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1. CONTEXT 

Inteligența artificială este prezentă în toate domeniile de activitate, în majoritatea 

aspectelor vieții cotidiene; datele - fie că este vorba despre Big Data sau Small Data – 

sunt prezente în industrie, comerț, sănătate, cultură, educație, administrații publice. 

Pentru a crea infrastructura prezentă de date și cloud, Uniunea Europeană a investit între 

4 și 6 miliarde de euro. Valoarea economiei de date în UE, în prezent, este de 300 de 

miliarde de euro, respectiv 2,4% din PIB. În ultimii cinci ani, economia de date a condus 

la crearea a circa 6 milioane de noi locuri de muncă.  

Pe de altă parte, trebuie luate în considerare riscurile de care este însoțit avansul 

tehnologiilor legate de IA, potențiala interferență cu drepturile fundamentale ale 

cetățenilor, necesitatea creării unui climat de încredere în utilizarea și utilizatorii acestor 

tehnologii cu avans foarte rapid. 

La aceste două componente ale tehnologiilor bazate pe IA și date se referă pachetul 

prezentat de Comisia Europeană la 19 februarie 2020, „Carte albă - Inteligența artificială 

- O abordare europeană axată pe excelență și încredere” și  „O strategie europeană 

privind datele”. 

Necesitatea Strategiei privind datele 

Necesitatea unei noi strategii europene derivă din mărirea permanentă a fluxului de date, 

dar și al implicării tot mai accentuate nu doar a industriilor, ci și a persoanelor individuale 

în acest flux. Comisia Europeană preconizează, pentru anul 2025, o creștere cu 530% a 

volumului global de date, o economie bazată pe date în valoare de 829 miliarde euro (301 

miliarde în 2018), 10,9 milioane de profesioniști în domeniul datelor (5,7 în 2018), 65% 

din populație va avea cunoștințe digitale de bază (57 în 2018). 

 UE va trebui să gestioneze această situație constant; este vorba despre conectivități, 

stocare, procesare și securitate a sistemelor, de îmbunătățirea structurilor de guvernanță, 

de integrarea fluxurilor de date în toate noile politici enunțate de Comisia Europeană.  

De strategia digitală a UE vor beneficia cetățenii (tehnologiile digitale vor contribui la 

îmbunătățirea vieții cotidiene), întreprinderile (va fi creat cadrul necesar pentru lansare, 

dezvoltare, inovare, interacțiune) și mediul (tehnologiile digitale vor contribui la 

atingerea obiectivului neutralității climatice). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_66_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
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Printre măsurile anterioare luate de Comisia Europeană pentru gestionarea fluxurilor de 

date se află: 

- Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) – au fost create premise 

pentru un cadru de încredere în evoluțiile legate de economia datelor; 

- Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal; 

- Regulamentul privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor; 

- Directiva privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public. 

 

2. CONŢINUT 

Obiectiv  

Obiectivul propus este de a stabili politicile și investițiile aferente pentru dezvoltarea în 

continuare a economiei datelor în următorii cinci ani, cu respectarea unor valori 

fundamentale: tehnologiile să fie puse în slujba oamenilor, o economie corectă și 

competitivă, o societate deschisă, democratică și sustenabilă. 

Scopul propus este crearea unui spațiu european unic al datelor/o piață unică europeană a 

datelor. 

Conţinut 

Pentru aplicarea politicilor și pentru realizarea finanțărilor necesare, Comisia a structurat 

acțiunile necesare pe patru piloni. 

 Un cadru de guvernanță transsectorial pentru accesul la date și utilizarea acestora  

Acțiuni propuse:  

 propunerea unui cadru legislativ pentru guvernanța spațiilor europene comune ale 

datelor (T4 2020); 

  adoptarea unui act de punere în aplicare privind seturile de date cu valoare 

ridicată (T1 2021); 

 propunerea, după caz, a unui act legislativ privind datele, 2021; 

 analiza importanței datelor în economia digitală (de exemplu, prin intermediul 

Observatorului privind economia platformelor online) și revizuirea cadrului politic 

existent în contextul pachetului legislativ privind serviciile digitale (T4 2020). 

 Investiții în date și consolidarea capacităților și infrastructurilor Europei pentru 

găzduirea, prelucrarea și utilizarea datelor, interoperabilitate 

Acțiuni propuse: 

  investiții într-un proiect cu impact ridicat privind spațiile europene ale datelor, cu 

scopul de a facilita investiții combinate în valoare de 4-6 miliarde euro, din care Comisia 

ar putea avea drept obiectiv investirea a 2 miliarde euro (2022); 

 semnarea memorandumurilor de înțelegere cu statele membre privind 

interconectarea cloudului (T3 2020); 

 lansarea unei piețe europene a serviciilor de cloud, care să integreze ansamblul 

ofertelor de servicii de cloud (T4 2022); 

 crearea unui cadru de (auto)reglementare al UE în domeniul cloudului (T2 2022). 

 Competențe: responsabilizarea persoanelor, investirea în competențe și în IMM-uri 

Acțiuni propuse: 

 Analizarea posibilității de a îmbunătăți dreptul persoanelor la portabilitatea 

datelor (eventual ca parte a Actului legislativ privind datele din 2021). 

 Spații europene comune ale datelor în sectoarele strategice și domeniile de interes public 

Viitoarele evoluții legislative în această privință vor lua în considerare faptul că utilizarea 

datelor în aceste sectoare va avea impact sistemic; cadrul de reglementare orizontal poate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1024
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fi completat de o legislație sectorială privind accesul la date și utilizarea acestora, precum 

și de mecanisme pentru asigurarea interoperabilității. 

Comisia își propune crearea a nouă spații europene comune ale datelor pentru: industria 

prelucrătoare, Pactul ecologic european, mobilitatea, domeniul medical, domeniul 

financiar, energie, agricultură, administrații publice, competențe. 

Pe lângă toate acestea, Comisia își propune o abordare deschisă, dar proactivă, la nivel 

internațional, care se va realiza prin crearea unui cadru de măsurare a fluxurilor de date și 

de estimare a valorii lor economice în Europa, precum și între Europa și restul lumii 

(T4 2021). 

Comunicarea cuprinde și o anexă care prezintă cele nouă spații europene comune ale 

datelor, preconizate de Comisia Europeană.  

Unul dintre aspectele care trebuie subliniate și care sunt criticate în diferite publicații este 

ceea ce Comisia aduce clar în fața statelor membre: politicile referitoare la IA, date, 

cloud, vor fi elaborate la Bruxelles: „Deși o serie de state membre elaborează deja la 

nivel național inițiative similare privind piața, avantajul unei piețe de servicii de cloud la 

nivelul UE este dublu. În primul rând, aceasta poate rezolva problema actuală a 

dezechilibrului de pe piață care există între actorii globali gigant care oferă frecvent 

soluții integrate de conțin și aplicații furnizate de actori mai mici (din UE). În al doilea 

rând, aceasta poate genera claritate în ceea ce privește conformitatea serviciilor de 

cloud cu normele relevante”. 

 

3. ETAPE URMĂTOARE 

 Act pentru serviciile digitale, preconizat a fi prezentat de către Comisie în cursul 

anului 2020; 

 Revizuirea Regulamentului eIDAS; 

 Unitate cibernetică comună pentru protejarea infrastructurii critice europene; 

 Alianțe la nivel global. 

 

4. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 
 În România, de acest domeniu se preocupă: 

-  Autoritatea pentru Digitalizarea României ; 

- Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

-  LINK-URI către documentele consultate 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1584359088084 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-

age/european-data-strategy_ro 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1024 
Dana Honciuc 

20 martie 2020 

 

https://www.aadr.ro/
https://www.dataprotection.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1584359088084
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066&qid=1584359088084
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1024

