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1. CONTEXT 

 

Principalele provocări care stau în fața și care au fost asumate de către Comisia Europeană 

se referă, în esență, la tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume digitală, provocări 

cuprinse în pachetul prezentat de Comisia Europeană la 19 februarie 2020, „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  

Esența propunerii este perspectiva unei societăți digitale bazate pe valorile europene și pe 

normele europene, care să reprezinte 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 propune o serie de acțiuni cheie, modificarea 

și/sau completarea cadrului legislativ existent și direcții de finanțare. Unele dintre 

propuneri au fost deja prezentate (Cartea albă pentru inteligența artificială, Strategia 

europeană privind datele, Strategia industrială), altele vor fi introduse în cursul anului 2020 

(strategii 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) sau până la sfârșitul 

intervalului (Strategia europeană privind securitatea cibernetică, Programul pentru politica 

în domeniul spectrului de frecvențe radio, o inițiativă privind produsele electronice 

circulare). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1585037370363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
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Se propune, de asemenea, consolidarea/revizuirea cadrul legislativ existent (Agenda pentru 

competențe, Garanția pentru tineret, Directiva privind securitatea rețelelor și a 

informațiilor, Strategia pentru interoperabilitatea administrațiilor UE, Regulamentul 

eIDAS, Regulament 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. 

La 3 iunie, Comisia a lansat o consultare publică, deschisă până la 8 septembrie 2020, al 

cărei obiectiv este cel de a colecta opinii și date de la cetățeni, întreprinderi, platforme 

online, mediul academic, societatea civilă și toate părțile interesate, care să contribuie la 

conturarea viitorului cadru de reglementare pentru serviciile digitale.  

Consultarea vizează, concret: 

 Directiva privind comerțul electronic (libertatea de a presta servicii digitale, 

limitarea generală a răspunderii pentru conținutul creat de utilizatori). Comisia 

dorește instituirea de norme clare referitoare la rolul și obligațiile intermediarilor 

online  și un sistem de guvernanță mai eficace pentru punerea în aplicare a acestor norme 

în mod corect în întreaga piață unică a UE, garantându-se,  totodată, respectarea drepturilor 

fundamentale; 
 condițiile de concurență echitabile pe piețele digitale europene, respectiv 

impunerea unor norme generale suplimentare pentru toate platformele de o anumită 

dimensiune; 

 de asemenea, Comisia consultă părțile interesate și referitor la alte aspecte nou-

apărute referitoare la mediul platformelor online, cum ar fi oportunitățile și 

provocările cu care se confruntă lucrătorii independenți în furnizarea de servicii 

prin intermediul platformelor online. 

 

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 tehonologiilor IA în sectorul public se află printre obiectivele principale ale 

Autorității pentru digitalizarea României. 

Camera Deputaților a ridicat, prin întrebările și interpelările membrilor săi, problema 

digitalizării, cele mai multe axându-se pe prioritățile programului „România digitală”; 

digitalizarea educației, a administrației publice.  

https://ec.europa.eu/romania/news/20200603_pachet_servicii_digitale_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=59261&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=58372&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=57198&idl=1


 3 

În Recomandarea de  Recomandare a Consiliului  privind Programul național de reformă 

al României pentru 2020 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de 

convergență al României pentru 2020 se precizează că „România are rezultate slabe în ceea 

ce privește numeroase componente ale Indicelui economiei și societății digitale, inclusiv 

serviciile publice digitale, competențele digitale ale populației în ansamblu și digitalizarea 

întreprinderilor. Competențele digitale de bază și competențele elementare de utilizare a 

programelor informatice sunt printre cele mai scăzute din UE. Din cauza infrastructurii 

digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a competențelor digitale 

insuficiente, trecerea la învățământul la distanță, necesară în contextul epidemiei de 

COVID-19, creează probleme pentru instituțiile de învățământ și formare, pentru cadrele 

didactice și pentru elevi, în special pentru elevii defavorizați și pentru romi”. 

 

LINK-URI către documentele consultate 

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

content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1585037370363 

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

https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/ 
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