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al Republicii Moldova 

Doamnei Lilia POGOLȘA, Ministră 

Email: mecc@mecc.gov.md  

 

 

APEL  

al organizațiilor societății civile 

cu privire la necesitatea asigurării transparenței procesului de distribuire a tehnciii de calcul 

 
În contextul necesității primordiale de a fi monitorizată corectitudinea și diligența în 

distribuirea cantităților considerabile de tehnică de calcul, procurată pe parcusul ultimului an de 

către MECC, dar și asigurată de donațiile materiale și financiare ale mai multor donatori, 

intervenim respectuos cu solicitarea de informare, cu privire la: 

1. Cantitatea tehnicii de calcul achiziționate din sursele bugetare, primite cu titlul de 

donație de la persoane fizice și juridice, de la reprezentanțele organizațiilor 

internaționale și a partenerilor de dezvoltare, precum și din cadrul altor acte de caritate pe 

parcursul anului 2020 pentru suplinirea necesităților sistemului de învățământ ca urmare 

a pandemiei Covid-19; 

2. Modalitatea de distribuire a tehnicii de calcul instituțiilor de învățământ cu indicarea 

următoarelor informații:  

a) numărul și tipul unităților de tehnică de calcul;  

b) denumirea instituției recepționare și persoana responsabilă; 

c) categoria destinatarului (cadrul didactic/elev etc.) 

3. Numărul și tipul tehnicii de calcul care se planifică a fi primită/procurată pentru anul 

2021; 

4. Estimarea coeficientului necesităților tehnicii de calcul în instituțiile de învățământ care 

vor rămâne neacoperite și modalitatea de suplinire a acestora; 

 

Solicitarea respectivă are drept temei multitudinea informațiilor despre donațiile și 

asistența materială a donatorilor externi, în special pot fi menționate: 

1. 140 de tablete și 6 laptopuri, în valoare totală de 27 de mii de euro donate la  

28/10/2020, Ambasada Republicii Turcia, cu titlul de asistență materială, elevilor și cadrelor 

didactice din instituțiile de învățământ din Republica Moldova1; 

2. 10 000 de laptopuri de model Lenovo V15 ADA achiziționate MECC în cadrul 

Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”, a căror valoare per unitate este de 291,42 de 

dolari, destinate pedagogilor și elevilor pentru studiul la distanță, împrumut investițional specific, 

acordat de Banca Mondială2; 

3. 2500 de  unități de tehnică de calcul de model LAPTOP HP 255G7/Optical USB, 

Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/, procurate din sursele alocate MECC de către Guvernul 

Republicii Moldova, în sumă totală de 20 mln. lei3; 

4. 150 de laptopuri, în valoare totală de 1 978 942,5 lei, donate de partenerii din 

Republica Coreea de Sud, în cadrul Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în 

domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale între MECC și Oficiul Special de 

Auto- Guvernare pentru Educație al Provinciei Jeju al Republicii Coreea de Sud4. 

                                                
1 https://mecc.gov.md/ro/content/ambasada-turciei-republica-moldova-donat-140-de-tablete-si-6-laptopuri-pentru-elevii-si  
2 https://mecc.gov.md/ro/content/10-000-de-laptopuri-achizitionate-cadrul-proiectului-reforma-invatamantului-moldova-0  
3 https://mecc.gov.md/ro/content/2-500-de-unitati-de-tehnica-de-calcul-vor-ajunge-institutiile-de-invatamant-din-tara  
4 https://mecc.gov.md/ro/content/alte-150-de-computere-au-fost-transmise-catre-30-de-institutii-de-invatamant-din-tara  
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5. 105 unități de tehnică de calcul, procurate de MECC din asistența de 70 de mii de 

dolari acordate de UNICEF, cu suportul financiar al Parteneriatului Global pentru educație 

(PGE)5; 

6. 2.216 unități de tehnică de calcul achiziționate din bugetul Administrației Publice 

Locale și al instituțiilor de învățământ;  

7. 1136 de computere, laptopuri și tablete recepționate de MECC cu titlul de donație 

în cadrul Campaniei Naționale „Donează un computer pentru educație”, printre care: Fundaţia 

Soros, care a donat 20 de calculatoare, UNICEF Moldova – 80 de calculatoare, Fundaţia 

Pestalozzi – 74 de tablete, 5 laptop-uri şi 5 seturi de echipamente video 6 , Ambasada 

Republicii Populare Chineze cu o donație de 26 de laptopuri cu soft licențiat7. 

În aceeași ordine de idei, conform notei informative a Ministerului Educației din 

15/09/2020 ”La moment, instituțiile de învățământ primar și secundar general  sunt dotate 

cu 38.059 tehnică de calcul (computere/laptopuri/tablete), dintre care 32.098 sunt utilizate 

în scopuri educaționale”8. 

Menționăm că procesul de monitorizare din partea societății civile va contribui la 

asigurarea respectării drepturilor egale la educație de calitate pentru copii și adolescenți, 

prin crearea unui mediu școlar participativ, cu deosebită atenție și accent asupra copiilor din 

familiile vulnerabile. Totodată, monitorizarea strictă a modului de distribuire a respectivei 

tehnici de calcul este necesară pentu a exclude posibile fraude și pentru a ne asigura că aceasta 

ajunge cu certitudine la destinatar.  

Adițional, informația actualizată este solicitată în urma multiplelor semnale ale părinților 

privind impunerea colectărilor de fonduri pentru procurarea tehnicii de calcul în instituțiile de 

învățământ sub pretextul neasigurării de către Ministrul Educației a instituțiilor respective cu 

tehnică și a neincluderii în bugetul instituțiilor de învățământ a unor asemenea achiziții.  

În scopul transparenței achizițiilor realizate și donațiilor recepționate, precum și ale celor 

ce urmează a fi realizate, solicităm respectuos ca informația solicitată să fie prezentatăcu 

respectarea termenilor prevăzuți de legislația în vigoare, dar și cu publicare pe resursele web a 

MECC. 

 

 

Semnatari: 

 

AO ”Părinți Solidari”      

AO ”Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI” 

IDIS „Viitorul” 

AGER 

Asociația pentru Democratie Participativă ”ADEPT” 

Centrul de Investigatii Jurnalistice 

AO ADR ”Habitat” 

CPR Moldova 

Primăria Mea 

AO ”Comunități Active pentru Democrație Participativă”                         

                                                
5 https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-igor-sarov-avut-o-intrevedere-de-ramas-bun-cu-reprezentantul-unicef-republica  
6 https://www.moldpres.md/news/2020/06/04/20004540  
7 https://mecc.gov.md/ro/content/ambasada-chinei-vine-sprijinul-sistemului-educational-cu-o-donatie-de-26-de-laptopuri  
8 https://mecc.gov.md/ro/content/peste-20-000-de-computere-vor-fi-transmise-scoli-pentru-asigurarea-invatamantului-la  
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