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SINTEZA 
 şedinţei Comisiei din  24 martie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din 24 martie 2004 au fost prezenţi 9 deputaţi.   

Şedinţa Comisiei a fost condusă de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Întâlnire cu reprezentanţii S.C. SIVECO 

ROMÂNIA S.A. Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: dna. deputat Ecaterina Andronescu, iar 
din partea SIVECO dna. Irina Socol, dl. Florin Ilia şi dl. Ştefan Morcov. 
 Întâlnirea a avut ca scop purtarea unor discuţii pe marginea strategiei privind 
implementarea Sistemului Educaţional Informatizat (SEI), program iniţiat de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea 
procesului de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar prin utilizarea noilor tehnologii. 
 În prezentarea acestui Sistem, dna. I. Socol a arătat că SEI este un program 
educaţional care se înscrie în cerinţele plenului de acţiune eEurope 2005, demarat de Uniunea 
Europeană, ca parte a iniţiativei europene eLearning. Programul urmăreşte dotarea tuturor 
şcolilor din România cu soluţii IT complete pentru modernizarea şi eficientizarea procesului 
didactic. În continuare, dl. F. Ilia a făcut o prezentare a Sistemului de predare/învăţare şi 
management al conţinutului (AEL) care oferă suport pentru predare, învăţare, evaluare şi 
notare, administrarea, proiectare şi monitorizarea conţinutului, asigurând mijloacele necesare 
comunicării şi sincronizării între centrele locale şi regionale din cadrul programului SEI. 
 Până în prezent platforma AEL a fost implementată în 1220 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar, au fost certificaţi peste 150 de profesori formatori în utilizarea sistemului, care 
la rândul lor au instruit peste 13.000 de persoane. La sfârşitul anului se preconizează ca în 
pachetul de materiale educaţionale să fie incluse circa 350 de lecţii, din care 100 dedicate 
profilelor tehnologice. De asemenea, se intenţionează realizarea unei baze de date naţionale 
care să cuprindă informaţii de referinţă privind fiecare liceu, iar aplicaţia Bacalaureat va fi 
implementată în 500 de centre. 
 Dl. deputat V. Popescu a cerut detalii referitoare la coordonarea programului atât la 
nivel central, cât şi la nivel local, solicitând totodată un interes mai mare privind 
implementarea programului SEI şi în mediul rural. 
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 Dna. deputat E. Andronescu a precizat că la nivel central acest program este 
coordonat de Departamentul de IT din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar la nivel 
local, în cadrul inspectoratelor şcolare există câte o persoană cu această responsabilitate. 

Dl. preşedinte V. Pambuccian a dorit să atragă atenţia asupra faptului că în acest 
moment există ideea că platforma AEL a creat un monopol de fapt în România, producând 
nemulţumiri în rândul unor companii care realizează software educaţional. 

Dna. I. Socol a precizat că din cele 250 de lecţii existente doar 5 sunt produse de 
SIVECO, iar în cadrul platformei s-a promovat un format bazat pe standarde precum 
SCORM, iar selecţia finală a lecţiilor este realizată de o comisie de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Dl. deputat A. Sassu a recomandat în acest sens o atenţie mai mare în promovarea 
Sistemului şi comunicarea cu publicul deoarece este un proiect naţional important, cu 
implicaţii majore în educaţie, şi nu trebuie să planeze suspiciuni asupra finanţării acestuia şi 
asupra percepţiei de monopol. 

 
Următoarele şedinţe vor avea loc marţi, 30 martie şi miercuri, 31 martie, ora 14.00. 
 

 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 

 
 
 
 
 
 


