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Către,  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

În atenția domnului Ministru Dan Vîlceanu 

 

Referitor la consultarea publică Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, versiunea 9 noiembrie 2021 vă 

transmitem punctul de vedere și observațiile Consiliului Județean Harghita pe această 

temă: 

 

2.1.1.3. OS(ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice  

P 2 Digitalizare în administrația publică centrală, educație, cultură și mediu de afaceri 
 

Digitalizarea în domeniul educației 

 

Consiliul Județean Harghita acordă prioritate digitalizării educației și susține dezvoltarea 

unui sistem educațional modernizat și integrat, care este capabil să țină pasul cu era 

digitală, îmbunătățind educația elevilor și asigurându-i reziliența necesară pentru viitor. 

 

Astfel, în privința versiunii actualizate a Programului Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare din data de 9 noiembrie 2021, prin prezenta Vă 

transmitem propunerile formulate în ceea ce privește digitalizarea educației, în vederea 

includerii acestora în cadrul noului program.  

 

Având în vedere distribuția etnică din județul Harghita, în privința platformei digitale 

integrate, propunem să se aibă în vedere (inclusiv pentru elementele referitoare la 
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evaluare și dezvoltare de conținut) opțiuni pentru dezvoltare bilingvă, în vederea 

susținerii educației în limbile minorităților naționale. 

 

Totodată, considerăm că asigurarea accesului la internet și la infrastructura wireless 

trebuie susținută și prin asigurarea de dispozitive educaționale și software adecvate 

(pentru elevi și cadre didactice), echiparea corespunzătoare a sălilor de clasă cu 

dispozitive necesare educației digitale, care să permită elevilor și studenților din toate 

mediile sociale să obțină rezultate bune în cadrul digitalizării educației.    

În aceeași măsură, considerăm că trebuie pus accent pe dezvoltarea competențelor 

digitale ale cadrelor didactice prin module de formare profesională, cu accent pe 

protecția datelor și drepturilor copilului, metode de predare online și digitale, 

proiectarea instrumentelor de codare și digitale, precum și pe utilizarea aplicațiilor. 

 

Complementar asigurării conținutului educațional interactiv, se propune asigurarea 

dotărilor necesare pentru folosirea acestor conținuturi, spre exemplu căști VR, display 

interactiv etc.   

 

Digitalizarea în admistrația publică 

 

În procesul de digitalizare pe lângă instituțiile centrale conform Strategiei naționale 

privind Agenda Digitală pentru România să se asigure prin Programul Operațional 

POCIDIF 2021-2027 o simplificare mai mare a autoritățiilor publice la nivel județean și 

local. În cadrul beneficiariilor în Programul Operațional POCIDIF să fie incluse și consiliile 

județene, consiliile locale, respectiv parteneriatele dintre acestea cum ar fi Asociațiile de 

dezvoltare intercomunitare. 

 

Digitalizarea în cultură 

Peisajele culturale s-au format prin utilizarea durabilă a terenului de-a lungul secolelor 

exprimând diversitatea moștenirii culturale și naturale comune a oamenilor. Aceste 

peisaje, deși se bucură de un interes din ce în ce mai mare, și reprezintă un potențial 

turistic important, sunt deosebit de vulnerabile în fața investițiilor majori, care nu se 

încadrează în context, nefiind stabilite condițiile de ocrotire ale acestei categorii de 

patrimoniu. 



  
 

  

 

Pentru a sprijini conservarea și valorificarea peisajelor culturale, este necesară 

utilizarea tehnologiilor GIS: prelucrare digitală și interpretarea datelor geospațiale. 

Aceste baze de date pot fi prezentate publicului prin hărți interactive și pot sta la baza 

planurilor de amenajare a teritoriului, asigurând integrarea perspectivei de peisaj în 

politicile de dezvoltare spațială. 

 

Cu speranța că veți  acorda atenție acestei propuneri, vă mulțumim pentru sprijin și vă 

dorim mult succes în activitate. 

 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

 

Miercurea Ciuc, 26.11.2021 
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