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HOTĂRÂREA NR.      /2021 

 

privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita 
DigEdu2030 

 
 
Consiliul Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ________/2021, iniţiat de către preşedintele Borboly 
Csaba la propunerea Biroului de Analiză și Sinteză din cadrul Direcţiei Management și Relații 
Internaționale, privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita 
DigEdu2030, Raportul de specialitate nr. ________/2021 al Direcţiei juridice și administraţiei 
publice și luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și al 
Comisiei juridice și administrației publice, Procesul verbal nr. ________/2021 privind îndeplinirea 
exigenţelor de transparenţă decizională, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale 
nr. 1/2011 și ale art. 7 alin (1) și alin (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată,  
 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. d) , art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului 
Județean Harghita, Borboly Csaba prin Direcția Management și Relații Internaționale și Direcția 
Economică, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna Botond, prin Direcția 
Generală Programe și Proiecte, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita și membrii 
Grupului de lucru pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului digital în județul Harghita, 
constituit prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 884/2020. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică de către Direcția juridică și administrație publică – 
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, 
vicepreşedintelui Bíró Barna Botond, Direcției Management și Relații Internaționale, Direcţiei 
economice, Direcției Generale Programe și Proiecte, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 



Harghita, membrilor Grupului de lucru pentru dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului digital 
în județul Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 

 
 

Miercurea Ciuc,     04.02.2021.   
 
 

 

 CONTRASEMNEAZĂ 

 PREŞEDINTE   Pt SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
 Borboly Csaba c.j. Antal Renáta 



 

 

 

AVIZAT 

Pt SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
c.j. Antal Renáta 

 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba la propunerea 

Biroului de analiză și sinteză din cadrul Direcției Management și Relații Internaționale. 

 

 

 

           PREŞEDINTE                              DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT               ȘEF BIROU 
          Borboly Csaba                                               Kiss Tímea                           Szász Katalin  
 

 

VIZA JURIDICĂ 

Direcţia juridică și administrație publică 
c.j. Bodó Alpár 

Pt director executiv 

 

VIZAT 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita 
Szabó Zsolt Szilveszter 

Coordonator compartiment 



ROMÂNIA              DE ACORD: 
JUDEŢUL HARGHITA             PREŞEDINTE,  
CONSILIUL JUDEŢEAN           Borboly Csaba 
Direcţia management și relații internaționale 
Nr. _________/ 2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita 

DigEdu2030 
 

 

În contextul pandemiei COVID-19 educația – inclusiv în școlile județului Harghita – a fost 
organizată în mediul online, ceea ce a adus la suprafață o serie de neajunsuri în privința nivelului 
de pregătirea a sistemului educațional și a școlilor din județ pentru educația digitală și pentru 
situații asemănătoare posibile în viitor. 
 
Cu scopul de a facilita implementarea învățământului digital în județul Harghita, a fost constituit 
prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 884/2020 Grupul de lucru pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea învățământului digital în județul Harghita, modificată prin Dispoziția 
președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1042/2020.  
 
Luând în considerare Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) al Uniunii Europene – 
Adaptarea educației și formării la era digitală, precum și particularitățile județului Harghita, în 
cadrul grupului de lucru a fost identificată nevoia pregătirii unui plan de acțiune pentru 
dezvoltarea educației digitale în județul Harghita. 
 
Planul de acțiune a fost realizat prin grija Agenției de Dezvoltare Intercomunitare Harghita (ADI 
Harghita), planul fiind preluat cu Procesul verbal de predare-primire nr. 325/28.12.2020 și având 
nr. intrare 326/28.12.2020. 
 
Planul de acțiune, corelat cu liniile directoare internaționale, europene, naționale și regionale, 
precum și în consens cu direcțiile de acțiune ale autorităților de resort naționale, identifică 
problemele legate de digitalizarea învățământului, respectiv oferă soluții prin identificarea 
acțiunilor și a posibilităților de finanțare pentru dezvoltarea învățământului digital al județului 
Harghita, luând în considerare totodată realitățile existente în județ. 
 
În baza celor de mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

Miercurea Ciuc, 04.02.2021. 
 
 
Director executiv adjunct       Șef birou 
          Kiss Tímea                           Szász Katalin 
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