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1. CONTEXT 

 

Principalele provocări asumate de Comisia Europeană se referă, în esență, la 

tranziția către o planetă sănătoasă și la o nouă lume digitală și au fost cuprinse în pachetul 

de măsuri prezentat la 19 februarie 2020, respectiv „Carte albă - Inteligența artificială - O 

abordare europeană axată pe excelență și încredere”,  „O strategie europeană privind 

datele” și „Conturarea viitorului digital al Europei”. 

 

2. CONŢINUT 

 

Obiective  

Comunicarea prezintă perspectiva unei societăți digitale bazate pe valori europene 

și pe norme europene, care să devină o veritabilă sursă de inspirație pentru restul lumii. 
Pentru următorii cinci ani, Comisia a prezentat trei obiective fundamentale: 

 O tehnologie în serviciul cetățenilor; 

 O economie echitabilă și competitivă; 

 O societate deschisă, democratică și durabilă. 

 

Conţinut 

 

Pentru atingerea acestor obiective, Comisia Europeană a prezentat o serie de 

acțiuni-cheie, precum modificarea și/sau completarea cadrului legislativ existent și 

stabilirea direcțiilor de finanțare. La începutul lui 2020, Comisia Europeană a publicat 

Cartea albă pentru inteligența artificială, Strategia europeană privind datele, Strategia 

industrială. Pe termen mediu, printre acțiunile viitoare se numără prezentarea strategiilor 

europene privind tehnologiile cuantice și blockchain, Planul de acțiune pentru educația 

digitală, agende pentru consumatori, Planul de acțiune pentru sectorul mass-media și 

audiovizual, Planul de acțiune pentru democrația europeană. Pe termen lung se urmărește 

lansarea Strategiei europene privind securitatea cibernetică, a Programului pentru politica 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_67_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
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în domeniul spectrului de frecvențe radio, a inițiativei privind produsele electronice 

circulare. 

Se propune, de asemenea, consolidarea/revizuirea cadrului legislativ existent, 

respectiv Agenda pentru competențe, Garanția pentru tineret, Directiva privind 

securitatea rețelelor și a informațiilor, Strategia pentru interoperabilitatea administrațiilor 

UE, Regulamentul eIDAS, Regulamentul EuroHPC, Directiva privind reducerea 

costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă, normele UE în materie de 

concurență pentru era digitală. 

În ceea ce privește finanțarea, aceasta se va desfășura prin programele specifice 

(Programul Europa digitală, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Orizont Europa, 

Programul spațial), utilizarea garanției InvestEU și a fondurilor structurale și de 

dezvoltare rurală (FEDR, FEADR). Punerea în aplicare a reformelor și intensificarea 

investițiilor în cercetare și dezvoltare și în implementarea tehnologică ar putea genera o 

creștere suplimentară cumulată a PIB-ului de 14 % până în 2030 sau de 3,2 % prin 

accelerarea investițiilor și adoptarea de măsuri până în 2022. 

Propunerea vizează, de asemenea, o componentă internațională, la baza căreia ar 

trebui să se afle o serie de reglementări - o strategie de cooperare digitală la nivel 

mondial, o carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile externe,  o platformă 

a digitalizării pentru dezvoltare, o strategie pentru standardizare, un plan de 

acțiune pentru promovarea abordării europene în cadrul relațiilor bilaterale și al forurilor 

multilaterale. 

 

3. ROMÂNIA  

 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, prin care au 

fost preluate și adaptate elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte 

inițiative pilot ale Strategiei Europa 2020, definește rolul pe care utilizarea tehnologiei 

informației și comunicațiilor va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020. 

Implementarea tehnologiilor inteligenței artificiale în sectorul public se află printre 

obiectivele principale ale Autorității pentru digitalizarea României. 

De-a lungul timpului, Camera Deputaților a ridicat, prin întrebările și interpelările 

membrilor săi, problema digitalizării;  cele mai multe dintre acestea au vizat prioritățile 

programului „România digitală”; digitalizarea educației, a administrației publice.  

 

LINK-URI către documentele consultate: 
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