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Internetul obiectelor – un plan de acțiune pentru Europa

1. INTERNETUL OBIECTELOR: CADRUL GENERAL PENTRU O NOUĂ PARADIGMĂ

Dezvoltarea internetului este un proces continuu. Cu numai douăzeci și cinci de ani în urmă, 
internetul conecta aproximativ o mie de internauți; în prezent, numărul persoanelor conectate 
prin intermediul calculatoarelor și al dispozitivelor mobile este de ordinul miliardelor. În acest 
proces de dezvoltare, următorul pas este trecerea progresivă de la o rețea de calculatoare 
interconectate la o rețea de obiecte interconectate, de la cărți la mașini, de la aparate electrice 
la alimente, creându-se astfel un „internet al obiectelor”1 (IO). Aceste obiecte vor avea uneori 
propriile adrese IP (Internet Protocol), vor fi încorporate în sisteme complexe și vor utiliza 
senzori pentru a obține informații din mediul lor (de exemplu, produse alimentare care 
înregistrează temperatura de-a lungul lanțului de aprovizionare) și/sau vor utiliza mecanisme 
de comandă pentru a interacționa cu acesta (de exemplu, valve de aer condiționat care 
reacționează la prezența umană).
Se preconizează că aplicațiile IO vor contribui semnificativ la soluționarea multor dintre 
problemele cu care se confruntă în prezent societatea. Sistemele de monitorizare a sănătății 
vor răspunde provocărilor legate de îmbătrânirea societății2, copacii conectați vor contribui la 
combaterea despăduririlor3, iar mașinile conectate vor ajuta la reducerea ambuteiajelor și vor 
fi mai ușor de reciclat, diminuându-și astfel amprenta de carbon. Se preconizează ca 
interconectarea obiectelor fizice va amplifica efectele profunde pe care comunicațiile în rețea 
la scară largă le au asupra societății actuale, având ulterior ca rezultat o adevărată schimbare 
de paradigmă. 
Pentru a completa această perspectivă, se pot reține trei aspecte care evidențiază natura 
complexă a IO. În primul rând, acesta nu ar trebui considerat o simplă extensie a internetului 
de astăzi, ci mai curând ca un ansamblu de sisteme independente, care operează cu propriile 
lor infrastructuri (bazându-se parțial și pe infrastructurile internet existente). În al doilea rând, 
după cum se arată într-un raport ISTAG publicat recent4, IO se va implementa în simbioză cu 
noi servicii. În al treilea rând, IO acoperă moduri diferite de comunicare: comunicare de la 
obiect la persoană și de la obiect la obiect, inclusiv comunicare de la mașină la mașină 
(M2M), care ar putea implica 50-70 miliarde de „mașini”, dintre care doar 1% sunt conectate 
în prezent5. Aceste conexiuni se pot stabili în zone cu acces restrâns („intranetul obiectelor”) 
sau public („internetul obiectelor”). 
IO evoluează într-un mediu TIC marcat de câteva tendințe majore6. Una dintre acestea este 
„scara”. Numărul de dispozitive conectate este în creștere, iar dimensiunile acestora se 

                                               
1 A se vedea raportul ITU pe 2005 www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-IR.IT-2005-SUM-PDF-

E.pdf sau raportul ISTAG ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf.
2 A se vedea, de exemplu, www.aal-europe.eu/about-aal.
3 A se vedea, de exemplu,, www.planetaryskin.org/.
4 A se vedea ‘Revising Europe’s ICT Strategy’, — ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istag-revising-

europes-ict-strategy-final-version_en.pdf.
5 Această cifră este utilizată de diferiți autori, care presupun că fiecare persoană este înconjurată, în 

medie, de aproximativ 10 mașini.
6 A se vedea COM/2008/0594 final - Rețelele și internetul viitorului.



RO 3 RO

situează sub pragul vizibilității pentru ochiul uman. O alta este „mobilitatea”. Obiectele sunt
tot mai mult conectate fără fir, sunt geolocalizabile și pot fi transportate permanent de 
posesorii lor. Cea de-a treia tendință este „eterogenitatea și complexitatea”. IO se va implanta 
într-un mediu care abundă deja în aplicații care generează un număr tot mai mare de provocări 
la nivel de interoperabilitate.

Exemplele de mai sus ilustrează modul în care internetul obiectelor poate contribui la 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, creând noi locuri de muncă, de o calitate superioară, 
oferind oportunități de afaceri și de creștere pentru întreprinderi și stimulând competitivitatea 
în Europa. Prezentul document este astfel compatibil cu inițiativele politice generale legate de 
strategia de la Lisabona și cu actuala viziune referitoare la inițiativele post-i20107. Ideea a fost 
anunțată pentru prima dată în comunicarea privind RFID8 și a beneficiat între timp de 
contribuții din partea grupului de experți RFID9, a CESE10, precum și în cadrul conferințelor 
președinției UE de la Berlin, Lisabona și Nisa11. Documentul răspunde invitației Consiliului12, 
adresată statelor membre și Comisiei, ca, în ceea ce privește internetul obiectelor, să 
adâncească reflecția privind dezvoltarea de arhitecturi descentralizate și promovarea unei 
guvernanțe de rețea partajate și descentralizate. În fine, prezentul document ia în considerare 
poziția inițială exprimată de Comisie13, precum și observațiile primite14.

2. APLICAțII ACTUALE ALE INTERNETULUI OBIECTELOR

IO nu ar trebui considerat un concept utopic. În realitate, anumite componente incipiente ale 
IO sunt deja în curs de implantare, după cum urmează: 

 Consumatorii utilizează tot mai mult telefoane mobile cu conexiune internet, echipate cu 
camere foto și/sau care utilizează tehnologia Near-Field Communication (NFC)15. Aceste 
telefoane le permit utilizatorilor să acceseze informații suplimentare legate de anumite 
produse, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la alergii. 

 Statele membre folosesc din ce în ce mai mult pentru produsele farmaceutice numere de 
serie unice (cu ajutorul codurilor de bare), care permit verificarea fiecărui produs înainte ca 
acesta să ajungă la pacient. Această practică reduce incidența cazurilor de contrafacere, 
fraudă la rambursare și erori de preparare a rețetelor16. O abordare asemănătoare în cazul 
trasabilității produselor de consum în general ar îmbunătăți capacitatea Europei de a 
combate contrafacerea și de a lua măsuri împotriva produselor care nu prezintă siguranță17.

 Mai multe societăți de servicii publice din sectorul energetic au început să implementeze 
sisteme inteligente de contorizare electrică care oferă consumatorilor informații în timp 

                                               
7 A se vedea ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.
8 A se vedea COM/2007/0096 final — Identificarea prin radiofrecvență (RFID) în Europa: etape în 

direcția elaborării unui cadru strategic.
9 A se vedea 2007/467/CE — Decizia de instituire a grupului de experți RFID.
10 A se vedea Avizul CESE nr. 1514 din 2008.
11 A se vedea www.internet2008.eu.
12 A se vedea concluziile Consiliului 16616/08.
13 A se vedea SEC/2008/2516 — Early Challenges regarding the “Internet of Things”.
14 A se vedea ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/library/index_en.htm.
15 A se vedea www.nfc-forum.org/home.
16 A se vedea lucrările EFPIA — www.efpia.eu/Content/Default.asp?PageID=566.
17 A se vedea raportul anual RAPEX 

ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/rapex_annualreport2009_en.pdf.
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real privind consumul și le permit furnizorilor de electricitate să monitorizeze de la distanță 
aparatele electrice18.

 În cadrul sectoarelor tradiționale, cum ar fi cel al logisticii19 (eFreight), sectorul de 
fabricație20 și cel al vânzării cu amănuntul, „obiectele inteligente” facilitează schimbul de 
informații și cresc eficacitatea ciclului de producție.

Aceste exemple se bazează pe câteva elemente de bază, precum RFID, Near Field 
Communication (NFC), codurile de bare 2D, senzorii/mecanismele de comandă fără fir, 
Internet Protocol versiunea 6 (IPv6)21, banda ultralargă sau 3/4G, care se preconizează că vor 
avea un rol important în evoluțiile viitoare.
Prin Programul-cadru de cercetare și dezvoltare (FP5-6-7) și Programul-cadru pentru 
competitivitate și inovare (CIP), Comisia Europeană a investit deja în aceste tehnologii. De 
exemplu, în domeniul transporturilor, Comisia promovează activ implementarea lor prin 
planul de acțiune privind logistica transportului de marfă și planul de acțiune privind 
sistemele de transport inteligente22. Industria europeană are, de asemenea, un rol important 
pentru multe dintre aceste tehnologii, cum ar echipamentele de telecomunicații, programele 
informatice pentru întreprinderi și semiconductorii. Promovarea dezvoltării IO consolidează 
astfel sectorul european al TIC și ar trebui să contribuie și la creșterea altor sectoare, cum ar fi 
cele care includ servicii de proximitate (turism, sănătate etc.). 

3. GUVERNAREA INTERNETULUI OBIECTELOR

De ce au autoritățile publice un rol de jucat?
Progresele tehnice prezentate în secțiunea anterioară vor avea loc indiferent dacă autoritățile 
publice intervin sau nu, urmând pur și simplu ciclul normal al inovării, în cadrul căruia 
industria exploatează pentru nevoile proprii noile tehnologii dezvoltate de comunitatea 
științifică. 

IO va contribui la soluționarea anumitor probleme, dar în același timp va lansa noi provocări, 
dintre care unele îi vor afecta direct pe cetățeni. De exemplu, anumite aplicații ar putea fi 
strâns legate de infrastructuri critice, cum ar fi alimentarea cu energie, în timp ce altele vor 
lucra cu informații legate de deplasările persoanelor.

A lăsa dezvoltarea IO în seama sectorului privat și eventual a altor regiuni din lume23,24 nu 
este o opțiune rezonabilă, având în vedere schimbările societale profunde pe care acesta le va 
aduce. De multe dintre aceste schimbări vor trebui să țină cont factorii europeni de decizie 
politică și autoritățile publice, care vor trebui să ia măsurile necesare pentru ca tehnologiile și 
aplicațiile IO să stimuleze creșterea economică, să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor 
și să soluționeze o parte din problemele societale actuale. 

                                               
18 A se vedea www.esma-home.eu/default.asp.
19 A se vedea COM/2007/0607 final – Plan de acțiune privind logistica transportului de marfă.
20 A se vedea Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics: www.iml.fraunhofer.de/1327.html.
21 A se vedea lucrările pe această temă realizate de IETF. tools.ietf.org/wg/6lowpan/.
22 A se vedea COM/2008/0886 final – Plan de acțiune pentru implementarea sistemelor de transport 

inteligente în Europa.
23 American National Intelligence Council consideră informatica omniprezentă ca fiind una dintre cele 

nouă tehnologii care „vor schimba regulile jocului” până în anul 2025. A se vedea 
www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.

24 Songdo (Coreea de Sud) este un oraș cu o suprafață de 6km², actualmente în construcție, care va 
prezenta prima implementare la scară largă a IO. A se vedea www.songdo.com/page1992.aspx.
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În cele din urmă, trebuie subliniat faptul că o serie de principii care ar trebui să stea, de 
asemenea, la baza guvernării IO au făcut deja obiectul dezbaterilor în cadrul Summitului 
Mondial privind Societatea Informațională (WSIS)25. UE a avut o contribuție esențială la 
acest consens internațional, care reflectă pozițiile exprimate anterior26. Un punct important în 
acest context este că WSIS a recunoscut responsabilitatea guvernelor în chestiuni de politică 
publică27: autoritățile publice nu pot eluda responsabilitățile care le revin față de cetățeni. Mai 
exact, guvernarea IO trebuie concepută și exercitată într-o manieră coerentă cu toate 
activitățile de politică publică legate de guvernarea internetului. 

Care sunt domeniile guvernării?
De obicei, obiectele se conectează prin atribuirea unui identificator și a unui mod de conectare 
cu alte obiecte sau la o rețea. Volumul de informații oferit de obiect este în general limitat, 
restul datelor fiind stocate în alt punct al rețelei. Cu alte cuvinte, accesarea informațiilor legate 
de un obiect implică stabilirea unei comunicații în rețea. Apar astfel o serie de întrebări:

– Cum este structurată această identificare? (desemnarea obiectului)
– Cine atribuie identificatorul? (autoritatea care se ocupă de atribuire)

– Cum și unde se pot găsi informații suplimentare legate de obiectul respectiv, inclusiv cu 
privire la istoricul său? (mecanismul de adresare și depozitul de informații)

– Cum se garantează securitatea informațiilor?
– Care dintre părțile interesate răspund de fiecare dintre aspectele menționate mai sus și prin 

ce mecanism? 
– Ce cadru etic și juridic se aplică diferitelor părți interesate?

Sistemele IO care nu au abordat în mod adecvat aceste aspecte s-ar putea confrunta cu 
consecințe negative serioase, cum ar fi:

– Manipularea necorespunzătoare a informațiilor ar putea conduce la divulgarea datelor 
personale sau ar putea compromite caracterul confidențial al datelor comerciale. 

– Atribuirea nepotrivită a drepturilor și responsabilităților actorilor privați ar putea frâna 
procesul de inovare.

– Lipsa răspunderii ar putea pune în pericol funcționarea sistemului IO în sine.

Direcția de acțiune 1 - Guvernarea
Comisia va iniția și promova, în cadrul forurilor de specialitate, discuții și decizii cu privire la:
– definirea unui set de principii care să stea la baza guvernării IO;

– crearea unei „arhitecturi” cu un management suficient de descentralizat, astfel încât 
autoritățile publice din întreaga lume să-și poată exercita responsabilitățile în materie de 
transparență, concurență și asumare a răspunderii.

                                               
25 Agenda Tunis pentru societatea informațională, unul dintre principalele documente adoptate în cadrul 

WSIS, prezintă principiile de bază www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=2266|2267. 
26 A se vedea COM/2006/0181 final — Către un parteneriat global în societatea informațională: Acțiuni 

subsecvente etapei Tunis din cadrul WSIS.
27 La alineatul 35a din Agenda Tunis se afirmă că „autoritatea politică pentru chestiuni de politică publică 

legate de internet reprezintă un drept suveran al statelor. Ele sunt cele care au drepturi și responsabilități 
în ceea ce privește aspectele internaționale de politică publică în materie de internet.” 
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4. ÎNDEPĂRTAREA OBSTACOLELOR CARE ÎMPIEDICĂ ASIMILAREA INTERNETULUI 
OBIECTELOR

Pe lângă aspectele legate de guvernare abordate în secțiunea 3, pe măsură ce IO devine 
realitate apar noi probleme încă fără soluție, fiecare dintre ele constituind un posibil 
impediment în calea asimilării IO. Această secțiune le evidențiază pe cele mai importante și 
prezintă în detaliu acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă pentru a le 
soluționa.

Viața privată și protecția datelor personale
Acceptarea socială a IO va fi strâns legată de respectarea vieții private și de protecția datelor 
personale, două drepturi fundamentale în UE28. Pe de o parte, protecția vieții private și a 
datelor personale vor avea o influență asupra modului în care este conceput IO. De exemplu, o 
casă echipată cu un sistem de monitorizare a sănătății ar putea prelucra o parte din datele 
sensibile ale locatarilor. O condiție preliminară pentru acceptarea și încrederea în aceste 
sisteme este aplicarea unor măsuri corespunzătoare de protecție a datelor, astfel încât să se 
prevină eventualele utilizări nedorite și să se ia în considerare și alte riscuri legate de datele 
personale.

Pe de altă parte, este posibil ca asimilarea IO să afecteze modul în care înțelegem noțiunea de 
viață privată. Un exemplu în acest sens îl reprezintă evoluțiile TIC recente, cum ar fi 
telefoanele mobile sau rețelele de socializare online, în special în rândul tinerei generații.

Direcția de acțiune 2 – Monitorizarea continuă a aspectelor legate de viața privată și de 
protecția datelor personale

Comisia a adoptat recent o recomandare29 care oferă linii directoare cu privire la modul în 
care se pot utiliza aplicațiile RFID respectând viața privată și principiile protecției datelor. În 
2010, Comisia intenționează să publice o comunicare mai amplă privind viața privată și 
încrederea în societatea informațională omniprezentă.
Aceste două exemple ilustrează modul în care Comisia va veghea, în practică, la aplicarea 
legislației privind protecția datelor în domeniul IO: 
– prin consultarea Grupului de lucru pentru protecția datelor prevăzut la articolul 29, atunci 

când este necesar; 
– prin furnizarea de linii directoare privind interpretarea corectă a legislației UE;

– prin promovarea dialogului între părțile interesate;
– prin propuneri de instrumente de reglementare suplimentare, dacă este cazul.

                                               
28 A se vedea articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
29 A se vedea C(2009)3200 – Recomandarea privind aplicarea principiilor de respectare a vieții private și 

protecție a datelor în aplicațiile bazate pe identificarea prin radiofrecvență.
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Direcția de acțiune 3 – „Tăcerea cipurilor”
Comisia va lansa o dezbatere cu privire la aspectele tehnice și juridice ale „dreptului la tăcere 
al cipurilor”, la care fac trimitere, sub diferite nume, diverși autori30, și care transmite ideea 
că utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a se deconecta de la rețea în orice moment. 

Încredere, acceptare și securitate
Securitatea informațiilor este un element obligatoriu și multe părți interesate o consideră o 
preocupare majoră în domeniul IO. 
În sectorul privat, securitatea informațiilor este strâns legată de aspecte precum încrederea și 
viața privată, menționate mai sus. Experiența anterioară legată de evoluția TIC arată că aceste 
aspecte sunt uneori neglijate în faza de proiectare, iar integrarea, într-o fază ulterioară, a 
caracteristicilor de protecție a acestora creează dificultăți, presupune costuri mari și reduce 
considerabil calitatea sistemelor. Prin urmare, este crucial ca proiectarea componentelor IO să 
se facă de la bun început astfel încât să se garanteze securitatea și respectarea vieții private, 
ținându-se în același timp cont într-o mare măsură de cerințele utilizatorilor.

În cadrul programului său de lucru pe 2009, pentru a susține politica UE, Agenția europeană 
pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor (ENISA) și-a propus să identifice riscurile 
emergente care afectează încrederea, în special în ceea ce privește RFID. Acesta constituie un 
prim pas în înțelegerea riscurilor legate de viața privată și de securitatea informațiilor care vor 
afecta IO.
Un alt aspect important pentru instaurarea încrederii este capacitatea de a adapta funcționarea 
și proprietățile sistemelor tehnologice la preferințele individuale (păstrând limitele de 
siguranță). Mai multe studii31 au arătat că atunci când utilizatorii beneficiază de un nivel 
suficient de control crește și gradul de încredere, fapt care joacă un rol important în asimilarea 
tehnologiei. 

În mediul de afaceri, securitatea informațiilor se traduce prin disponibilitatea, fiabilitatea și 
confidențialitatea datelor comerciale. Pentru societățile comerciale, problemele care se pun se 
referă la persoanele care au acces la date sau la modul în care se poate acorda unei terțe părți 
acces parțial la acestea. Deși simple în aparență, aceste aspecte sunt profund afectate de 
complexitatea proceselor comerciale actuale32.

Direcția de acțiune 4 – Identificarea riscurilor emergente
Comisia va urmări lucrările ENISA menționate anterior și va întreprinde noi acțiuni, în 
funcție de situație, inclusiv măsuri normative și nenormative, pentru a crea un cadru strategic 
care să permită IO soluționarea problemelor legate de încredere, acceptare și securitate. 

Direcția de acțiune 5 – IO ca resursă vitală pentru economie și societate
În situația în care importanța IO ar atinge cotele așteptate, orice perturbare ar putea avea un 

                                               
30 A se vedea Adam Greenfield, ‘Everyware’, ISBN 0321384016.
31 A se vedea proiectul european de cercetare SWAMI: www.isi.fraunhofer.de/t/projekte/e-fri-swami.htm
32 A se vedea lucrările IETF pe această temă— https://www.ietf.org/mailman/listinfo/esds.
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impact semnificativ asupra economiei și societății. Prin urmare, Comisia va urmări atent 
dezvoltarea infrastructurilor IO, astfel încât să devină o resursă vitală pentru Europa, mai ales 
în legătură cu activitățile care au drept scop protecția infrastructurilor critice de informație33.

Standardizarea
Standardizarea va juca un rol important în asimilarea IO, prin diminuarea obstacolelor la 
intrarea pe piață și a costurilor de operare pentru utilizatori, prin faptul că reprezintă o 
condiție obligatorie pentru interoperabilitate și economii de scară și prin faptul că permite 
sectorului să se prezinte mai bine în raport cu concurența la nivel internațional. Standardizarea 
IO ar trebui să aibă ca obiectiv raționalizarea anumitor standarde existente sau elaborarea de 
noi standarde, acolo unde este cazul. 

De asemenea, IO ar beneficia considerabil de pe urma implementării rapide a IPv6, conform 
propunerii Comisiei34 aprobate de Consiliu, deoarece aceasta ar crea posibilitatea conectării 
directe prin internet a unui număr oricât de mare de obiecte necesare. 

Direcția de acțiune 6 – Mandat de standardizare
Comisia va analiza în ce măsură mandatele de standardizare actuale pot include aspecte 
suplimentare legate de IO35 sau va acorda noi mandate, dacă este cazul. În paralel, Comisia 
va monitoriza în continuare evoluțiile din cadrul organizațiilor europene de standardizare 
(ETSI, CEN, CENELEC), al organizațiilor omoloage internaționale (ISO, ITU) și al altor 
organisme și consorții de standardizare (IETF, EPCglobal etc.) cu scopul elaborării 
standardelor IO într-o manieră deschisă, transparentă, bazată pe consens, cu participarea 
tuturor părților interesate. Se va acorda o atenție specială grupului de lucru privind 
comunicarea de la mașină la mașină din cadrul Institutului European de Standardizare în 
Telecomunicații (ETSI), precum și Internet Engineering Task Force (IETF) în domeniul 
serviciilor de căutare.

Cercetare și dezvoltare
Comisia și-a afirmat recent36 obiectivele ambițioase cu privire la cercetarea în domeniul TIC 
și a propus o serie de măsuri menite să consolideze cercetarea în Europa. IO poate contribui 
cu succes la această inițiativă, deoarece abordează probleme societale de larg interes și face 
parte dintr-un domeniu în care UE și statele membre au obținut deja rezultate promițătoare, cu 
toate că, pentru ca IO să devină realitate, sunt necesare eforturi considerabile în materie de 
cercetare37.

Direcția de acțiune 7 – Cercetare și dezvoltare
Comisia va continua să finanțeze proiecte de cercetare în cadrul PC7 în domeniul IO, punând 

                                                                                                                                                  
33 A se vedea COM/2009/0149 final - Protejarea Europei de atacuri cibernetice și perturbații de amploare:

ameliorarea gradului de pregătire, a securității și a rezilienței.
34 A se vedea COM/2008/0313 final — Promovarea progresului internetului: Plan de acțiune privind 

implementarea versiunii 6 a protocolului Internet (IPv6) în Europa.
35 A se vedea mandatul CE/436 privind RFID și mandatul CE/441 privind contoarele inteligente.
36 A se vedea COM/2009/0116 final — O strategie europeană pentru cercetare-dezvoltare și inovare în 

domeniul tehnologiilor informației și ale comunicațiilor: este momentul să ridicăm ștacheta.
37 A se vedea raportul atelierului comun EU-EPoSS:

www.iot-visitthefuture.eu/fileadmin/documents/researchforeurope/270808_IoT_in_2020_Workshop_R
eport_V1-1.pdf.
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accent pe aspecte tehnologice importante, cum ar fi microelectronica, componentele fără 
siliciu, tehnologiile de recuperare a energiei, poziționarea permanentă, rețelele de sisteme 
inteligente care comunică fără fir, semantica, respectarea vieții private și a securității în 
procesul de proiectare, programele informatice care emulează raționamentul uman, precum și 
noile aplicații.

Direcția de acțiune 8 – Parteneriatul public-privat
Comisia pregătește în prezent patru parteneriate public-privat (PPP), în cadrul cărora IO 
poate juca un rol important. Trei dintre acestea, și anume „mașini ecologice”, „construcții 
eficiente din punct de vedere energetic” și „fabricile viitorului” au fost propuse de Comisie în 
cadrul planului de redresare economică38. Cel de-al patrulea, „internetul viitorului”, are ca 
obiectiv integrarea mai profundă a eforturilor actuale în domeniul cercetării cu privire la TIC 
în raport cu internetul viitorului39. 

Deschiderea către inovare
Sistemele IO vor fi proiectate, administrate și utilizate de numeroase părți interesate, care au 
modele de afaceri și interese diferite. Pentru a avea un rol de catalizator pentru creștere și 
inovare, aceste sisteme ar trebui:
– să permită dezvoltarea de noi aplicații pe baza sistemelor existente și implementarea de noi 

sisteme în paralel cu cele existente, fără a se crea obstacole excesive la intrarea pe piață sau 
ale obstacole operaționale, cum ar fi tarife sau costuri de licență excesive sau sisteme de 
proprietate intelectuală inadecvate40; 

– să permită un nivel adecvat de interoperabilitate, astfel încât să se poată dezvolta sisteme și 
aplicații transsectoriale inovatoare și competitive.

Multe dintre tehnologiile menționate în secțiunea 2 sunt deja în faza de maturitate. Cu toate 
acestea, în anumite cazuri, nu există încă scenarii care să ia concret în considerare utilizatorul 
și, ca atare, asimilarea tehnologiei în sine este încetinită. La aceasta se adaugă faptul că 
modelele de afaceri care stau la baza IO nu au fost încă stabilite, iar întreprinderile ezită 
atunci când trebuie să investească. Europa poate fi un catalizator într-o astfel de situație, 
încurajând și, acolo unde este cazul, finanțând proiecte care să conducă la validarea acestor 
aplicații. 

Direcția de acțiune 9 – Inovare și proiecte pilot
În completarea activităților de cercetare enumerate mai sus, Comisia va avea în vedere 
promovarea implementării aplicațiilor IO prin lansarea de proiecte pilot prin intermediul 
CIP41. Aceste programe pilot ar trebui să se axeze pe aplicații IO care aduc beneficii 
importante pentru societate, cum ar fi cele de e-sănătate, e-accesibilitate, schimbări climatice 

                                               
38 A se vedea COM/2008/0800 final — Un plan european de redresare economică.
39 A se vedea www.future-Internet.eu.
40 De exemplu, eforturile principalilor titulari de brevete RFID de a oferi un ghișeu unic pentru utilizatorii 

de brevete ilustrează complexitatea și durata unui astfel de proces. A se vedea www.rfidlicensing.com/
sau ‘RFID Journal’ din 13 aprilie 2009, ‘RFID Consortium Readies to Launch First Licenses’ —
www.rfidjournal.com/article/view/4785.

41 A se vedea ec.europa.eu/cip/index_en.htm.
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sau cele care contribuie la reducerea decalajului digital. 

Sensibilizarea instituțiilor
Lucrările pregătitoare pentru comunicare au arătat că puține părți interesate din rândul 
instituțiilor și al întreprinderilor înțeleg în profunzime provocările și oportunitățile create de 
IO.

Direcția de acțiune 10 – Sensibilizarea instituțiilor
Comisia va informa cu regularitate Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor, Grupul de lucru pentru protecția datelor42 și alte părți 
interesate cu privire la evoluțiile în domeniul IO.

Dialogul internațional
Multe sisteme și aplicații IO vor fi, prin natura lor, fără frontiere și ca atare vor necesita un 
dialog internațional susținut, mai ales pe probleme legate de arhitectură, standarde și 
guvernare.

Direcția de acțiune 11: Dialogul internațional
Comisia intenționează să intensifice dialogul existent43,44 cu partenerii internaționali cu 
privire la toate aspectele legate de IO, cu scopul de a ajunge la un acord privind acțiunile 
comune necesare, de a desfășura schimburi de bune practici și de a promova direcțiile de 
acțiune stabilite în prezenta comunicare.

Gestionarea deșeurilor
În numeroase cazuri, conectarea obiectelor se va face printr-un senzor sau o etichetă 
încorporată în obiect. În viitorul apropiat, aceste elemente de identificare45 vor fi din metal (în 
general siliciu, cupru, argint și aluminiu), a cărui prezență poate crea dificultăți în cadrul 
liniilor de reciclare a sticlei, plasticului, aluminiului și a tinichelei.

Pe de altă parte, capacitatea de a identifica cu precizie obiectele în timpul procesului de 
reciclare reprezintă un avantaj, iar obiectele identificate pot așadar să fie reciclate mai 
eficient, fiind recuperate din masa de deșeuri netriate.

Direcția de acțiune 12 – RFID în cadrul liniilor de reciclare
În cadrul monitorizării permanente a industriei de gestionare a deșeurilor, Comisia va lansa 

                                               
42 A se vedea ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm.
43 În vara anului 2009, Direcția Generală Societate Informațională și Media din cadrul Comisiei va semna 

un memorandum de cooperare cu Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia cu privire, 
printre altele, la RFID, rețelele de senzori wireless și internetul obiectelor.

44 În contextul Cadrului 2007 pentru promovarea integrării economice transatlantice adoptat de Uniunea 
Europeană și de Statele Unite, cooperarea cu privire la RFID a fost reținută ca temă importantă, iar UE 
și SUA desfășoară în prezent schimburi de bune practici pentru a optimiza efectele economice și sociale 
ale RFID. A se vedea ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-
governments/usa/transatlantic-economic-council/index_en.htm.

45 În prezent se desfășoară cercetări pe termen lung în vederea fabricării acestor elemente de identificare 
din materiale organice și biodegradabile.
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un studiu de evaluare a dificultăților legate de reciclarea etichetelor și de avantajele și 
efectele negative pe care le poate avea prezența acestor elemente asupra reciclării obiectelor.

Evoluții viitoare
După cum s-a arătat mai sus, IO nu este o structură monolit, ci un cadru general care acoperă 
o gamă diversă de tehnologii, sisteme și aplicații dezvoltate în mod constant. 
Comisia va monitoriza în permanență evoluția IO și, în același timp, va desfășura activități 
legate de: 

– disponibilitatea la timp a resurselor corespunzătoare de spectru de frecvențe.
Numărul crescut de dispozitive conectate va necesita implementarea de noi infrastructuri, 
atât pentru conexiunile cu fir, cât și pentru cele fără fir. În ceea ce privește comunicațiile 
fără fir, este important să se garanteze disponibilitatea la timp a resurselor de spectru46. 
Comisia va monitoriza și va evalua în continuare necesitatea de a aprofunda armonizarea 
spectrului pentru scopurile specifice ale IO; 

– câmpurile electromagnetice (EMF). Se preconizează că majoritatea dispozitivelor IO 
care pot fi anticipate în prezent vor aparține grupului de radiofrecvențe (>100 kHz) și vor 
funcționa cu putere foarte redusă, fiind puțin probabil să creeze niveluri semnificative de 
expunere la EMF. Cadrul de reglementare existent privind EMF47 face obiectul revizuirii 
periodice și va garanta în continuare că toate dispozitivele și sistemele respectă cerințele în 
materie de sănătate și siguranță a populației în viitor. 

Direcția de acțiune 13 – Măsurarea gradului de asimilare
Eurostat va începe să publice în decembrie 2009 statistici cu privire la utilizarea tehnologiilor 
RFID. 

Monitorizarea introducerii tehnologiilor legate de IO va oferi informații cu privire la gradul 
de penetrare a acestora și va permite evaluarea impactului lor asupra economiei și societății, 
precum și a eficienței politicilor comunitare în domeniu.

Direcția de acțiune 14 – Evaluarea evoluției
Dincolo de aspectele specifice menționate anterior, este importantă introducerea la nivel 
european a unui mecanism care să implice mai multe părți interesate, cu scopul:
– de a monitoriza evoluția IO;

– de a sprijini Comisia în desfășurarea diferitelor activități menționate în prezenta 
comunicare; 

– de a evalua ce măsuri suplimentare se impun a fi luate de către autoritățile publice 
europene.

                                               
46 În mod concret, se intenționează actualizarea regulată a deciziei privind dispozitivele cu rază mică de 

acțiune (SRD) (a se vedea 2006/771/CE).
47 A se vedea Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului ș i  Directivele 1999/5/CE, 2004/40/CE și 

2006/95/CE A se vedea, de asemenea, avizul din 19 ianuarie 2009 al Comitetului științific pentru riscuri 
sanitare emergente și noi (SCENIHR).
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Comisia va utiliza FP7 pentru a conduce aceste lucrări, reunind un grup reprezentativ de părți 
interesate europene, asigurând un dialog permanent și participând la schimburi de bune 
practici cu alte regiuni ale lumii.

5. CONCLUZII

Așa cum se arată în prezentul document, IO nu este încă o realitate concretă, ci mai curând o 
perspectivă de viitor asupra mai multor tehnologii care, împreună, ar putea ca în următorii 5
până la15 ani să schimbe drastic modul de funcționare a societății noastre.

Prin adoptarea unei abordări proactive, Europa poate juca un rol primordial în definirea 
modului de funcționare a IO, bucurându-se în același timp de avantajele asociate la nivel de 
creștere economică și bunăstare individuală și transformând astfel internetul obiectelor în 
internetul obiectelor pentru oameni. Neacționând în acest sens Europa ar rata o oportunitate 
importantă și s-ar plasa pe o poziție în care ar fi obligată să adopte tehnologii care nu au fost 
proiectate pornind de la valorile sale de bază, cum ar fi cele legate de protecția vieții private și 
a datelor personale.
Prin lansarea a numeroase acțiuni și dezbateri, Comisia intenționează să acționeze ca o forță 
de propulsare în cadrul acestui demers și invită Parlamentul European, Consiliul și toate 
părțile interesate să colaboreze în vederea îndeplinirii acestor obiective ambițioase, dar 
realizabile.


