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- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport: Comisia pentru industrie, cercetare și 

energie (ITRE); comisie sesizată pentru aviz: Comisia pentru dezvoltare (DEVE); Comisia pentru 

comerț internațional (INTA), Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), Comisia 

pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru afaceri externe 

(AFET), Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru 

piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Comisia pentru transport și turism (TRAN), 

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru cultură și educație (CULT), Comisia 

pentru afaceri juridice (JURI), Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE); 

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

 

1. CONTEXT 

Transformarea digitală ridică provocări globale. Comisia Europeană a intrat în „Deceniul digital” 

și prezintă o viziune, ținte și căi pentru o transformare digitală de succes a Europei până în 2030. 

Acest lucru este esențial pentru a realiza tranziția către o economie neutră din punct de vedere 

climatic, circulară și rezistentă. 

Ambiția UE este de a fi suverană digital într-o lume deschisă și interconectată și de a urma politici 

digitale care să ajute oamenii și întreprinderile să profite de un viitor digital durabil și mai prosper. 

Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, s-au angajat să promoveze viitorul digital 

prin intermediul conectivității, sprijinirii întreprinderilor noi și tehnologiilor digitale curate.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0118&l=en
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Astfel, 26 de țări europene au semnat Declarația privind „Transformarea verde și digitală a UE” 

pentru a accelera utilizarea tehnologiilor digitale verzi în beneficiul mediului, prin care să existe o 

colaborare strânsă între statele membre în vederea implementării și dezvoltării tehnologiilor 

digitale avansate (5G, 6G, fibra optică), reprezentând niște soluții esențiale pentru atingerea 

neutralității climatice și pentru accelerarea tranziției digitale în domenii precum energia, 

transporturile, sectorul producției, agroalimentar și al construcțiilor. 

De asemenea, 27 de țări europene au semnat Declarația privind „Portalurile europene de date 

ca element-cheie al deceniului digital al UE”, prin care să poată fi consolidată conectivitatea 

dintre Europa și partenerii săi din Africa, Asia, vecinătatea europeană și America Latină, punându-

se accentul pe utilizarea cablurilor terestre și submarine, a legăturilor prin satelit și prin rețele 

pentru asigurarea unui schimb de date sigur. 

O alta declarație prin care se urmărește garantarea faptului că toate întreprinderile nou-înființate 

din Europa să beneficieze de cele mai bune practici adoptate de ecosistemele de în 

 

 

treprinderi nou-înființate de succes, o reprezintă Declarația privind „Standardul UE în favoarea 

întreprinderilor nou-înființate” , care a fost semnată de către 24 de state membre. România este 

semnatară a celor trei declarații. 

Printre proiectele finanțate de UE în vederea realizării de investiții importante în această tranziție 

digitală se numără NextGenerationEU, Mecanismul de redresare și reziliență, precum și noul 

Instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. 

În discursul său din 2020 privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Ursula von der 

Leyen, a cerut Europei să aibă o viziune comună pentru 2030, bazată pe obiective și principii clare 

precum conectivitatea universală și respectarea dreptului la viață privată și libertate de vorbire, și 

pentru a ajuta Europa să devină verde, digitală, mai rezilientă și mai puternică după această 

pandemie. 

Criza generată de COVID-19 a creat niște probleme de anvergură, prin care s-a accelerat notabil 

utilizarea instrumentelor digitale, prin care au fost scoase în evidență pe de-o parte oportunitățile 

și facilitățile care sunt oferite prin intermediul lor, dar pe de altă parte au fost evidențiate și 

inegalitățile digitale. 

Astfel, la 09 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o serie de acțiuni și obiective-cheie 

ambițioase, fixate pentru 2030, un mecanism de guvernanță solid, intrumente care să faciliteze 

atingerea acestor obiective, precum și un sistem de monitorizare prin care să se permită 

monitorizarea progreselor înregistrate de Uniunea Europeană în scopul atingerii acestor obiective. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectivul general al acestei comunicări este găsirea unui numitor comun asupra unui set de 

principii digitale, în vederea lansării rapide a unor proiecte importante din mai multe țări și a  

pregătirii unei propuneri legislative care să stabilească un cadru robust de guvernanță, pentru a 

putea fi monitorizat progresul - Busola digitală. 

Astfel, comunicarea propune o serie de acțiuni pentru atingerea obiectivelor-cheie: 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-transformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-day-2021-europe-reinforce-internet-connectivity-global-partners
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2453
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_ro
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1. Soluții digitale în materie de sănătate: 

 Datorită pandemiei de Covid-19, a fost demonstrat potențialul de îngrijire de la distanță și 

robotică pentru a proteja personalul medical și pentru ca pacienții să poată fi îngrijiți de la distanță 

acasă; 

 Prin intermediul tehnologiilor digitale să poată fi oferite cetățenilor mijloace de 

monitorizare a stării de sănătate și de adaptare a stilului de viață și prin care să fie favorizată 

autonomia, bolile netransmisibile să fie prevenite, și eficientizarea furnizorilor de servicii de 

sănătate și de asistență medicală și a sistemelor de sănătate. 

 

2. Soluții verzi digitale – Pașaportul digital al produsului 

 Este necesară o gestionare mai inteligentă a datelor referitoare la produse de-a lungul 

întregului ciclu de viață al produsului pentru a fi posibilă tranziția către o economie durabilă; 

 Cu ajutorul tehnologiilor digitale pot fi etichetate, urmărite, localizate și partajate datele 

referitoare la produse de-a lungul lanțurilor valorice, până la nivelul diferitelor componente și 

materiale. 

 

Comisia intenționează să transpună aceste obiective în materie de digitalizare prin intermediul 

Busolei pentru dimensiunea digitală, în dispoziții structurate în patru direcții clare: 

 

1. Cetățeni cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul 

digital, astfel încât: 

 să existe 20 de milioane de specialiști TIC angajați în UE, cu asigurarea parității între femei 

și bărbați, pe lângă obiectivul privind competențele digitale de bază stabilit în Planul de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale; 

 

2. Infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile, astfel încât: 

 toate gospodăriile europene să dispună de o rețea gigabit, iar toate zonele populate, de 5G; 

 producția de semiconductori de ultimă generație și durabili în Europa, inclusiv 

procesoarele, să reprezinte cel puțin 20 % din producția mondială ca valoare (ceea ce 

înseamnă capacități de producție cu noduri mai mici de 5 nm, cu obiectivul de a ajunge la 

noduri de 2 nm și de 10 ori mai eficiente din punct de vedere energetic decât în prezent); 

 10 000 de noduri periferice foarte sigure și neutre din punctul de vedere al impactului 

asupra climei22 să fie implementate în UE; acestea vor fi distribuite astfel încât să 

garanteze accesul la servicii de date cu latență redusă (câteva milisecunde), indiferent de 

locul în care sunt situate întreprinderile; 

 până în 2025, Europa să dispună de primul său calculator cu accelerare cuantică, urmând 

apoi ca Europa să se afle în avangarda capacităților cuantice până în 2030. 

 

3. Transformarea digitală a întreprinderilor care presupune ca transformarea 

digitală are potențial pentru cinci ecosisteme esențiale, și anume: 

a) Industria prelucrătoare: datorită conectivității 5G, dispozitivele din fabrici vor fi și mai 

conectate și vor colecta date industriale; 
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b) Sănătatea: introducerea unei mai mari interacțiuni online, a unor servicii fără documente 

pe suport de hârtie, a transmiterii electronice și a accesului electronic la date în locul 

documentelor pe suport de hârtie și a automatizării; 

c) Construcțiile: dintre toate sectoarele majore, sectorul construcțiilor înregistrează cea mai 

scăzută creștere a productivității din ultimii 20 ani; 

d) Agricultura: datorită tehnologiilor agricole digitale, sectorul agricol poate produce într-

un mod mai adaptat și mai eficient, îmbunătățind astfel durabilitatea, performanța și 

competitivitatea sectorului. 

e) Mobilitatea: soluțiile digitale pentru mobilitatea conectată și automatizată au un mare 

potențial de reducere a accidentelor rutiere, de îmbunătățire a calității vieții și de 

îmbunătățire a eficienței sistemelor de transport. 

Astfel, în ceea ce privește această transformare digitală a întreprinderilor, obiectivele concrete 

până în 2030 vizează ca: 

 75% dintre întreprinderile europene să folosească servicii de cloud computing, Big Data și 

inteligența artificială; 

 peste 90% dintre IMM-urile europene să ajungă cel puțin la un nivel de bază de intensitate 

digitală; 

 Europa își va lărgi portofoliul de întreprinderi inovatoare în faza de extindere și va 

îmbunătăți accesul acestora la finanțare, ceea ce va duce la dublarea numărului de unicorni 

în Europa. 

 

4. Digitalizarea serviciilor publice care să asigure ca, până în 2030: 

 serviciile publice esențiale disponibile pentru cetățenii și întreprinderile europene să fie 

furnizate 100% în mediul online; 

 100% din cetățenii europeni să aibă acces la dosarele medicale (dosare electronice); 

 80% din cetățeni să utilizeze o soluție de identificare digitală. 

Totodată, Busola pentru dimensiunea digitală va include și o structură de guvernanță care să 

includă raportarea anuală a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la 

progresele înregistrate în atingerea obiectivelor deceniului digital, monitorizarea principiilor 

digitale aprobate în declarația interinstituțională și un mecanism de organizare împreună cu 

statele membre a proiectelor multinaționale pentru consolidarea tranziției digitale a Europei în 

domenii esențiale. 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări ale Consiliului UE 

 

 La 09 iunie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind conturarea viitorului digital al 

Europei, abordând o gamă largă de aspecte legate de punerea în aplicare a strategiei digitale 

a UE; 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/
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 La 13 octombrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind valorificarea oportunităților 

oferite de digitalizare în vederea accesului la justiție; 

 La 04 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat noi norme privind obținerea de probe și 

notificarea sau comunicarea actelor, pentru a moderniza schimburile transfrontaliere între 

autorități prin intermediul digitalizării; 

 La 21 octombrie 2020, Președinția Consiliului a emis concluzii privind Carta drepturilor 

fundamentale în contextul inteligenței artificiale și al schimbării digitale; 

 La 22 martie 2021, Consiliul a adoptat concluzii privind Strategia de securitate cibernetică 

a UE; 

 În cadrul videoconferinței membrilor Consiliului European din 25-26 martie 2021, liderii 

UE au discutat despre propunerea privind Busola pentru dimensiunea digitală, inclusiv 

despre obiectivele pentru 2030. 

 

 Parlamentul European 

 

Parlamentul European a jucat un rol important în relansarea pieței interne și este un 

promotor și un programator ager pentru piața unică digitală. De asemenea, Parlamentul a 

contribuit la aspectele legate de tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) prin rapoarte din 

proprie inițiativă, ateliere, avize și rezoluții, consolidând în mod sistematic aceste aspecte prin 

intermediul legislației. 

Astfel, Parlamentul a adoptat diferite norme precum: 

 Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă 

digitală pentru Europa: 2015; 

 Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 

noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de 

modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile 

utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a 

Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de 

comunicații mobile în interiorul Uniunii; 

 Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice 

de mare viteză Text cu relevanță pentru SEE; 

 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE; 

 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării 

sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 

De asemenea, printre rezoluțiile recente aprobate de Parlamentul European în acest 

domeniu, se numără și rezoluția sa din 17 aprilie 2020 cu privire la acțiunea coordonată a UE 

pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale, prin care Parlamentul a invitat 

Comisia Europeană să își dezvolte în continuare capacitatea de a oferi servicii cloud, pentru a 

facilita schimbul de studii și date privind sănătatea și dezvoltarea unui vaccin la nivelul Uniunii 

Europene. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/13/digital-justice-council-adopts-conclusions-on-digitalisation-to-improve-access-to-justice/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/11/04/digital-europe-council-adopts-new-rules-to-modernise-judicial-cooperation-in-taking-of-evidence-and-service-of-documents/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/21/artificial-intelligence-presidency-issues-conclusions-on-ensuring-respect-for-fundamental-rights/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/03/25/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010IP0133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.pdf
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4. ASPECTE PRIVIND POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE  

La nivel național, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) este instituția responsabilă 

pentru transformarea digitală a societății românești, fiind o instituție înființată în 2020 pentru a 

realiza obiectivele Guvernului în acest domeniu.  

 

În această calitate, ADR își propune să construiască și să eficientizeze acest proces de digitalizare 

prin încurajarea instituțiilor publice, precum și cele din mediul privat pentru a trece la un alt nivel 

de asigurare a unor servicii rapide, sigure și eficiente. 

 

Pandemia Covid-19 a impulsionat în mod semnificativ trecerea la digitalizare, dar pentru a atinge 

acest obiectiv, este necesar ca pe lângă investițiile în calculatoare, rețele și platforme online, 

companiile și statul trebuie să investească și în pregătirea angajaților. Cu toate acestea, potrivit 

indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020, care monitorizează performanțele 

digitale globale din Europa și urmărește progresele înregistrate de țările UE în ceea ce privește 

competitivitatea digitală, România ocupă locul 26 în UE în ceea ce privește acest capitol. 

 

Totodată, ADR a finalizat analiza privind „Barierele Digitalizării mediului public şi privat din 

România”, reprezentând un document important care va sta la baza fundamentării și prioritizării 

proiectelor derulate prin fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027. 

 

 

5. LINK-URI UTILE 

 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Busola pentru dimensiunea digitală 2030: 

modelul european pentru deceniul digital; 

- Fișa Oeil privind COM(2021)118; 

- Etapele adoptării Comunicării Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

Busola pentru dimensiunea digitală 2030; 

- Declarația privind „Transformarea verde și digitală a UE”; 

- Declarația privind „Standardul UE în favoarea întreprinderilor nou-înființate” (EU 

Startup Nations Standard); 

- Întrebări și răspunsuri privind Deceniul digital al Europei; 

- Fișă informativă privind Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030; 

- Informații generale privind Busola digitală; 

- Informații generale privind Modelarea viitorului digital al Europei. 

 

                                                                                             Marina CLOPOTARU 

13 mai 2021 

https://www.adr.gov.ro/adr/
file:///C:/Users/Balasoiu/Downloads/23_desi_2020_-_romania_-_ro_23F86142-D417-3137-9D08D925A4E29CBD_66955.pdf
https://www.adr.gov.ro/wp-content/uploads/2021/04/ADR-Barierele-Digitalizarii-mediului-public-si-privat-din-Romania.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0118&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-countries-commit-leading-green-digital-transformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-day-2021-europe-reinforce-internet-connectivity-global-partners
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_984
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

