
Un Smart Lab în fiecare județ în 2021.  
Un Smart Lab în fiecare școală pentru 

România Educată până în 2027 
Un parteneriat cu Administrația Prezidențială, Guvernul României și 

Autoritățile Publice Locale pentru următorii 30 de ani 



 
Scopul transformator masiv al INACO pentru 

modernizarea educației: 
 
 

 

 
 

ACCESUL GRATUIT AL TUTUROR ELEVILOR DIN ROMÂNIA LA 
EDUCAȚIE DIGITALĂ INTELIGENTĂ 

 
UN SMART LAB 4.0 ÎN FIECARE JUDEȚ, apoi în fiecare ȘCOALĂ 



 
BUTONUL MAGIC pentru reforma educației: 

 
 

 

NEVOIA 
 



• Fiecare loc de muncă va avea o componentă digitală 
- Competențele digitale ne vor plăti facturile și ne vor da calitate vieții  
- Educația pentru joburile care vor fi create  
- Sondaj INACO (dec. 2018): doi din trei elevi consideră că noile 
meserii ale viitorului vin din domeniile roboticii, inteligenței 
artificiale, calculatoarelor și imprimării 3D în România 
 

  

DE CE? 

• Cel mai mic buget pentru educație din UE – riscăm 
decuplarea de la saltul tehnologic al Occidentului 
- Regândirea educației de jos în sus 

 - Capacitatea elevilor de a lucra cu noile tehnologii și date 
 - Statutul de absolvent dispare – învățăm pe tot parcursul vieții 
 - Viitorul educației este flexibil, modular și online, cu certificate de 

competențe modulare/micro-credentiale pentru creșterea calificărilor 
sau recalificare pentru a ține pasul cu noile tehnologii 

  
 

https://inaco.ro/la-ce-meserii-viseaza-tinerii-in-2018/


DE CĂTRE CINE?  
Efort comun al autorităților locale, centrale, al 
mediului privat și civic 
  INACO - Inițiativa pentru Competitivitate -  ONG care reuneşte o 

comunitate de 60 de profesionişti voluntari în diferite domenii 

cheie economice şi sociale, structurând un think-tank dedicat 

competitivităţii, înființat în feb. 2017. 

 Primii 4 ani de activitate ai INACO:  

 ”GHIDUL MESERIILOR VIITORULUI”, în trei ediții anuale; 

 Primele 5 Smart Lab-uri create în scolile din România;  

 Am pilotat proiectul de Școală exponențială; 

 Am editat primele diplome în blockchain - elevii de 10 din București 

 Am contribuit la realizarea Strategiei de digitalizare SMART Edu 

•  Următorii 4 ani de activitate ai INACO: 

  Drumul spre învățare exponențială: un Smart Lab în fiecare școală. 
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 În urma prezentării Ghidului Meseriilor Viitorului, 
elevii ne-au cerut, pe drept cuvânt, să ”facem ceva” 
ca ei să poată învăța și practica noile tehnologii încă 
din școală. 

CUM? Traininguri cu peste 10 mii de elevi cu privire la 
Ghidul Meseriilor Viitorului  

https://inaco.ro/wp-content/uploads/2019/09/Ghidul-meseriilor-viitorului_Editia-a-IIa_INACO_30-Sep-2019.pdf
https://inaco.ro/wp-content/uploads/2020/10/Ghidul-meseriilor-viitorului-Editia-a-IIIa-INACO-Sep-2020-red.pdf
https://inaco.ro/wp-content/uploads/2018/09/Ghidul-meseriilor-viitorului_INACO_10-septembrie-2018.pdf


• Școala nr. 45 Titu Maiorescu – Sectorul 1  
• Liceul Al. I. Cuza – Sectorul 3 
• Măgurele – IFA – jud. Ilfov 
• Colegiul N. G. Moisil – Sectorul 6 
• Biblioteca Județeană din Călărași 

 

 Proiect pilot curricular: “școală exponențială”, 
în cadrul “Centrului Educațional Digital 
Inteligent Smart Lab 4.0 Titu Maiorescu”.  

 Detalii aici: https://inaco.ro/centrul-educational-digital-

inteligent-de-ce-avem-nevoie-de-scoli-exponentiale/ 

 

 

 

”Am făcut ceva”. Primele 5 Smart Lab din România 
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În ce constă un Smart Lab educațional 4.0.? 

 Utilarea școlilor cu noile tehnologii 4.0, software-ul aferent, aplicații pentru toate 
materiile studiate, pentru activități extra-curriculare, materiale consumabile, instruire 
pentru cadrele didactice, mentenanță pentru un an, inclusiv amenajarea spațiului cu 
mobilier școlar complet integrat și adaptat tehnologiilor avansate, cu un design modern, 
adaptat tinerelor generații, acces la internet de mare viteză, adaptabil nevoilor fiecărei 
unități de învățământ beneficiare și profilului educațional.  

 Un Smart Lab educațional 4.0. performant, în accepțiunea noastră, presupune: 

 6 imprimante 3D: 5 buc monocrome, 1 buc policolore 

 2 scanere 3D: unul fix, unul manual;  

 1 laser 3D; 

 2 roboți educaționali multifuncționali – unul umanoid, unul braț industrial 
educațional - și 30 de kituri robotice pentru începători 

 30 doodlere/creioane 3D 

 30 ochelari de realitate virtuală VR/AR + Mixed reality Class VR System, 

 30 laptopuri integrate cu noile tehnologii 

 O tablă interactivă cu videoproiector 

 De ce? Pentru că reținem 90% din ceea ce facem, 30% din ceea ce citim și doar 20% din 
ceea ce auzim. 

 



Înainte                    După 



 INACO vă propune un parteneriat pentru finanțarea unui 
proiect educațional național de excelență, inclusiv prin PNRR. 
 Să antrenăm competențele digitale ale tinerelor generații încă din școală 

prin utilarea a cel puțin unei unități de învățământ din fiecare județ al 
țării cu tehnologiile 4.0 aferente actualei revoluții digitale care resetează 
integral piața muncii de mâine.  

 Să valorificăm experiența acumulată în primele 5 proiecte pilot și să 
extindem dezvoltarea școlilor exponențiale prin intermediul centrelor 
educaționale digitale inteligente în fiecare școală în anii viitori. 

 Să diminuăm decalajele digitale actuale între regiunile țării și școlile din 
mediul urban și rural, pornind de la o distribuție națională rezonabilă 
bugetar, accesibilă teritorial pentru copiii pasionați. 

Ce propunem decidenților României? 
Crearea Primului Smart Lab în fiecare județ din țară în 2021 



Fonduri locale S3 

De ce să sprijiniți proiectul INACO? 

 Pentru că avem o viziune comună 

     VIITORUL CONTEAZĂ   

                        /   Proiectul INACO: ROMÂNIA EDUCATĂ ȘI COMPETITIVĂ 

        - “Competențele digitale contează.” 

        - “Copiii națiunii contează.” 

        - “Locurile de muncă contează.” 
 

 Pentru că avem un public-țintă comun 

 CETĂȚENI SMART PENTRU O NAȚIUNE SMART  

                         /   Proiectul INACO – sute de mii de tineri viitori  
   angajați sau antreprenori, alfabetizați digital și 
   pregătiți pentru piața muncii de mâine.                                          

 

 



Fonduri locale S3 

De ce să sprijiniți proiectul INACO? 

 Pentru că avem aceeași opțiune pentru viitorul tehnologizat 

 

Abordarea tehnologiei digitale de ultimă oră pentru învățare, 
creativitate, adaptare, comunicare, producție, servicii, pentru 
securitatea operațiunilor și securitatea consumatorilor, a 
cetățenilor în general.  

 

                  /  Proiectul INACO: Smart Lab 4.0 în fiecare școală și  

                instruirea cadrelor didactice, în  

    acord cu noul nomenclator al  

    competențelor și noua hartă a 
    meseriilor de viitor. 

 



CREAREA  
CENTRELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE INTELIGENTE 
ÎN FIECARE JUDEȚ AL ȚĂRII ESTE NEVOIA TINERELOR 

GENERAȚII ÎN ANUL 2021 



#ÎmpreunăCreștemEducația 

 



 
Vă stăm la dispoziție pentru detalii: 

 
 

 

 
 

Andreea PAUL 
Preşedinte INACO – Inițiativa pentru Competitivitate 

andreea.paul@inaco.ro 
office@inaco.ro  

 
Tel: 0722.637.140 

 

Website INACO: www.inaco.ro 
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