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NOTĂ INFORMATIVĂ 
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La proiectul de decizie „Cu privire la dotarea/asigurarea  elevilor, din 

instituțiile de învățământ subordonate Primăriei municipiului Chișinău, cu 

tablete pentru participarea în procesul educațional la distanță” 

 

În contextul digitalizării procesului educațional, din cauza pandemiei de tip COVID-

19, s-a acutizat problema dotărilor școlilor, a copiilor și elevilor, cu calculatoare 

pentru realizarea procesului de studii de la distanță sau în clase de studii 

digitalizate.  Circa 20000 de copii din toate raioanele țării au fost lăsați în urma 

procesului educațional de la distanță, din motivul că nu au avut acces la calculator 

personal sau tabletă electronică.  

 

În condițiile de digitalizare a procesului de studii, accesul la calculator sau tabletă 

pentru elevi este la fel de important ca și accesul la manuale școlare. Respectiv, 

imposibilitatea a zeci de mii de tineri de a participa eficient la procesul de studii, din 

cauza faptului că nu au calculator sau tabletă, prezintă direct o limitare a dreptului 

de acces la studii și educație de calitate.  

 

Conform rapoartelor Direcției Generale Educație, Tineret și Sport către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, în jur de 1000 de elevi din Chișinău nu au avut 

acces la procesului educațional de la distanţă. Dreptul la învățământ, specificat în 

articolul 35 din Constituția Republicii Moldova, trebuie asigurat indiferent de 

vârstă, gen sau capacitatea de a procura utilaje tehnice. 

 

O soluție ar fi implicarea APL prin procurarea de tablete și distribuirea lor în rândul 

elevilor din familii care nu dispun de posibilități tehnice. Tabletele trebuie să aibă 

statut de unități de inventar, precum cărțile, iar la finalul ciclului liceal să fie 

returnate instituției de învățământ. 

 

Spre exemplu, municipiul Cluj-Napoca a inițiat procesul de inventariere a 

instituțiilor de învățământ încă la începutul pandemiei pentru a determina cine și ce 



posibilități tehnologice are, ulterior consiliul municipal a votat alocarea de bani din 

Buget pentru procurarea de tablete pentru copii din municipiu. La începutul lunii 

mai, 2098 de tablete au început a fi distribuite elevilor din Cluj-Napoca.  
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