categorii de populație analizate se poate constata că, pe măsură ce 
crește nivelul de educație, crește și varietatea  activităților efectuate pe internet, indiferent de vârstă sau 
statut ocupațional.

În afară de diferențele rural-urban, la nivel teritorial se pot identifica și disparități teritoriale regionale. În 
regiunea București-Ilfov, urmată de regiunile Vest și Nord-Vest se găsesc cele mai multe gospodării 
conectate la internet și cea mai mare pondere a persoanelor cu competențe de folosire a unor software-
uri specifice (procesatoare de text, programe de calcul tabelar, editoare de imagini și fișiere video și 
audio etc.). La polul opus se găsesc regiunile din sudul țării, cu valori mai reduse la ambii indicatori.

Cel mai folosit dispozitiv pentru conectarea la internet este telefonul mobil, folosit de 97% dintre 
persoanele care utilizează internetul, iar pentru unul din trei utilizatori de internet – unicul dispozitiv 
folosit.

Decalajele în privința conectării la internet au scăzut puternic în ultimii cinci ani – procentul celor care nu 
au folosit internetul niciodată a scăzut cu 10% între 2018 și 2021, dar mult mai abrupt în cazul 
categoriilor de persoane cu vârste de 55-74 ani și a celor cu nivel redus de educație (cu cca 17% în ambele 
cazuri). De asemenea, între 2019 și 2020, pe fondul pandemiei de COVID-19, rata de penetrare a 
internetului fix la nivel național a crescut cu 5%, dar avansul în mediul rural a fost de 9%.

În ceea ce privește modul de folosire a internetului, se constată că cea mai mare parte a populației (patru 
din cinci persoane) folosește internetul pentru accesul la rețelele sociale și pentru comunicare (trei din 
patru persoane). 57% din populație au achiziționat bunuri și servicii prin comerț electronic în ultimele 12 
luni, dar numai în jur de o persoană din cinci au folosit internet banking-ul (18,5%), iar ponderea celor 
care au interacționat cu autoritățile și/sau serviciile publice prin intermediul internetului este și mai 
redusă (17% din total).

Oferta de educație digitală non-formală se adresează în special elevilor și tinerilor și locuitorilor din 
mediul urban. Ținând cont de faptul că nivelul de competențe digitale este mai scăzut la 
persoanele în vârstă și la cele din mediul rural, concentrarea eforturilor de educație digitală în 
aceste direcții este esențială pentru a preveni adâncirea decalajelor deja constatate. 
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Concluzii și recomandări
Datele prezentate în acest studiu arată fără echivoc o situație alarmantă în ceea ce privește decalajul 
digital din România. Pe baza literaturii de specialitate prezentate la începutul studiului, a datelor 
prezentate și a analizei efectuate, putem conchide că decalajul digital aduce provocări semnificative 
pentru democrația, economia, securitatea și bunăstarea viitoare a României. 

Competențele digitale au devenit o caracteristică de bază a capitalului uman, cu impact direct asupra 
producției economice, a stabilității politice și a securității naționale. Excluziunea digitală din România 
este generată de disfuncționalități sistemice în educație, în funcționarea companiilor, în funcționarea 
instituțiilor publice și de existența unui număr larg de politici publice și legi care nu accentuează suficient 
importanța digitalizării. Pe măsură ce societatea și economia se digitalizează, decalajul digital va avea 
implicații din ce în ce mai serioase asupra vieții celor afectați, inclusiv prin excluziune socială, sărăcie, 
dificultatea de a găsi sau menține un loc de muncă, lipsa de acces la servicii publice și de sănătate, 
dezinformare ș.a. 

O perspectivă prezentată la unul dintre focus-grupuri este că excluziunea digitală a devenit generalizată: 
„nici nu știu dacă în România putem vorbi de grupuri excluse, pentru că toți sunt la același nivel.” Această 
percepție ne atrage atenția că, deși unele persoane pot fi incluse digital, această incluziune poate avea 
un caracter superficial, referindu-se la conectarea la internet și minime abilități digitale, dar fără a 
presupune o calitate suficientă pentru a beneficia real de oportunitățile aduse de digitalizare și pentru a 
se proteja de diversele riscuri existente în mediul online și pe rețelele de socializare. 

Astfel, o concluzie importantă care se desprinde din datele cantitative și calitative prezentate este că 
excluziunea digitală nu se manifestă doar prin lipsa de acces la internet sau la educație pentru aptitudini 
digitale, ci și prin deficiențe semnificative în procesul de incluziune digitală. Ne putem gândi la apariția 
unui fenomen de analfabetism funcțional digital: deși există anumite competențe digitale de bază, 
acestea nu permit o înțelegere suficientă a proceselor digitale pe care persoana în cauză le 
experimentează. Această situație indică disfuncționalități accentuate în programele de educație digitală 
din unitățile de învățământ, precum și acces limitat la activități adiționale pe această temă. 

O recomandare este ca actorii implicați în domeniul educației digitale să ia în considerare la nivel 
strategic posibile acțiuni pentru creșterea calității activităților și proceselor de incluziune 
digitală, în special în acele contexte care pot duce la un impact sistemic asupra educației digitale. 

Datele prezentate arată că anumite categorii sociale sunt afectate în mod special, precum vârstnicii, 
persoanele din mediul rural, persoanele cu un nivel de educație scăzut și persoanele care locuiesc 
singure. Aceste categorii excluse constituie o proporție semnificativă din populația României, 
adăugând, pe termen mediu și lung, un cost de oportunitate ridicat în relație cu productivitatea muncii. 

Modul în care aceste categorii sociale își desfășoară viața este preponderent în afara sferei digitale, 
făcând utilitatea percepută a tehnologiilor digitale mai puțin relevantă la prima vedere. În acest context, 
persoanele din aceste categorii ajung să nu beneficieze de avantajele oferite de tehnologiile digitale, 
deși ar avea nevoie de ele. În fapt observăm o dublă excludere, de la conectare și utilizare imediată și de 
la beneficiile oferite de aceste tehnologii pe termen mediu în relație cu tipul de loc de muncă accesat, 
nivelul de educație, sănătate, facilitatea gestionării digitale a serviciilor publice și private etc., toate 
acestea având un impact direct asupra utilizării timpului și a resurselor proprii și asupra calității vieții. 

Deși România are o infrastructură digitală care o poziționează peste media UE, indicatorii privind 
calitatea acestei infrastructuri sunt în scădere. Faptul că România nu ține pasul cu dezvoltarea 
tehnologiilor de ultimă oră poate genera excluziune digitală în viitor sau o incluziune digitală marginală, 
care nu ar permite o participare deplină în sfera digitală. Este astfel important ca actorii cointeresați 
din societatea civilă, mediul de afaceri și mediul guvernamental să prioritizeze monitorizarea 
evoluției tehnologiilor care stau la baza infrastructurii digitale din România și să asigure 
investițiile necesare pentru a rămâne la un nivel competitiv din punct de vedere al calității 
acestei infrastructuri. 
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De asemenea, observăm că grupurile excluse digital, precum persoanele care locuiesc sigure, 
pensionarii, persoanele cu nivel scăzut de educație se regăsesc într-o situație aparte din perspectiva 
utilității sferei digitale pentru modul în care își trăiesc viața la acest moment. Aceste categorii ar putea 
beneficia de oferte preferențiale la conectarea la internet pentru a elimina barierele de costuri, 
dar și pentru a aduce stimulente pentru conectare. Pe măsură ce paleta de servicii de e-
guvernare și, în special, de e-health se va diversifica, este foarte probabil că aceste categorii se 
vor conecta mai mult la sfera digitală. 

Mediile în care persoanele excluse digital sau incluse marginal își desfășoară activitatea zilnică includ 
familia și prietenii, locul de muncă, școala, comunitatea și timpul petrecut pentru a învăța. 
Oportunitățile de conectare la internet și pentru dezvoltarea de aptitudini digitale se regăsesc în aceste 
medii de viață. În acest timp, organizațiile și instituțiile active generează soluții relevante pentru toate 
aceste medii. Ce lipsește la acest moment este o capitalizare pe aceste rezultate și transpunerea lor la 
nivel sistemic. Recomandăm astfel conturarea unor strategii de acțiune care să țintească în mod 
specific grupurile excluse și să consolideze oportunitățile oferite de mediile în care aceste 
persoane își desfășoară activitatea. 

Din analiza de rețea putem observa o lipsă de colaborare și de eforturi colective în rândul organizațiilor 
axate pe educație digitală. Pentru a depăși această situație, este important ca actorii implicați să 
își aloce timp pentru a se cunoaște, pentru a construi ocazii de schimb de experiență și învățare 
comună și pentru a dezvolta în comun o gândire strategică puternică. Recomandăm, astfel, ca 
acești actori să dezvolte coaliții, grupuri de lucru, și alte modalități de colaborare în vederea 
punerii la un loc a experiențelor și cunoștințelor relevante și pentru conturarea unui plan de 
acțiune comun cu șanse mai ridicate de impact sistemic. Dezvoltarea unei strategii pentru 
abordarea decalajului digital poate fi un proces în care acești actori să se regăsească și să 
beneficieze de spațiul necesar pentru a se cunoaște mai bine și a colabora. 

Recomandări specifice
Din analiza realizată se desprind o serie de recomandări specifice pentru diverșii actori activi în sfera 

digitală și a educației digitale. În cele ce urmează vom enumera câteva recomandări cheie pentru fiecare 

categorie de actori relevanți. 

Recomandări pentru instituțiile publice centrale
• Având în vedere politicile curente și randamentul României în relație cu transformarea digitală 

analizate mai sus, costul de oportunitate generat de analfabetismul digital (funcțional) va crește pe 

măsură ce transformarea tehnologică avansează. Prin urmare, este esențială o strategie de 

transformare digitală care să folosească eficient oportunitățile oferite de politicile și bugetele 

europene și naționale. România are nevoie de rezultate concrete în domeniul digital pentru a-și 

asigura o poziție necesară în contextul unei lumi digitalizate, iar acest lucru nu se poate realiza fără o 

investiție adecvată și bine-țintită. 

• Pentru a menține calitatea conexiunii la internet la un nivel ridicat, într-un context tehnologic de 

inovație continuă, este importantă acordarea de granturi de cercetare și inovație care să conducă la 

crearea unor consorții și parteneriate între firmele de specialitate, universități, centre de cercetare, 

instituții relevante și comunități axate pe inovație în tehnologie. 

• Sistemul educațional din România prezintă rezultate cel mult mediocre în ceea ce privește educația 

digitală. Este important să fie regândită cultura organizațională din instituțiile de învățământ, astfel 

încât să existe un mediu deschis de învățare, compatibil cu abilitățile digitale pe care elevii și studenții 

au nevoie să le dobândească. Programa școlară pentru TIC și informatică trebuie regândită, astfel 

încât abilitățile digitale transmise la școală să fie adecvate pentru o societate care se digitalizează. De 

asemenea, toate materiile ar trebui să ofere competențe digitale.
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• Se recomandă regândirea specializărilor la nivel de liceu/colegiu pentru a avea mai multe tipuri de 
specializări cu componentă digitală principală. De asemenea, o componentă digitală ar trebui să fie 
integrată în toate specializările.

• Se recomandă implementarea unor specializări pe teme digitale la nivelul școlilor profesionale și 
post-liceale, realizate în baza unor analize privind impactul digitalizării asupra economiei și societății 
românești. 

• Sistemul educațional din România prezintă o deschidere minimă către învățarea pe tot parcursul 
vieții. Unitățile de învățământ primar, secundar și terțiar prezintă oportunități minime de formare pe 
domeniul digital, deși beneficiază adesea de infrastructura și personalul necesar. Recomandăm 
dezvoltarea și prioritizarea unei politici de activare a sistemului educațional în vederea rezolvării 
problemei decalajului digital în rândul adulților.

• Sunt necesare politici adecvate pentru a aborda excluziunea digitală a principalelor categorii de 
persoane vulnerabile digital – persoane din mediul rural, persoane cu nivel scăzut de educație, 
persoane care locuiesc singure și persoane în vârstă. 

   o Pentru mediul rural se recomandă realizarea unui parteneriat între mediul guvernamental, 
autoritățile locale, companii locale și actori educaționali și culturali locali precum școala, biblioteca, 
bisericile, căminul cultural ș.a., în vederea creșterii competențelor digitale. De asemenea, se recomandă 
dezvoltarea unor spații potrivite pentru educație digitală, precum centre digitale locale.
    o Pentru persoanele cu nivel scăzut de educație, se recomandă dezvoltarea unor parteneriate cu 
angajatorii, astfel încât locul de muncă să aducă și oportunități pentru deprinderea competențelor 
digitale. 
    o Pentru persoanele în vârstă, se recomandă dezvoltarea unor parteneriate cu casele de pensii, 
angajatori relevanți și actori din comunitățile locale, în vederea dezvoltării unor programe de educație 
digitală, precum și digitalizarea treptată și adecvată a unor procese de susținere a persoanelor în vârstă. 
• Putem observa în baza studiului că în societatea civilă și în cadrul unor instituții publice precum 

bibliotecile locale și județene sunt dezvoltate abordări de succes în domeniul educației și formării 
pentru competențe digitale. Recomandăm ca autoritățile centrale să ofere finanțări semnificative în 
vederea multiplicării unor soluții care și-au dovedit funcționalitatea și de asemenea să integreze 
astfel de soluții în politicile publice. 

• Lipsa datelor despre digitalizare și competențe digitale este o carență sistemică. Recomandăm 
Guvernului să modifice nomenclatorul de indicatori aferent activității Institutului Național de 
Statistică în vederea colectării unor date primare esențiale pentru a înțelege atât digitalizarea 
societății în general, cât și răspândirea competențelor digitale în rândul populației.

Recomandări pentru instituțiile publice locale
• Autoritățile locale sunt actorul cheie în transformarea digitală locală. Importanța acestui proces nu 

este depășită de nici un alt context de la momentul industrializării și până în prezent și va fi un factor 
decisiv în conturarea relevanței orașelor și satelor pe termen mediu și lung. Astfel, recomandăm ca 
transformarea digitală și în principal educația pentru competențe digitale să devină componente 
esențiale pentru strategiile de dezvoltare locale, județene, și regionale. O atenție sporită trebuie 
acordată în contextul strategiilor locale pentru categoriile de populație excluse digital. 

• În mod similar cu autoritățile naționale, recomandăm ca autoritățile locale să ofere finanțări 
semnificative în vederea multiplicării unor soluții venite dinspre societatea civilă și care s-au dovedit 
funcționale, precum și a integrării lor în politicile și programele locale.

• Autoritățile locale pot juca un rol decisiv în conturarea unor parteneriate între școli și companiile cu 
activitate digitală, astfel încât tinerii să fie în interacțiune cu mediul de muncă din sectorul digital, care 
va genera un număr crescând nu doar de locuri de muncă, ci mai ales de noi tipuri de activități 
economice.

• Autoritățile locale din mediul rural și orașele mici au un rol esențial în abordarea decalajului digital, 
având în vedere că aici regăsim majoritatea persoanelor excluse digital. Astfel, se recomandă 
creșterea capacității autorităților locale în domeniul digital și dezvoltarea de multiple parteneriate cu 
actori care pot aduce în comunitățile rurale cunoaștere, experiență, oportunități de formare și 
educație digitală, resurse diverse pentru a susține locuitorii să își dezvolte competențele digitale. 

• Nu în ultimul rând, autoritățile locale au un rol central în a explica locuitorilor importanța 
transformării digitale și a competențelor digitale pentru viitorul comunităților lor.
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Recomandări pentru mediul de afaceri
• Mediul de afaceri este de asemenea unul dintre cei mai relevanți actori în eforturile necesare pentru 

depășirea decalajului digital. Locul de muncă este unul dintre cele mai importante spații de învățare 
de competențe digitale. În același timp, companiile au nevoie de personal din ce în ce mai competent 
digital. Astfel, este important să existe un efort pentru a crea în cadrul programului de lucru 
oportunități pentru însușirea unor competențe digitale, în special pentru categoriile sociale excluse 
digital. 

• În mod particular, companiile din sectorul IT pot juca un rol mult mai important având în vedere 
capacitatea acestora de a înțelege transformarea digitală. Parteneriatele cu mediul guvernamental și 
nonguvernamental sunt esențiale pentru a progresa în această direcție. 

• Prin programele de CSR, companiile mari și mici pot oferi finanțări pentru a avansa în domeniul 
incluziunii digitale. 

Recomandări pentru sectorul ONG
• Deși există o gamă largă de actori din societatea civilă care lucrează în domeniul digital, nivelul lor de 

colaborare este extrem de redus, ceea ce limitează abilitatea sectorului de a atrage resurse și de a 
promova impactul pozitiv obținut și soluțiile care pot fi multiplicate/ preluate la nivel județean sau 
național. Astfel, recomandăm o colaborare mai intensă între organizațiile active în domeniul digital și 
al educației și formării pentru competențe digitale. 

• Recomandăm realizarea mai multor studii care să arate impactul soluțiilor puse în practică de mediul 
ONG, astfel încât acestea să obțină susținere de la autoritățile publice și mediul de afaceri pentru 
propunerile de transferare și multiplicare a acestor soluții la nivel local, regional sau național. 

• De asemenea, recomandăm ca finanțatorii din domeniul societății civile să includă o componentă 
digitală în toate programele de finanțare pe care le implementează. 

• Studiul prezent conturează o imagine detaliată asupra grupurilor excluse digital. Recomandăm 
diversificarea grupurilor țintă ale asociațiilor și fundațiilor active în societatea civilă pentru a le 
include și pe acestea.

Recomandări pentru mediul academic și de cercetare
Transformarea digitală care afectează comunitățile din România își lasă amprenta în mod decisiv asupra 
modului lor de viață. Această transformare vine cu consecințe pe care le înțelegem doar parțial. Astfel, 
recomandăm:
• Dezvoltarea unor consorții de cercetare pentru studierea modului în care transformarea digitală 

influențează dezvoltarea comunităților locale în general și a diverșilor actori comunitari în particular.
• Introducerea unor materii noi în oferta educațională a universităților care să prezinte perspective 

mai ample asupra transformării digitale și care să ofere studenților ocazii necesare pentru însușirea 
unor competențe digitale. 

• Adaptarea programei școlare și universitare, astfel încât toate materiile să ajute elevii și studenții să 
obțină abilități digitale și să crească atât alfabetizarea digitală, cât și calitatea activităților digitale 
pentru generațiile prezente și viitoare. 

• Dezvoltarea unor programe interdisciplinare, cu o componentă semnificativă axată pe tehnologie și 
impactul acesteia în societate, în vederea pregătirii noilor generații pentru a trăi și lucra într-un mediu 
în constantă transformare. 

• Dezvoltarea de programe de cercetare și centre de cercetare în domeniul digital și colaborarea cu 
întreprinderi relevante în contextul digitalizării.

• Finanțarea unor proiecte interne cu componentă digitală și susținerea cercetătorilor pentru 
realizarea unor consorții de cercetare pe teme digitale.

• Abordarea unor teme esențiale în contextul transformării digitale a societății și economiei, în special 
a acelora care ne pot ajuta să înțelegem modul în care transformarea digitală duce la excluziune sau 
incluziune digitală:

• Sănătate, sănătate mintală și tehnologie,
• Digitalizarea diferitelor sectoare ale economiei,
• Digitalizarea educației, transformarea nevoilor în ceea ce privește educația în relație cu viitorul 

muncii,
• Securitate cibernetică,
• Adaptarea dispozitivelor digitale la nevoile diferitelor categorii de persoane, în special 

persoane din grupuri cu risc de vulnerabilitate crescută,
• Accesul la infrastructură în contexte de vulnerabilitate, cum ar fi în mediul rural, în rândul 

persoanelor singure sau afectate de sărăcie. 59
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ANEXA 1. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ: NEVOI STRINGENTE ȘI UTILIZARE

NEVOI STRINGENTE

Referitor la accesul la infrastructuri digitale, care 
sunt cele mai stringente nevoi ale grupurilor de 

beneficiari cu care lucraţi?

Acces la internet de calitate 
(de viteză mare)

„Semnal servicii voce şi date (internet)”
„Internet/ reţele fixe”
„Acces la reţele 4G”
„Accesibilitate la internet, viteză mare de transfer de date”
„Conectivitate la o viteză bună, care să permită derularea 
de procese educaţionale complexe în format hibrid”
„Investiţiile sau mentenanţa infrastructurii de internet de 
exemplu, fiind dese perioadele în care serviciul oferit de 
operator fluctuează”
„Pentru cei din mediul rural, reţele la care să se conecteze 
cu uşurinţă la şcoală şi acasă; securitatea online.”

Echipamente moderne

„Acces la terminale adecvate”
„Tehnică de calcul adecvată”
„Echipamente digitale care sunt la zi în ceea ce priveşte 
configuraţia tehnică”
„Noi considerăm necesar ca la nivel local să se 
investească în calculatoare şi kituri robotice. Deşi acestea 
există la un nivel de bază, dacă ar fi mai noi şi mai rapide 
ar atrage copiii mai mult.”

Instruire şi asistenţă la nevoie

„Acces la cursuri cu instructor”
„Sprijin susţinut. Nu este suficient un curs, ar fi nevoie de 
persoane-resursă din comunitate care să ofere consiliere 
digitală permanentă.”
„[...] staff specializat în administrarea infrastructurii 
digitale în comunităţile vulnerabile”
„Programe naţionale pentru educaţie digitală”.
„Centru pentru educaţie digitală care va consolida 
cooperarea şi schimbul de informaţii în domeniul 
educaţiei digitale, cunoştinţe, instrumente de manipulare 
a datelor şi a bazelor de date, instrumente de editare foto, 
video sau instrumente avansate de editare de text”
„Resurse financiare, echipamente, accesul la profesionişti 
care să îndrume”
„Resurse financiare, resurse umane (angajaţi în ONG), 
instruire.”
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UTILIZARE

În ce scopuri utilizează beneficiarii 

cu care lucraţi infrastructura digitală?

Acces online la servicii şi administraţie 
publică

„Plata facturilor de utilităţi (curent, gaz etc.) fără a se mai 
deplasa, fără a sta la cozi etc.”
„Conturi la furnizorii de utilităţi sau de servicii, 
introducerea indecşilor de consum online, vizualizare de 
facturi online etc.”
„Plata impozitelor şi taxelor”
„Programarea la medic şi chiar consulturi online”
„Acces la servicii”

Operaţiuni bancare, internet banking, 

comerţ electronic

„Plata ratelor la bănci”
„Utilizarea unei aplicaţii de internet banking”
„Ridicarea pensiei de la bancomat (mulţi pensionari nu se 
descurcă nici măcar pentru aceste nevoi)”
„Cumpărături online”

Navigare pe internet/ căutare de 

informaţii

„Navigare pe internet”
„Căutarea de informaţii de interes”
„Informaţii generale, divertisment”
„Să acceseze informaţii, să comunice şi să înveţe.”
„Învăţare, cercetare, ştiri”

Comunicare

„Comunicare cu rudele”
„Comunicare simplă”
„Socializare”
„În scopuri de comunicare”
„Comunicare cu prietenii şi familia”
„Social media”
„ONG-uri: informare cetăţeni / beneficiari”

Divertisment

„Petrecere de calitate a timpului liber”
„Recreere”
„Petrecerea timpului liber”
„Dezvoltare personală, profesională şi comunicare”

Educaţie/învăţare

„Învăţare”
„Informare în educaţie”
„Profesori – creare de conţinut digital şi predare/evaluare 
la clasă”, „elevi - dobândirea de competenţe digitale - 
alfabetizare şi programare”
„În scopuri educative”
„Educaţie în şcoală (predare/ învăţare); lecţii online, acces 
la informaţii/ conţinut pe diferite platforme, dezvoltare de 
conţinut digital”
„Programare, design aplicaţii, jocuri, grafică”
„Învăţare limbaje de programare, coding şi scratch, html”

Alte scopuri

„Pentru implicarea în dezvoltarea comunităţii”
„ONGurile: management programe şi financiar, 
fundraising, servicii beneficiari finali, instruire, social 
media, civic engagement, advocacy, educaţie.... 
evenimente filantropice”

ANEXA 1. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ: NEVOI STRINGENTE ȘI UTILIZARE
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ANEXA 2. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ: OBSTACOLE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA

OBSTACOLE

Care sunt obstacolele pe care le vedeţi în accesarea unei 

infrastructuri digitale (dispozitive, platforme, aplicaţii, 

etc.) adecvate nevoilor grupurilor beneficiare?

Lipsă resurse financiare

„Lipsa fondurilor necesare care pot asigura infrastructura”
„Obstacole de ordin material”
„Lipsa investiţiilor în aceste tipuri de infrastructuri”
„Lipsa resurselor financiare”
„Lipsa de finanţare pentru a putea achiziţiona echipament 
şi resurse financiare pentru plata de personal specializat 
IT”
„Accesarea unor aplicaţii contra cost (abonamente)”
„Lipsă financiară”
„Lipsa de resurse financiare şi umane”
„Sărăcia”
„Ocazional, costurile aferente abonamentelor de internet 
pot constitui un obstacol în calea utilizării infrastructurii 
digitale.”
„Lipsa de resurse în şcolile din comunităţi vulnerabile”
„Lipsă infrastructură, device-uri şi conexiune internet din 
gospodării şi şcoală, dotări insuficiente sau învechite 
gospodării şi şcoală. Conexiune la internet foarte slabă, 
acoperire scăzută în localităţi, acces contra cost către 
soluţii digitale, finanţare insuficientă pentru a acoperi 
accesul la platforme si content.”

Viteză şi calitate inadecvată a 

internetului

„Lipsa internetului şi, în unele cazuri, a dispozitivelor”
„Acces la internet şi obstacole de ordin material”
„Bandă de internet insuficient de mare pentru accesarea 
simultană de către un număr mare de utilizatori”
„Lipsă net de calitate”
„Internet de proastă calitate”
„Ofertă ocazională, care nu acoperă în totalitate nevoile 
existente”

Dispozitive şi platforme inadecvate

„Acces doar la smartphone”
„Dispozitive învechite şi aplicaţii nerelevante”
„Seniorii beneficiază de tehnologie primită de la copii şi 
nepoţi – adesea învechită şi cu aplicaţii neactualizate.”
„Lipsa de echipamente de calcul şi schimbarea foarte 
rapidă a tehnicii de calcul (degeaba primesc donaţie 
calculatoare mai vechi – pentru că softurile noi nu 
funcţionează cu ele).”
„Lipsa accesibilităţii în cazul unor dispozitive sau 
platforme”
„Lipsa de aplicaţii cu valoare locală, chit că vorbim şi de 
mini-aplicaţii de comunicare în comunităţi locale”
„Număr insuficient de dispozitive care să fie puse la 
dispoziţia utilizatorilor, sisteme de operare învechite”
„Numărul insuficient de staţii de lucru în spaţii publice ar 
putea fi un impediment în accesarea infrastructurii 
digitale.” 
„Reţele internet instabile, costuri mari aplicaţii, softuri, 
lipsa unui număr îndeajuns de laptop-uri, tablete, 
calculatoare, capacitatea profesorilor de a folosi proficient 
toate aceste instrumente” 63
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OBSTACOLE

Care sunt obstacolele pe care le vedeţi în accesarea unei 

infrastructuri digitale (dispozitive, platforme, aplicaţii, 

etc.) adecvate nevoilor grupurilor beneficiare?

Lipsă competenţe digitale/ platforme

„Lipsa cunoaşterii diverselor platforme sau dispozitive şi a 
beneficiilor /dezavantajelor fiecăreia”
„Lipsă know-how”
„Lipsa competenţelor de bază”
„Lipsa de know-how a staff-ului educaţional în utilizarea 
unui eventual stoc de echipamente potrivite, lipsa de 
competenţe digitale în rândul profesorilor”
„Problema este în a ierarhiza şi prezenta aplicabilitatea 
fiecărei platforme şi aplicaţii pentru a conştientiza şi învăţa 
adevărata lor utilitate.”
„Lipsa infrastructurii, lipsa training adecvat”
„Lipsa de îndrumare profesională”
„Pregătirea inadecvată”
„Lipsa programelor de pregătire”
„Cred că cei mai mulţi dintre beneficiari nu reuşesc să 
folosească infrastructura digitală în zona educaţională şi 
informativă”.
„Lipsa de expertiză a profesorilor în utilizarea 
infrastructurii digitale”
[Lipsa de] „corelare a pedagogiei clasice cu pedagogia 
digitală”

Alte obstacole

„Lipsă prioritizare din partea familiei/şcolii”
„Lipsa de înţelegere a relevanţei competenţelor digitale 
pentru viitorul copiilor”
„Lipsa de interes a administraţiei locale”.
„Lipsa motivaţiei părinţilor şi profesorilor în integrarea 
acestor instrumente în actul educaţional”.
„Cred că adulţii din comunităţile locale ar trebui să fie mai 
curajoşi şi să pună la dispoziţia copiilor cât mai multe 
resurse.”
„Discriminarea [...] no disability awareness” (pentru 
persoanele cu dizabilităţi)
„Şcolile nu au infrastructura şi know-how-ul pentru a 
valorifica o infrastructură digitală care să aibă tracţiune în 
procesul educaţional.”
„Comoditatea, temerile legate de utilizarea tehnologiei în 
viaţa de zi cu zi” (despre persoane în vârstă)
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ANEXA 2. INFRASTRUCTURA DIGITALĂ: OBSTACOLE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA

CONSECINȚE

Cum sunt afectate grupurile ţintă cu care lucraţi de lipsa 
accesului la infrastructura digitală (de ex. impactul lipsei 
de acces la infrastructura digitală asupra calităţii vieţii, a 
accesului la servicii publice şi comunitare etc.)?

Consecinţe acute

„Acces limitat la servicii”
„Acces limitat sau deloc la informaţii şi servicii esenţiale”
„De multe ori pierd mult timp pentru a rezolva anumite 
probleme care se pot rezolva online.”
„Frustrare şi nesatisfacţie în cazul oamenilor, mai ales al 
părinţilor, care trăiesc în mediul rural şi sunt forţaţi prin 
copiii lor să se înscrie şi să utilizeze platforme digitale. 
Pentru mulţi dintre ei aceasta a necesitat un efort financiar 
extra, chiar şi de timp şi energie. Sunt cazuri când, pentru 
rezolvarea temelor date de pedagogi, părinţii trebuie să se 
deplaseze la un oraş mai apropiat ca să poată să efectueze 
o copiere, scanare, trimitere în format digital a 
documentelor solicitate în şcoală.”
„Neparticiparea la procesul educaţional online, slabe 
rezultate în cazul învăţământului offline”
„Apatie şi neîncredere”
„Afectare emoţională a elevilor şi stimă scăzută de sine 
când nu reuşesc să utilizeze infrastructura din lipsa 
competenţelor digitale”
„Acces precar la informaţii importante, la servicii pentru 
comunitate, un timp îndelungat pentru 
rezolvarea/soluţionarea unor probleme (taxe, impozite, 
plata facturilor, programări)”

Consecinţe cronice

„Acces redus la informaţie relevantă pentru ei”
„Lipsa de acces la învăţare şi informaţii”
„Scăderea nivelului educaţional general”
„Abandon şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii”
„Lipsa accesului la infrastructura digitală le creează un 
handicap în raport cu cei din mediul urban şi îi scoate în 
afara pieţei muncii.”
„Acces inegal la educaţie pentru copiii din rural/ urban; 
lipsa accesului la servicii online/ asistenţă (inclusiv 
medicală) la distanţă”
„Acces scăzut la piaţa muncii şi adaptabilitatea scăzută în 
piaţa muncii”
„Acces scăzut la educaţie inovatoare şi metode interactive, 
alternative de predare”
„Stagnare în carieră a profesorilor şi (incapacitatea de) 
depăşire a condiţiilor vulnerabile existente”
„They are left behind, risc de excluziune.”
„Excluziune socială, calitatea vieţii este mai scăzută.”
„Rămânerea în urmă, lipsă acces la educaţie, sărăcie”
„Scăderea continuă a nivelului de trai, sărăcia 
generalizată”
„Nu progresează în societatea şi economia digitală.”
„Limitarea performanţelor educaţionale şi de carieră pe 
termen mediu şi lung”
„Neimplicarea în viaţa civică a comunităţii”
„Lipsa de comunicare la nivel local duce la lipsa de 
implicare în comunitate.”
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ANEXA 3. CUM AR ARĂTA INFRASTRUCTURA POTRIVITĂ ȘI RECOMANDĂRI

INFRASTRUCTURA POTRIVITĂ
Cum aţi descrie o infrastructură digitală 

potrivită pentru nevoile grupurilor de 
beneficiari cu care lucraţi, raportându-vă la 

accesibilitate, informaţie, competenţe?

CE AR AJUTA?
Ce ar ajuta comunităţile de beneficiari cu care 
lucraţi să-şi crească accesul la infrastructura 

digitală?

„Accesibilitatea trebuie să fie caracteristica de bază”; 
„Trebuie să fie accesibilă în permanenţă”; „Reducerea 
dezechilibrului între mediul rural şi urban la capitolele 
acces şi conectivitate.”
„Dispozitive care să permită învăţarea la distanţă / online 
conectate la internet permanent,  cu o viteză 
satisfăcătoare, la un preţ decent. Competenţe de bază 
pentru utilizatori în utilizarea dispozitivelor.”
„Existenţa unor device-uri funcţionale, conectate la 
internet ok atât la şcoală cât şi acasă”; „Internet, telefon, 
tabletă, calculator, imprimantă”; „tehnică de calcul 
adecvată, probleme de compatibilitate reduse, 
accesibilitate de internet, viteză mare de transfer date”; 
„număr mai mare de staţii de lucru pentru utilizatori (PC, 
laptop, tablete, smartphone).”
„O infrastructură robustă şi incluzivă care să răspundă 
nevoilor de educaţie, acces la piaţa muncii şi la informaţii 
şi servicii în general, adecvată fiecărei categorii de 
dizabilităţi, vârstă şi abilitaţi/nivel educaţional.”
„În fiecare comunitate ar trebui să existe cel puţin 5-10 
calculatoare cu diverse programe instalate, cu acces liber 
pentru public şi o conexiune bună la internet. Noi, 
lucrând cu bibliotecile publice, le vedem în aceste spaţii, 
deoarece sunt deschise întregii populaţii. De asemenea 
vedem necesară şi dezvoltarea de resurse în limba 
română [...), adaptate la publicurile noastre ţintă”; „uşor 
accesibilă, cu informaţii organizate (vezi conceptul de 
biblioteci digitalizate), accesate sub coordonarea unui 
mentor […].”
„Infrastructura necesară, profesionişti dedicaţi”
„Conexiune Wi-Fi la internet + kituri cu 30 de tablete 
pentru elevi + 1 laptop pentru profesor + acces online la o 
platformă de tip e-learning […]; program de formare 
pentru dobândirea competenţelor digitale, program de 
formare pentru dobândirea competenţelor de utilizare a 
e-learning – pedagogie digitală.”
„Competenţe şi cunoştinţe adecvate, acces facil la sursele 
IT, resurse bugetare adecvate”
„Soft/soluţii digitale adecvate pentru munca/ activitatea 
ONG-urilor, acces la cloud, echipamente noi, instruire, 
resurse financiare pentru a putea angaja personal 
calificat şi asistenţă”
„Utilizarea tehnologiilor digitale în majoritatea serviciilor 
oferite publicului”; „[...] wireless public, [...] integrarea 
comunicării administrative şi politice în viaţa oamenilor, 
prin tool-uri dedicate care pornesc de la nevoi naţionale 
de digitalizare a administraţiei.”

„Existenţa unui punct de sprijin în fiecare comunitate 
(centru de competenţe digitale) care să ofere servicii de 
acces şi training. Facilitatori locali care să sprijine cetăţenii 
în dezvoltarea competenţelor digitale.”
„Implementarea serioasă a unei strategii de digitalizare a 
comunităţii cu plan de acţiune, activităţi, investiţii şi buget 
clar pentru competenţe digitale”
„Curriculum digital accesibilizat, acces la echipamente / 
terminale adecvate”
„Să aibă acces la educaţie – să frecventeze şcoala”
„Suport real, efectiv şi practic”
”Echipamente tehnice necesare accesului la conţinutul 
digital”
„Puncte de acces la infrastructură, cu tot cu suport 
educaţional”
„Digitalizarea ar duce în primul rând la o informare mai 
bună, în linie cu strategiile deja existente la nivel naţional 
(dar nerealiste). La nivel local nevoile sunt cu totul altele 
faţă de mediul urban, iar integrarea administraţiilor 
locale şi a iniţiativelor aferente într-un amplu proces de 
comunicare publ ică ar  accelera transparenţa 
comunităţilor şi ar identifica nevoile imediate.”
„Finanţări disponibile la nivel naţional, conştientizarea 
nevoii de digitalizare a educaţiei fără a ne rezuma la criza 
sanitară, programe coerente şi strategii de digitalizare 
comune, urmărind acelaşi obiectiv la nivel naţional.”
„Resurse financiare, echipamente, accesul la profesionişti 
care să îndrume”
„Investiţii”
„Finanţare”
„Dotare cu hardware şi infrastructură pentru internet – 
aceste zone nu au putut susţine ceea ce înseamnă 
educaţie online.”
„Pregătirea de cunoştinţe digitale accesibile tuturor, 
infrastructură digitală dezvoltată, accesibilitate internet şi 
în mediul rural, resurse disponibile pentru finanţări de 
tehnică de calcul”
„Mai multă finanţare pentru această infrastructură, 
experţi care să ajute în explicarea şi folosirea acesteia”
„O ofertă pe termen mediu şi lung, adaptată la specificul 
comunităţii, care să acopere în totalitate nevoile”
„O mai bună informare, programe de instruire şi asistenţă 
permanentă şi gratuită”
„Investiţii în infrastructură sau mentenanţa celei 
existente”
„O mobilizare a mediului de afaceri şi a comunităţilor 
pentru a crea infrastructura necesară”
„Conectivitate la standarde mai înalte, dezvoltarea de 
competenţe digitale pentru profesori, device-uri adaptate 
la lumea în care trăim (nu vechi şi care nu mai fac faţă la 
cerinţele actuale), existenţa unui admin în fiecare şcoală”
„Programe coerente şi strategii de digitalizare comune, 
urmărind acelaşi obiectiv la nivel naţional”
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ANEXA 4. RISCURI ÎN UTILIZAREA INFRASTRUCTURII DIGITALE

La ce riscuri se expun beneficiarii dumneavoastră în utilizarea infrastructurii digitale 

(dispozitive, platforme, aplicaţii, etc.) şi cum sunt afectaţi de acestea?

„Fraudă digitală, majoritatea sunt vulnerabili la furtul de date şi bunuri financiare.”

„Siguranţa sistemelor în lipsa unui (specialist) IT”

„Fake news, misinformation, disinformation, brain wash”

„Accesul la dezinformare, polarizarea dată de reţelele sociale”

„Informaţii greşite sau poate chiar fraude”

„Riscuri de securitate şi de bullying”

„Riscuri legate de siguranţa online (de ex. protecţia datelor, bullying etc.), ştiri false, informaţie de slabă 
calitate, manipulare”

„Dependenţă”

„Divulgarea informaţiilor personale”

„Viruşi informatici, atacuri malware şi de tip ramsomware”

„Lipsa controlului în accesarea de aplicaţii interzise minorilor”

„Risc de bullying şi abuz”

„Necunoaşterea mediului de lucru îi face ţinta atacurilor informatice de tot felul.”

„Plagiat şi validare scăzută a conţinutului (de pe internet)”

„Presupunem că utilizarea necorespunzătoare sau fără a cunoaşte aplicabilitatea.”

[Riscuri] „de securitate, exploatare prin muncă”

„Furt de identitate online”
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ANEXA 5. COMPETENȚE DIGITALE: NEVOI STRINGENTE ȘI UTILIZARE

NEVOI STRINGENTE
Referitor la accesul la educaţie şi formare pentru 
dezvoltarea competenţelor digitale, care sunt cele 

mai stringente nevoi ale grupurilor de beneficiari cu 
care lucraţi?

UTILIZARE
În ce scopuri utilizează beneficiarii 

cu care lucrați competențele digitale dobândite?

„Nevoia de conectivitate”
„Nevoia unui dispozitiv de pe care să se poată învăţa”
„Nevoia de programe accesibile de învăţare”
„Acces la internet de bună calitate, pregătirea 
profesorilor în utilizarea aplicaţiilor digitale de 
accesibilizare pentru predare, consolidare şi crearea de 
conţinuturi digitale accesibile”
„Echipament IT şi software de accesibilizare, în special 
pentru nevăzători (licenţe Jaws) din cauza lipsei de 
legislaţie în domeniul finanţării acestor produse”
„Lipsa din curriculum de bază a orelor de IT cu 
accesibilizare pentru elevii cu dizabilităţi, începând cu 
şcoala primară”
„Lipsa pregătirii/calificărilor profesioniştilor în 
accesibilizare digitală”
„Programare, Creare conţinut digital, Problem solving, 
Rezolvarea problemelor tehnice, Information and data 
literacy”
„Acces la Internet (în şcoală şi în afara acesteia), acces la 
devices, existenţa unui cadru formal şi susţinut de 
învăţare, motivarea/ recunoaşterea profesorilor care se 
străduiesc să dezvolte conţinut digital şi să «predea 
altfel» (nu doar prin cursuri care dau credite)”
„Competenţe digitale de bază”
„Creare de conturi la furnizorii de utilităţi şi plăţi online 
de facturi, plăţi online de impozite şi taxe, comunicare cu 
rudele din străinătate, cumpărături online, diverse 
aplicaţii de rezervări (cazări, bilete de călătorie etc.)”
„Combaterea fake news (gândire critică)”
„Cunoaşterea proceselor de petiţie online”
„Tehnoredactare de documente şi utilizare Excel”
„Concepere şi trimitere de email”
„Lipsa infrastructurii”
„Lipsa competenţelor de pedagogie digitală”
„Lipsa contentului digital”
„Lipsa programelor digitale şi programelor de formare”
„Mentori profesionişti şi dedicaţi”
„Accesul la infrastructură digitală, soft skills”
„Folosire tabletă, laptop, computer ca instrument 
educaţional primar”
„Adaptabilitate în societatea digitizată (seniori)
„Soluţii digitale contabilitate şi manager financiar”
„Lipsa resurselor pentru acces la soluţii, echipamente, 
cloud, instruire etc.”
„Servicii face to face pentru beneficiari vs trecerea în 
online (very challenging pentru multe organizaţii)”

„Social media”
„Comunicare online”
„Trimitere, gestionare documente, date”
„Pentru angajare într-un loc de muncă care necesită 
competenţe digitale”
„Pentru a achiziţiona servicii sau produse online”
„Pentru a folosi servicii diverse online”
„Comunicare cu familia/prietenii”
„Entertainment online”
„Căutarea de informaţii de interes personal, educaţie, 
accesul la piaţa muncii, informaţii generale”
„Obiectivul programului nostru este acela de a dezvolta 
competenţele de bază în programare pentru un număr cât 
mai mare de copii, astfel încât un numar cât mai mare 
dintre ei să se orienteze la licee şi facultăţi unde ar putea 
folosi aceste competenţe. După doi ani de proiect, copiii 
sunt îndrumaţi să dezvolte proiecte cu competenţele 
dobândite pentru a rezolva o problemă comunitară.”
„Scopuri personale”
„Acces la informaţie, învăţare «altfel», pregătire pentru 
piaţa muncii, siguranţă online, adaptarea metodelor de 
predare şi învăţare la diferite categorii de elevi”
„Cunoaşterea pericolelor asociate consumului şi 
distribuirii de fake news”
„Identificarea de oportunităţi de petiţionare pentru 
iniţiative civice locale”
„Creare de conţinut – pregătire lecţii, predare, consolidare, 
evaluare cu ajutorul suportului digital – profesori; creare 
de conţinut, programare, cyber security – elevi”
„Învăţare experienţială şi practică care să le folosească să 
înţeleagă mai bine mediul înconjurător, să le dezvolte 
gândirea critică, să fie pregătiţi pentru piaţa muncii”
„Pentru dezvoltarea cunoştinţelor digitale, în afirmare 
profesională, pentru obţinere certificate de recunoaştere 
internaţională (ECDL), de plăcere”
„Rezolvare probleme la locul de muncă, şcoală, jocuri”
„Programare, crearea de mici aplicaţii şi jocuri, robotică”
„În scopuri educaţionale şi de conectare la comunitatea de 
rezidenţă”
„În vederea integrării acestora pe piaţa muncii, a 
antreprenoriatului, îndeosebi pentru a deveni persoane 
active şi în pas cu progresul tehnologic”
„Management”
„În lucru cu beneficiarii direcţi”
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ANEXA 6. COMPETENȚE DIGITALE: OBSTACOLE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA

OBSTACOLE
Care sunt obstacolele pe care le vedeți în dobândirea competențelor digitale adecvate nevoilor grupurilor 

beneficiare?

„Lipsa accesului la informaţii”
„Acces limitat la dispozitive digitale şi conectivitate limitată”
„Înţelegere limitată a ceea ce înseamnă competenţele digitale de bază (lipsă de conştientizare)”
„Apartenenţa la un grup defavorizat”
„Vârsta (înaintată) reduce interesul şi capacitatea de a înţelege tehnologia”
„Progresul rapid al tehnologiei (transformarea digitală accelerată)”
„Curriculum şcolar limitat, incomplet”
„Lipsă de interes datorată neînţelegerii beneficiilor care vin din utilizarea tehnologiei”
„Echipamentele şi programele necesare accesibilizarii”
„Lipsa specialiştilor”
„Obstacolele de atitudine negativă şi discriminare a persoanelor cu dizabilităţi”
„Modelul pe care noi îl propunem se bazează foarte mult pe voinţa membrilor comunităţilor locale de a participa la 
program. Iar cel mai mare obstacol îl regăsim în rândul autoritătilor locale de a sprijini un astfel de program, iar în 
rândul părinţilor, de a încuraja copiii să participe la program.”
„Lipsa infrastructurii, în special accesul stabil la internet”
„Deciziile incoerente ale ministerului de resort în privinţa instruirii formale axate pe tehnologie”
„Lipsa competenţelor digitale ale profesorilor şi pregătirea deficitară din punct de vedere metodologic”
„Lipsa aplicării metodologiilor axate pe pedagogie digitală direct la clasă”
„Lipsa strategiei axate pe şcoală inovativă a instituţiilor şcolare”
„Golul imens existent între ceea ce elevii învaţă şi cerinţele pieţei muncii, respectiv nevoia reală a elevilor pentru 
întreaga lor viaţă”
„Paradoxul existent în teren (aplicarea legilor lui Murphy): şcoala conectată la terminale Digi, tablete conectate la 
Orange şi reţeaua locală conectată la Vodafone”
„Lipsa unui computer personal, la care avem un Windows nou”
„Reticenţa faţă de noua tehnologie este determinată de nesiguranţa funcţionării ei şi de teama şi comoditatea în 
confruntarea cu noile calificări ce trebuie obţinute de către oameni.”
„Sărăcie (familii/ comunitate); fonduri insuficiente sau prost administrate (instituţii – de ex. şcoli, primării)”
„Şcolile sunt nevoite să folosească doar anumite platforme de predare online, la «recomandarea» MEN.”
„Lipsa de pregătire în domeniu a profesorilor – odată cu pandemia, toată lumea a fost forţată să predea online şi să 
înveţe online, indiferent dacă ştie sau nu să facă asta... aşa s-a ajuns la «predarea» prin whatsapp sau la lipsa de 
conduită a elevilor şi profesorilor în timpul orelor online.”
„Lipsa cunoştinţelor de utilizare a infrastructurii deţinute. În zona noastră un procent de peste 80% din populaţie are 
telefon şi acces internet”
„Lipsa unor oferte adaptate nevoilor diferitelor grupuri ţintă”
„Lipsa programelor digitale şi contentului digital strategiei de digitalizare”
„Lipsa competenţelor de bază”
„Motivaţie şi implicarea profesorilor”
„Managementul şcolar neimplicat”
„Confuzia profesorilor cu privire la integrarea instrumentelor în predare suprapus cu criza sanitară”
„Lipsa unei strategii naţionale pe educaţie digitală. Ar trebui să fie un proiect de ţară.”
„Lipsă de resurse financiare pentru participare la cursuri”
„Lipsă de condiţii utilizare cunoştinţe (mai ales în mediul rural, dotare slabă de tehnică de calcul)”
„Preţurile pentru achiziţionare şi dotare, precum şi ale cursurilor organizate de entităţi de specialitate”
„Lipsa unei colaborari mai strânse între diverşii stakeholders înspre crearea unor resurse comune, dezvoltarea unor 
curricule, strategii şi programe comune (ONG-uri, autorităţi locale/regionale...), nevoia unei promovări care să atingă 
mai mult categoriile (mai) vulnerabile şi crearea contextului pentru acestea, care să le permită participarea la astfel de 
activităţi”
„Lipsa ofertelor care să facă parte din procesul educaţional public şi formal”
„Insuficienţa programelor destinate dobândirii şi consolidării competenţelor digitale”
„Neîncrederea în tehnologie, asistenţă precară din partea instituţiilor în ce priveşte accesarea şi utilizarea serviciilor şi 
produselor digitale proprii”
„Costurile aferente procurării şi utilizării tehnologiei în mediul privat”
„Inerţia şi rezistenţa la nou”
„ONG sunt left behind în ceea ce priveşte digitalizarea în comparaţie cu APL şi business sector, e nevoie de finanţări 
dedicate în acest sens pt. ONG (vezi alocaţie 11 mil. euro în PNRR).”
„Reticenţa privind dobândirea unor noi competenţe”
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CONSECINȚE
Cum sunt afectate grupurile țintă cu care lucrați de lipsa accesului la educație și formare pentru dezvoltarea 

de competențe și aptitudini digitale?

„Pierderea locurilor de muncă datorită transformării digitale şi a pandemiei COVID-19”
„Incapacitatea de a folosi servicii online”
„Limitarea accesului la servicii mai de calitate în domeniul educaţiei şi al sănătăţii”
„Creşterea nivelului de dezinformare din cauza lipsei alfabetizarii media”
„Nu iau decizii informate”
„Nu au access la educaţie sau sănătate de calitate”
„Adâncirea diferenţelor în educaţie”
„Marginalizare extinsă”
„Limitarea posibilităţilor de angajare”
„Copiii din mediul rural au puţine oportunităţi de a-şi îmbunătăţi competenţele digitale şi pe cele din aria materiilor de 
real, astfel ei ajung cu un handicap major la liceu sau şcolile profesionale. Astfel ei sunt afectaţi pentru toată viaţa, 
deorece nu există programe remediale pentru ei la nivel liceal.”
„Dezinteres, anxietate, blazare”
„Prin lipsă de socializare, le este limitat accesul la anumite programe de educaţie online”
„Dacă a venit pandemia şi s-a trecut la orele online, asta nu înseamnă că toata lumea (profesori/ elevi) a ştiut sau ştie ce 
înseamnă asta”
„Grupurile ţintă din comunităţile noastre se încadrează cu brio în acel procent de analfabetism funcţional de peste 
46%, peste el se mai adaugă un layer de analfabetism digital. Când vorbim despre educaţie (de orice fel) în mediul 
rural, automat te gândeşti la calitatea educaţiei pe care aceştia o pot primi. Ei bine, acum ajungem la o altă problemă 
dintr-un alt grup ţintă, şi anume, profesorii din mediul rural. Profesori care, forţaţi de contextul pandemic, au reuşit (cu 
greu) să deprindă competenţe digitale. Ca să înţelegeţi şi mai bine, în mediul rural sunt profesori care nu utilizează 
DELOC calculatorul.”
„Devin victime ale informarii precare, false, fake news”
„Lipsa de implicare în comunitate”
„Act de predare neatractiv pentru elevi”
„Competenţe scăzute pentru acces pe piaţa muncii”
„Lipsa inovaţiei şi progresului tehnologic”
„Abandon şcolar”
„Rezultate scăzute în parcursul educaţional al elevilor”
„Competenţe învechite în actul de predare”
„Regres în carieră şi motivaţie scăzută în rândul profesorilor, excluziune socială, sărăcie, mai puţine şanse de a avea un 
job care să aducă venituri bune”
„În cele mai multe cazuri sunt solicitate cunoştinţele de bază, continuarea la nivel mai înalt sau specificarea pe un 
domeniu digital lipseşte aproape în totalitate.”
„Cunoştinţe slabe la educaţie şi formare”
„Probabil în mod indirect acum, dar pe viitor există şansa să fie «left behind» în participarea la viaţa economică, pe 
piaţa muncii, ce se va adapta mult mai rapid decât persoanele în cauză tehnologiilor noi”
„Seniorii sunt vulnerabili în absenţa competenţelor digitale: se simt copleşiţi şi depăşiţi de complexitatea produselor şi 
serviciilor digitale, se simt marginalizaţi şi inutili în comparaţie cu tânăra generaţie, se tem pentru siguranţa lor în 
mediul digital, neîncrezători într-o lume acaparată de tehnologie.”
„În prezent nu par a fi afectate.”
„Nu mai sunt competitivi.”
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INFRASTRUCTURA POTRIVITĂ
Care considerați că sunt competențele digitale esențiale pentru categoriile de beneficiari cu care lucrați?

„Căutare şi gestionare date şi informaţii”
„Competenţe de cloud computing şi AI”
„Comunicarea şi colaborarea online – în mediul digital”
„Productivitate”
„Crearea şi utilizarea de conţinut digital”
„Siguranţa online – şi a dispozitivelor digitale”
„Alfabetizare media”
„Rezolvarea problemelor tehnice”
„Programare şi testare”
„Navigarea pe internet”
„Utilizarea unor aplicaţii de productivitate office inclusiv email”
„Plăţi online”
„Programele Microsoft cu aplicaţiile de accesibilizare pentru persoane cu dizabilităţi”
„Comunicare şi creare de conţinut digital”
„Acces, selecţie şi utilizare informaţii de pe internet în condiţii de siguranţă personală”
„Utilizarea platformelor de social media pentru învăţare, profesional sau de divertisment”
„Toate competentele sunt necesare – să comunice digital, să administreze online relaţiile cu alte entităţi, să creeze 
conţinut electronic, să aibă cunoştinţe de securitate în sfera digitală.” 
„Programare, Creare conţinut digital, Problem solving, Rezolvarea problemelor tehnice, Information and data 
literacy”
„Competenţe media”
„Competenţe digitale de bază”
„Siguranţă online”
„Cyberbullying”
„Căutare de informaţii, copierea de informaţii, crearea unui document, trimiterea unui mail, comunicare online, 
editarea de text”
„Competenţe digitale de bază”
„Crearea de conţinut digital (dezvoltarea de competenţe digitale specifice profesorilor pentru adoptarea la clasă de 
metode de lucru interactive)”
„Comunicare şi colaborare (de ex. interacţiunea prin tehnologii digitale, înţelegerea a ceea ce înseamnă digital 
identity)”
„Data literacy (de ex. căutarea de informaţie şi verificarea surselor, managementul datelor/ conţinutului digital)”
„Siguranţa online”
„Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului (software), dar şi WEB, cum ar fi: utilizare Windows la nivel minim, 
pachet MS Office (parţial), surfing www, reţele de socializare, plăţi on-line etc.”
„Tehnoredactare de documente şi utilizare Excel”
„Navigarea, căutarea şi filtrarea datelor, informaţiilor şi conţinuturilor digitale”
„Evaluarea datelor, informaţiilor şi conţinuturilor digitale”
„Gestionarea datelor, informaţiilor şi conţinuturilor digitale”
„Interacţiunea prin intermediul tehnologiilor digitale”
„Partajarea prin intermediul tehnologiilor digitale”
„Angajarea în domeniul cetăţeniei prin intermediul tehnologiilor digitale”
„Colaborarea prin intermediul tehnologiilor digitale”
„Respectarea etichetei de reţea”
„Gestionarea identităţii digitale”
„Dezvoltarea conţinutului digital”
„Integrarea şi reelaborarea conţinutului digital”
„Drepturile de autor şi licenţe”
„Programare”
„Dispozitive de protecţie”
„Protejarea datelor personale şi a vieţii private protejarea sănătăţii şi bunăstării”
„Protejarea mediului înconjurător”
„Microsoft Office, Internet, baze de date, tehnologii de tip cloud, limbaje de programare”
„Web search, cercetare conţinut online, evaluare şi filtrare de informaţii, managementul informaţiei online (stocare, 
salvare etc.), folosirea responsabilă a reţelelor sociale, dezvoltarea de conţinut online”
„Posibilitatea de a folosi o tabletă, un laptop, un computer pe funcţiile de bază, ca parte din procesul educaţional 
formal; posibilitatea de a înţelege şi de a aplica principiile programării”
„Competenţe digitale de bază pentru vârstnici, iniţiere în programare pentru copii”
„Folosire platforme digitale”
„Contabilitate şi manager financiar (programe digitale)”
„Soluţii digitale activare cetăţeni, instruiri, creşterea capacităţii ONG,
open source soluţii digitale pentru ONG-uri”
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CE AR AJUTA?
Ce ar ajuta grupurile de beneficiari în creșterea accesului la educație digitală?

„O strategie naţională care să asigure atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, accesul la educaţie digitală pentru 
toţi cetăţenii”

„Programe de educaţie digitală care să răspundă nevoilor cetăţenilor”

„Campanii de conştientizare referitoare la beneficiile aduse de alfabetizarea digitală”

„Obligativitatea participării la cursuri de competenţe digitale”

„Legislaţie adecvată în privinţa accesibilizării digitale”

„Implementarea cu prioritate a WCAG 2.0”

„Formare profesională la nivel naţional în universităţi”

„Finanţare adecvată pentru echipamente accesibilizate, inclusiv software”

„Să aibă acces la cursuri specifice şi adaptate la nivelul lor – şi aceste cursuri să fie accesibile la toate nivelurile de 
educaţie”

„Noi credem că oferirea de modele şi mentori îi ajută pe copii să vadă că limitele cunoşterii sunt dincolo de graniţele 
satului lor. Astfel, cu cât primesc mai multe oportunităţi, cu atât ei învaţă şi sunt deschişi să înveţe mai mult.”

„Un program coerent, axat modernizarea educaţiei şi actualizarea metodologiilor la nevoile de învăţare ale elevilor”

„Existenţa unor centre de formare, gratuite, deschise publicului de orice vârstă”

„Acces la devices si Internet, training adaptat pentru diferite categorii, conţinut digital gata creat (disponibil gratuit)”

„Deschiderea MEN/ MMPS şi a tuturor instituţiilor responsabile de educaţie/ acces la educaţie şi incluziune socială de a 
coopera sub umbrela unui plan naţional (fără ca el să se schimbe la fiecare ministru)”

„Un birou de consiliere în tehnologii digitale, local”

„Workshop-uri, training-uri, poate stimulente financiare pentru a achiziţiona cursuri, soft-uri, sau chiar hardware”

„Aplicaţii dedicate, la nivel local, fie prin reţele sociale, fie prin interactivitate digitală mai puternică cu aleşii locali / 
instituţiile locale”

„Dotare şi infrastructură (echipamente, conexiune internet, instrumente digitale)”

„Programe de digitalizare integrate (infrastructură+formare+ asistenţă)”

„Cercetare şi analiză nevoi”

„Asociere şi dezvoltare comună de strategii de digitalizare”

„Conceptul de e-learning”

„Programe de formare în dobândirea competenţelor digitale şi obligativitatea dobândirii lor”

„Management şcolar orientat spre adoptarea soluţiilor de digitalizare”

„Susţinerea financiară la nivel de proces, nu numai modular sau pe faze educaţionale”

„Creşterea gradului de educaţie la tânăra generaţie, măsuri luate la nivel guvernamental”

„Crearea infrastructurii (de la dotarea şcolilor cu instrumente până la asigurarea că grupurile vulnerabile pot fi 
prezente în instituţiile educaţionale – de multe ori lipseşte transportul adecvat)

„O colaborare mai strânsă mediu public-privat-ONG (mediul privat poate participa financiar şi cu know-how)”

„Crearea unor programe de acces la educaţie şi în afara şcolilor – în locuri precum biblioteci, centre culturale sau alte 
spaţii interactive/sociale”

„Oferte care să acopere în integralitate nevoia de educaţie digitală. Şi, bineinteles, identificarea cu precizie a acestei 
nevoi prin studii/cercetări făcute în fiecare localitate.”

„Programe cu caracter permanent, gratuite, susţinute de specialişti în domeniu şi nu numai”

„Efortul constant al tuturor instituţiilor în pregătirea şi asistarea populaţiei în utilizarea tehnologiei şi a serviciilor 
digitale (şcoală, bibliotecă, primărie, bancă etc.)”

„Exemple pozitive ca urmare a însuşirii competenţelor digitale”

„Finanţare on going şi donatorii să înţeleagă că o parte din buget trebuie să meargă în această zonă”
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