
Notă Informativă 

Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale ocupă tot mai mult loc în procesul educaţional, 

utilizarea dispozitivelor multimedia devenind o componentă imanentă a acestuia. În contextul 

creşterii substanţiale a ponderii sectorului IT  în economia mondială şi naţională, devine 

imperativă asigurarea instituţiilor de învăţământ cu mijloace TIC.  Dotarea instituţiilor de 

învăţământ cu tehnică de calcul performantă, capabilă să facă cerinţelor curriculare este necesară 

pentru a asigura dezvoltarea competenţelor digitale a elevilor şi a cadrelor didactice.  

Din păcate până în prezent nu au fost elaborate standarde minime de dotare cu TIC a instituţiilor 

de învăţământ. Drept urmare pe parcursul anilor s-a creat o situaţie în care unele instituţii de 

învăţământ primeau din partea autorităţilor centrale şi locale, a diferitor donatori, sau chiar 

achiziţionau din propriile resurse cantităţi mari de tehnică de calcul, care cu mult depăşea 

necesităţile instituţiei, pe când alte instituţii rămâneau cu un deficit substanţial de tehnică. 

Totodată, o parte din tehnica achiziţionată sau/şi donată nu corespundea cerinţelor tehnice pentru 

lucrul cu aplicaţiile utilizate în procesul educaţional.  

În acest context au fost elaborate standardele minime de dotare a instituţiilor de învăţământ 

general cu mijloace TIC. Standardele prevăd asigurarea unui raport de 1 calculator la 20 de elevi, 

precum şi respectarea ponderii de cel puţin 50 % a calculatoarelor cu vârsta de până la 5 ani.  

Standardele în cauză au fost elaborate în baza unui raport amplu de analiză a situaţiei actuale în 

ceea ce priveşte dotările cu TIC din instituţiile de învăţământ (a fost analizată situaţia din 1079 

de instituţii din toată ţara), în baza analizei Planului-Cadru pentru învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal, precum şi a curriculum-ului.  

În urma analizei efectuate s-a ajuns la concluzia că numărul minim de calculatoare care trebuie 

să se regăsească într-o instituţie de învăţământ preuniversitar este de 25 de calculatoare (pentru 

instituţiile care au clase gimnaziale şi liceale) şi 10 calculatoare (pentru instituţiile care au doar 

clase primare). Astfel 10 calculatoare urmează să fie folosite în procesul administrativ şi în 

special de către cadrele de conducere (3 calculatoare), cadrele didactice (6 calculatoare, inclusiv 

4 în procesul didactic) şi bibliotecă (1 calculator). Alte 15 calculatoare (în cazul gimnaziilor şi 

liceelor) urmează să formeze o clasă de informatică.  

Pe lângă standardul minim, instituţiile urmează să aplice standardul de 1 calculator la 20 de 

elevi. Astfel  va fi respectat raportul minim necesar pentru asigurarea unui proces educaţional 

calitativ.  



La momentul de faţă, pentru atingerea standardelor minime propuse, este necesar de achiziţionat 

un număr total  11 250 de calculatoare. Totodată s-a constat că pentru menţinerea standardelor 

propuse, o instituţiile de învăţământ va trebui să aloce între 0,3 şi 2 % (în dependenţă de numărul 

de elevi) din bugetul anual pentru achiziţionarea tehnicii de calcul.  

Standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituţiilor de învăţământ general au titlu de 

recomandare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standarde minime 

de dotare a instituţiilor din învăţământul preuniversitar 

cu mijloace TIC 

În vederea realizării prevederilor pct. 4.1 şi 4.17 din Standardele de calitate pentru instituţiile de 

învăţământ primar şi secundar general, se propun următoarele Standarde minime de dotare a 

instituţiilor din învăţământul general cu mijloace TIC (în continuare - Standarde). 

Standardele se aplică la toate instituţiile implicate în procesul de achiziţionare a TIC pentru 

instituţiile de învăţământ preuniversitar din R. Moldova şi specifică criteriile şi cerinţele tehnice 

minime, care trebuie respectate în procesul de luarea deciziilor în vederea achiziţionării TIC. 

Scopul introducerii standardelor constă în optimizarea şi transparentizarea procesului de 

selectare a tehnicii de calcul, destinate asigurării procesului educaţional în instituţiile de 

învăţământ preuniversitar. 

Dezvoltarea continuă, perfecţionarea parametrilor tehnici şi elaborarea de noi tipuri de tehnică de 

calcul, alături de creşterea numărului şi calităţii aplicaţiilor şi soft-urilor, conduce, în mod 

evident, la necesitatea reînnoirii periodice a standardelor care descriu tipurile şi parametrii 

tehnici ai calculatoarelor ce urmează să fie achiziţionate.     

În cazul tehnicii de calcul ce urmează a fi achiziţionată, principala condiţie este funcţionarea 

normală a principalelor aplicaţii utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare, şi anume: 

 Sistemele de operare; 

 Aplicaţiile de oficiu şi alte aplicaţii cu un spectru larg de utilizare; 

 Aplicaţii specializate pentru asigurarea şi gestionarea procesului educaţional în 

corespundere cu prevederile curriculumului.   

Totodată, trebuie de menţionat că achiziţionarea tehnicii de calcul care nu corespunde 

standardelor stabilite conduce fie la nefolosirea acesteia în scopul educaţional, fie la apariţia 

necesităţii înlocuirii rapide, ceea ce provoacă pierderi financiare şi reducerea gradului de 

eficienţă a procesului educaţional.  

Reînnoirea parametrilor tehnici şi a tipurilor de tehnică de calcul se realizează anual, în 

dependenţă de situaţia de pe piaţa tehnicii de calcul.  

Responsabilitatea actualizării parametrilor tehnici şi a standardelor de dotare se pune în sarcina 

Centrului pentru Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie.  

 

 

 



 

Anexa nr. 1 la 

“___” ___________ ___ 

Utilizarea tehnicii de calcul în instituţiile de învăţământ preuniversitar: 

1. Clasă „Informatică” 

a. Calculatorul cadrului didactic – Desktop sau Laptop 

b. Calculatorul elevului – Desktop, Laptop, Tablet PC  

c. Tehnică de reţea*  

d. Multimedia (boxe, căşti, microfon, web-camera) 

e. Proiector digital multimedia** 

f. Imprimantă** 

2. Catedra multimedia a cadrului didactic în clasă ordinară: 

a. Calculatorul cadrului didactic – Desktop sau Laptop 

b. Tehnică de reţea necesară pentru conectarea calculatorului cadrului didactic la reţeaua 

instituţiei de învăţământ * 

c. Multimedia (boxe, căşti, microfon, web-camera) 

d. Proiector digital multimedia  

e. Imprimantă** 

f. Document Camera** 

3. Biroul multimedia al cadrului de conducere al instituţiei de învăţământ: 

a. Calculatorului cadrului de conducere – Desktop sau Laptop 

b. Tehnică de reţea necesară pentru conectarea calculatorului cadrului didactic la reţeaua 

instituţiei de învăţământ *  

c. Multimedia (boxe, căşti, microfon, web-camera) 

d. Imprimantă 

* Toate tipurile tehnicii de reţea presupun conectarea reţelei şcolare la reţeaua globală de 

internet cu o viteză de minimum 100 Mb/s 

** Opţional   



 

Standarde pentru aplicaţiile specializate: 

Tip aplicaţie Denumirea 

Sistem de operare Windows 8 sau similară 

Office MS Office 2013 sau similară 

Specializată NetSupport V.11 sau similară 

 

Standarde minime ale caracteristicilor tehnice: 

Tip tehnică Parametri tehnici minimi 

Staţionar: 

Desktop 

 Processor: 2 gigahertz (GHz) or faster with support for PAE, NX, and 

SSE2  

 RAM: 2 GB 

 Hard disk space:  500 GB 

 Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM 

driver 

 Monitor: size: 22’, resolution: 1366 x 768 

 Network: Ethernet,  100Mb 

Portabil: 

Laptop 

 Processor:  1,4 GHz  

 RAM:  1GB (32bit) or 2GB (64bit) 

 Hard disk space:  320 GB 

 Graphics card:  Microsoft DirectX 9 graphics device or higher 

 Screen: size: 9,4’, resolution: 1366 x 768 

 Network: Wireless,  1Gb 

Portabil: 

Tablet PC 

 Processor:  1,4 GHz  

 RAM:  1GB (32bit) or 2GB (64bit) 

 Hard disk space:  320 GB 

 Graphics card:  Microsoft DirectX 9 graphics device or higher 

 Screen: size: 9,4’, resolution: 1024 x 768 

 Network: Wireless,  100Mb 

 Hardware: MS Windows Support 

 



 

Standarde statistice: 

Tipul Valoarea 

Elevi la 1 calculator  20 

Calculatoare mai vechi de 5 ani Max. 50 % 

Număr minim de calculatoare 

în instituţii de învăţământ 

primar 

10 

Numărul minim de calculatoare 

într-o instituţie (gimnaziu şi 

liceu) 

25 (15 calculatoare pentru clasa de informatică + 10 

calculatoare pentru administraţia instituţiei) 

 

Calculatoare pentru cadrele de 

conducere  

3 

Calculatoare pentru cadrele 

didactice utilizate în procesul 

didactic 

4 

Calculatoare în cabinetul 

metodic 

2 

Biblioteca 1 

 

Argumentarea Standardelor: 

1. Conform Planului-Cadru pentru Învăţământul primar, gimnazial şi liceal, la orele de 

Informatică se permite divizarea clasei în subgrupe la orele practice, dacă numărul de elevi în 

clasă depăşeşte 25 de elevi. Astfel, 15 calculatoare asigură desfăşurarea orelor de informatică 

pentru o clasă de 30 de elevi (divizată în 2 grupe). 

2. Conform aceluiaşi Plan-Cadru, numărul de ore la disciplina Informatica este stabilit : 2 ore la 

clasele cu profil real, o oră la clasele cu profil umanist (ciclul liceal), o oră la clasele 

gimnaziale (7 -9). 

3. În majoritatea liceelor din R. Moldova există câte o clasă reală şi una cu profil umanist la 

fiecare an de studii (cl. 10 - 12). 

4. Lecţiile practice (Informatica, liceu, profil real) constituie 50% din numărul total de ore. Prin 

urmare, o clasă reală va avea nevoie în medie de 2 ore de acces pe săptămână în clasa de 

informatică (în cazul în care clasa se divizează).  



5. Procesul educaţional se desfăşoară 5 zile pe săptămână, cu utilizarea sălilor de studii 

specializate (laboratoare) în medie 6 ore/zi. Total – 30 ore. 

6. 30 ore/ 2 ore = 15. Astfel, o clasă de 15 calculatoare poate asigura cu acces la calculator la 

orele de informatică cel puţin 15 clase a câte 30 de elevi fiecare: 15x30 = 450 elevi.  

7. Ponderea claselor care studiază informatica într-o instituţie este de cca. 80 %. Astfel, 500 

este numărul mediu de elevi pe care îl poate avea o şcoală cu o clasă de 15 calculatoare.  

8. 500 elevi/ 25 (numărul total de calculatoare din instituţie) = 20 de elevi / 1 calculator 

reprezintă raportul normal dintre elevi/calculator din instituţie necesar de respectat pentru 

asigurarea unui proces didactic eficient.  

9. 50 % de calculatoare mai noi de 5 ani reprezintă un standard de calitate de urmat pentru 

reînnoirea permanentă a tehnicii utilizate în procesul educaţional şi asigurarea calităţii 

procesului de studii.  

10. În cadrul unei instituţii de învăţământ activează cel puţin trei cadre de conducere: director, 

director-adjunct şi contabil-şef. Astfel, pentru cadrele de conducere ale instituţiei sunt 

necesare minimum 3 calculatoare 

11. Săptămâna de lucru a cadrului didactic este de  35 de ore, din care 18 ore de curs. Celelalte 

17 ore sunt prevăzute pentru activităţi pregătitoare pentru procesul didactic. În acest sens, 

cadrul didactic are nevoie de acces la calculator. Deci, instituţia de învăţământ urmează să 

deţină cel puţin 4 calculatoare, care să fie folosite de cadrele didactice pentru realizarea 

activităţilor în afara orelor de clasă.  

12. Fiecare bibliotecă şcolară trebuie să fie dotată cu cel puţin un calculator.  

 

 


