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Conturarea viitorului digital al Europei 

Tranziția digitală aduce beneficii întregii societăți,

punându-i pe oameni pe primul plan și deschizând noi

oportunități pentru întreprinderi.

Soluțiile digitale reprezintă un aspect esențial pentru

combaterea schimbărilor climatice și asigurarea tranziției

către o economie verde.

 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.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4630


La 9 martie 2021, Comisia Europeană a

propus o „busolă pentru dimensiunea

digitală” a UE, prin care a prezentat o serie

de acțiuni și obiective-cheie ambițioase,

fixate pentru 2030, un mecanism de

guvernanță solid, instrumente 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.

Digitalizarea este în prezent esențială

pentru consolidarea rezilienței economice și

societale și pentru exercitarea unei influențe

la nivel mondial.

Succesul deceniului digital european 

presupune crearea de către UE a unor relații 

de lucru și a unor alianțe puternice cu țări 

care împărtășesc aceeași viziune, atât la 

nivel bilateral, cât și la nivel multilateral.

Busola pentru dimensiunea digitală

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf


Acțiuni pentru atingerea obiectivelor-cheie

Soluții digitale în materie de sănătate:

• potențialul de îngrijire de la distanță;

• mijloace de monitorizare a stării de sănătate și de 

adaptare a stilului de viață.

Soluții verzi digitale – Pașaportul digital al 

produsului

• cu ajutorul tehnologiilor digitale pot fi etichetate, 

urmărite, localizate și partajate datele referitoare la 

produse;

• este necesară o gestionare mai inteligentă a datelor 

referitoare la produse.



Ambițiile digitale ale UE pentru 2030

Obiectivele de politică pentru 2030 sunt

axate pe patru chestiuni esențiale:

• competențe;

• infrastructură și capacități;

• servicii publice;

• digitalizarea întreprinderilor;

Uniunea Europeană își propune să se

situeze în avangarda revoluției digitale din

prezent.



Competențe digitale

până în 2030, cel putin 80%

dintre toti adulții să aibă cel

puțin competențe digitale de

bază

să existe 20 de milioane de 

specialiști TIC angajați în UE, 

să se asigure paritatea între

femei și bărbați;

completează obiectivul

privind competențele digitale

de bază stabilit în Planul de

acțiune privind Pilonul

european al drepturilor

sociale

UE investește în programe

de formare a europenilor:

•Agenda europeană a

competențelor;

•Planul de acțiune pentru

educația digitală;

•Coaliția pentru competențe

digitale și locuri de muncă.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition


Infrastructuri digitale durabile

•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, inclusive 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 climei 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.



Transformarea digitală a întreprinderilor:

transformarea digitală are potențial pentru

cinci ecosisteme esențiale:

1.Industria prelucrătoare: datorită conectivității

5G, dispozitivele din fabrici vor fi și mai conectate

și vor colecta date industriale;

2.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;

3.Construcțiile: dintre toate sectoarele majore,

sectorul construcțiilor înregistrează cea mai

scăzută creștere a productivității din ultimii 20 ani;

4.Agricultura: datorită tehnologiilor agricole

digitale, sectorul agricol poate produce într-un

mod mai adaptat și mai eficient, îmbunătățind

astfel durabilitatea, performanța și

competitivitatea sectorului;

5.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.



Obiectivele concrete ale transformării digitale 

până în 2030 a întreprinderilor: 

• 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 să își extindă portofoliul de întreprinderi

inovatoare și să îmbunătășească accesul acestora la

finanțare, cu scopul dublării numărului de „unicorni” în

Europa.



Cetățenie digitală: 

drepturi și principii 

pentru europeni

La 26 ianuarie 2022, Comisia a propus o declarație interinstituțională

solemnă privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul

digital.

Drepturile și principiile propuse  

•protejarea drepturilor cetățenilor, sprijinea democrației și garantarea că toți

actorii digitali acționează în mod responsabil și în condiții de siguranță. UE

promovează aceste valori în întreaga lume.

•promovarea valorilor de responsabilitate și siguranță în mediul online și

asigurarea accesului la mijloacele necesare pentru a interacționa cu

tehnologii noi și în evoluție, cum ar fi inteligența artificială.

•siguranța și securizarea mediului digital. Toți utilizatorii, tineri și bătrâni

deopotrivă, ar trebui să fie responsabilizați și protejați.

•garantarea accesului la internet, la competențe digitale, la servicii publice

digitale și la condiții de muncă echitabile.

•asigurarea controlului asupra propriilor date.

•sprijinirea tranziției verde de către dispozitivele digitale și informarea

cetățenilor cu privire la impactul asupra mediului și la consumul de energie

al dispozitivelor lor.

Pașii următori ai Comisiei Europene:

• prezentarea unei evaluări a punerii în aplicare a

principiilor digitale în raportul anual privind stadiul

îndeplinirii obiectivelor deceniului digital;

• realizarea unui sondaj Eurobarometru pentru a

monitoriza măsurile subsecvente în statele membre.



Transformarea digitală a Europei presupune crearea unui mecanism de monitorizare și cooperare 

pentru a atinge obiectivele comune stabilite în Busola digitală până în 2030. Mecanismul ar include:

Mecanismul de 

monitorizare și 

cooperare

un raport anual 

privind stadiul 

îndeplinirii 

obiectivelor 

deceniului digital, în 

care Comisia 

evaluează 

progresele 

înregistrate și 

formulează 

recomandări privind 

acțiunile de 

întreprins

un cadru structurat 

pentru a examina 

și aborda 

domeniile în care 

nu se fac progrese 

suficiente, prin 

angajamente 

comune între 

Comisie și statele 

membre

un sistem de 

monitorizare structurat, 

transparent și comun, 

bazat pe indicele 

economiei și societății 

digitale (DESI), care va 

permite măsurarea 

progreselor înregistrate 

în direcția atingerii 

fiecăruia dintre 

obiectivele pentru 2030 

performante și 

sustenabile 

un mecanism de 

sprijinire a 

implementării

proiectelor

multinaționale

foi strategice de 

parcurs

multianuale

privind deceniul

digital, în care 

statele membre își

prezintă politicile

și măsurile

adoptate sau

planificate pentru

a sprijini realizarea

obiectivelor pentru

2030



Proiecte

multinaționale

Comisia Europeană va 

accelera și va facilita

lansarea de proiecte

multinaționale, la scară largă, 

pe care niciun stat membru

nu le-ar putea elabora pe 

cont propriu.

Finanțare
• NextGenerationEU va permite realizarea de investiții colective importante în

transformarea digitală;

• Este prevăzut ca minimum 20% din cheltuielile din fiecare plan național să fie

finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, suplimentându-se astfel

componenta digitală a bugetului european pentru perioada 2021-2027.

• Vor exista oportunități tot mai mari de investiții în domenii precum conectivitatea

digitală pe care le oferă noul Instrument de vecinătate, cooperare pentru

dezvoltare și cooperare internațională.

Aceste proiecte ar putea să 

combine investițiile din 

bugetul UE, cu cele din 

Mecanismul de redresare și

reziliență, din partea statelor

membre, inclusiv a sectorului

privat;să abordeze lacunele

identificate în materie de 

capacități critice ale UE; să 

sprijine o piață unică digitală

interconectată, interoperabilă

și sigură

Lista inițială a proiectelor 

multinaționale identificate de 

Comisia Europeană vizează 

următoarele domenii:

•infrastructura de date

•procesoarele cu consum

redus de energie,

•comunicațiile 5G,

•calculul de înaltă

performanță

• comunicațiile cuantice

securizate

•administrația publică

• tehnologia blockchain

•centrele de inovare digitală

• competențele digitale.



Digitalizarea serviciilor publice

Tehnologiile digitale prezintă un 

potențial enorm de creștere pentru

Europa.

Comisia Europeană s-a angajat să creeze o

Europă pregătită pentru era digitală,

asigurându-se că cetățenii, întreprinderile și

administrațiile au și folosesc noi generații de

tehnologii, o Europă în care transformarea

digitală va aduce beneficii tuturor.

Obiectivele în domeniul digitalizării serviciilor publice:

• serviciile publice esențiale disponibile pentru cetățenii și

întreprinderile europene să poată 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.



Gestionarea digitală a 
documentelor 

Direcției pentru Uniunea 
Europeană



Baza de date a Camerei Deputa

în domeniul afacerilor europene



C
o

m
is

ia
 E

u
ro

p
ea

n
ă

• Proiecte de acte legislative (COM)

• Comunicări (COM)

• Documente de lucru ale serviciilor
Comisiei (SEC/SWD)

• Decizii nelegislative și
recomandări (C)

• Cărți albe, cărți verzi (COM)

• Comunicări comune ale Comisiei
și ale Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru Afaceri Externe și
Politica de Securitate (JOIN)

• Răspunsurile Comisiei la opiniile
parlamentelor naționale (C)

C
o

n
si

liu
l U

E

• Poziții ale Consiliului UE în cadrul 
diferitelor proceduri legislative 
(CONS): expunere de motive, 
poziția Consiliului în primă 
lectură, etc.

• Ordinea de zi a reuniunilor 
Consiliului (INFO-CONS2)

• Rezultatele reuniunilor 
Consiliului (INFO-CONS2)

• Opiniile parlamentelor naționale  
(CONS)

Pa
rl

am
en

tu
l E

u
ro

p
ea

n • Texte adoptate în sesiunile 
plenare (PE)

Categorii de documente primite de la instituțiile UE (selecție)



A. Eur-lex

- Căsuța de e-mail oficială a Camerei Deputaților
- Documentele de la Consiliul UE și Parlamentul European
- Răspunsurile Comisiei Europene la opiniile parlamentelor

naționale

autentificare

Modul de primire a documentelor UE



Transmiterea documentelor UE:
- română,engleză și franceză 
- format word și pdf



C. Eu Send Web

- Noua platformă oficială a Comisiei Europene pentru 
transmiterea documentelor acestei instituții

Transmiterea documentelor UE:
- română,engleză și franceză 
- format word și pdf

Autentificare prin cont ECAS

Modul de primire a documentelor UE



eDELIVERY





https://secure.ipex.eu



IPEX

afi
Uniunii Europene 

.



Puncte de contact în domeniul afacerilor 
europene din fiecare parlament;













Posibilitatea unui cont prin care
se pot anumite aspecte;

Sistemul poate trimite
zilnice, sau lunare













Tehnologia digitală poate contribui la

reducerea emisiilor la nivel mondial și va

reduce, în mod semnificativ, amprenta de

mediu asupra societății.

Transformarea digitală va sprijini aspirațiile UE pentru tranziția verde

Va spori eficiența energetică a infrastructurilor

digitale, limitându-se amprenta lor asupra

resurselor naturale și asupra emisiilor de CO2.



Mulțumesc pentru atenție!


