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Transformarea digitală: strategia UE explicată

Aflați cum contribuie UE la definirea unei transformări digitale  care să fie benefică 
pentru oameni, companii și mediul înconjurător

Viitorul digital al Europei
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-s-digital-future_N01-AFPS-210325-DGEU_ev

Transformarea digitală este una dintre prioritățile UE. Parlamentul European elaborează 
politicile care vor întări capacitățile Europei în noile tehnologii digitale, vor deschide noi 
oportunități pentru afaceri și consumatori, vor susține tranziția verde și vor ajuta UE să atingă 
neutralitatea climatică până în 2050. Totodată, aceste politici vor susține dobândirea de 
competențe digitale și formările profesionale și vor ajuta la digitalizarea serviciilor publice, cu 
respectarea drepturilor și valorilor fundamentale.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-s-digital-future_N01-AFPS-210325-DGEU_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon


Ce este transformarea digitală?

Transformarea digitală se referă la integrarea tehnologiilor digitale de 
către companii și în serviciile publice, precum și impactul acestor 
tehnologii asupra societății. 

• 

Platformele digitale, internetul lucrurilor, cloud computing, blockchain 
și inteligența artificială sunt printre tehnologiile ce afectează 
numeroase sectoare...

• 

... de la transporturi, energie, agro-alimentar, telecomunicații, servicii 
financiare, 
producție industrială și sănătate, până la viața de zi cu zi a fiecăruia.

• 

Tehnologiile pot optimiza producția, pot reduce emisiile și deșeurile, 
pot mări avantajele competitive și pot aduce noi servicii și produse pe 
piață.

• 

Ce face UE în privința transformării digitale
 
Stimularea digitalizării aduce multe beneficii societății. UE dorește să-și consolideze 
suveranitatea digitală și să stabilească standarde, mai degrabă decât să urmeze standardele 
stabilite de alții, pentru a face Europa potrivită pentru era digitală. 
 
Pentru a ghida transformarea digitală a UE, Comisia Europeană a prezentat programul Deceniul 
digital al Europei, care conține ținte și obiective concrete pentru 2030 în domenii precum 
competențele, infrastructuri digitale sigure și durabile, transformarea digitală a întreprinderilor și 
digitalizarea serviciilor publice. 
 
În mai 2021 deputații europeni au adoptat un raport pentru modelarea viitorului digital al Europei
, cerând Comisiei Europene să abordeze în continuare provocările asociate tranziției digitale, și 
în special să folosească oportunitățile create de piața unică digitală și de folosirea inteligenței 
artificiale. De asemenea, ei au solicitat sprijinirea inovației și a competențelor digitale.

Inteligența artificială și strategia privind datele
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04133/meps-want-more-support-for-digital-innovation-and-ai-applications
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2216(INI)


Inteligența artificială (IA) poate fi folosită pentru îmbunătățirea serviciilor medicale, pentru mașini 
mai sigure și pentru oferirea unor servicii mai bine adaptate utilizatorilor. Poate îmbunătăți 
procesele de producție și aduce avantaje competitive afacerilor europene, inclusiv în sectoare 
în care companiile UE se bucură deja de poziții însemnate, cum sunt economia circulară, 
industria constructoare de mașini, agricultura și turismul.

Pentru a se asigura că Europa profită din plin de potențialul IA, deputații au subliniat necesitatea 
unei legislații în domeniul IA centrată pe oameni. Această legislație va trebui să creeze un cadru 
care să inspire încredere, să introducă standarde etice, să susțină crearea de locuri de muncă, 
să ajute la construirea unei „IA fabricată în Europa” competitive și să influențeze standardele 
globale. Comisia a prezentat o propunere pentru reglementarea AI pe 21 aprilie 2021.

 
Aflați cum doresc eurodeputații să reglementeze inteligența artificială pentru a balansa riscurile 
și oportunitățile IA.

Succesul dezvoltării IA în Europa depinde în mare măsură de o strategie a datelor de succes. 
Parlamentul recunoaște potențialul folosirii datelor publice și industriale de către companiile UE 
și de către cercetători, și solicită crearea unor spații de date europene, a infrastructurii big data 
și a legilor care să confere încredere în utilizarea acestora. 
 
Pentru a putea folosi potențialul volumelor mari de date (big data) și al inteligenței artificiale, 
Parlamentul a adoptat două acte legislative care să încurajeze partajarea datelor în 2022 și 
2023. 

Mai multe detalii legate de strategia europeană a datelor din perspectiva Parlamentului.

Securitate cibernetică
 
Pe măsură ce lumea digitală și cea fizică se întrepătrund, noi pericole își fac apariția, iar 
securitatea cibernetică devine importantă pentru domenii de la siguranța online a 
consumatorilor, funcționarea normală a spitalelor, până la rezervele de apă și energie.  
 
Pentru a proteja mai bine cetățenii și afacerile europene de amenințări cibernetice, eurodeputații 
au adoptat în noiembrie 2022 noi legi care să întărească securitatea cibernetică a UE în 
sectoarele esențiale.  
 
Totodată, în 2021 Parlamentul a aprobat înființarea unui nou centru european de securitate 
cibernetică cu sediul la București.

 
Tot în 2021 au fost adoptat reguli pentru combaterea diseminării de conținut terorist online, ce 
au intrat în vigoare începând cu iunie 2022.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20200918STO87404/inteligenta-artificiala-oportunitati-si-pericole
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20201015STO89417/norme-privind-ia-ce-doreste-parlamentul-european
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20220422STO27705/viitorul-inteligentei-artificiale-planul-parlamentului-pentru-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20220422STO27705/viitorul-inteligentei-artificiale-planul-parlamentului-pentru-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20211118STO17612/ia-sa-actionam-rapid-pentru-a-atinge-potentialul-ue-interviu
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definitie-avantaje-provocari-infografice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210211STO97614/big-data-definitie-avantaje-provocari-infografice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20220331STO26411/incurajarea-partajarii-datelor-in-ue-care-sunt-beneficiile
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/inteligenta-artificiala-in-ue/20210218STO98124/strategia-europeana-pentru-date-ce-doreste-parlamentul
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20221103STO48002/noile-norme-de-securitate-cibernetica-ale-ue-explicate
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-european-cybersecurity-competence-centers
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-european-cybersecurity-competence-centers
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/security/20190919STO61425/continutul-terorist-de-pe-internet-eliminat-intr-o-ora


 
Aflați mai multe despre importanța securității cibernetice și despre principalele amenințări 
cibernetice. 
 

Competențe digitale și educație

Pandemia Covid-19 a demonstrat cât de importante sunt competențele digitale pentru muncă și 
pentru interacțiunea cu ceilalți, dar a accentuat și decalajele de cunoștințe IT și nevoia creșterii 
educației digitale. Parlamentul dorește o agendă europeană a competențelor care să permită 
oamenilor și companiilor să profite din plin de evoluțiile tehnologiei.

42% 
dintre cetățenii UE nu au cunoștințe IT de bază

Economia platformelor
 
Platformele online sunt o parte importantă a economiei și a vieții de zi cu zi. Acestea oferă 
oportunități semnificative ca piețe de desfacere și sunt canale de comunicare importante. Cu 
toate acestea, ele prezintă și provocări semnificative.

 
UE lucrează la o nouă legislație privind serviciile digitale, având ca obiectiv întărirea 
competitivității și inovației. În același timp se are în vedere siguranța online, combaterea 
conținutului ilegal, și asigurarea liberății de exprimare, libertății presei și democrației.

 
Aflați mai multe despre actele legislative privind serviciile și piețele digitale. 
 

Actul privind cipurile - planul UE în criza semiconductorilor
La finele lui 2020 s-a declanșat o criză fără precedent a semiconductorilor, cauzată printre altele 
de pandemia Covid-19 și de războiul din Ucraina. Prin actul european privind cipurile UE 
dorește mărirea producției de semiconductori în Europa.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/transformare-digitala/20211008STO14521/de-ce-este-importanta-securitatea-cibernetica-pentru-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20220120STO21428/securitate-cibernetica-principalele-amenintari-in-2021-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20220120STO21428/securitate-cibernetica-principalele-amenintari-in-2021-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97127/put-digital-skills-at-the-heart-of-education-and-training-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20201022STO89919/combaterea-continutului-online-daunator-sau-ilegal-ideile-parlamentului
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20211209STO19124/legislatia-privind-pietele-si-serviciile-digitale-explicata
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20230210STO74502/actul-privind-cipurile-planul-ue-in-criza-semiconductorilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20230210STO74502/actul-privind-cipurile-planul-ue-in-criza-semiconductorilor


Producția de microcipuri depinde de lanțuri de aprovizionare extrem de complexe și 
interdependente care se întind pe tot globul. Pentru a crește independența UE, a asigura 
competitivitatea viitoare și a rămâne în avangarda tehnologiei, capacitățile UE în producția de 
semiconductori trebuie întărite. Conform legislației propuse, ponderea UE în capacitatea globală 
de producție ar trebui să crească de la mai puțin de 10% la 20%. 
 

Jocurile video online: protejarea jucătorilor și impulsionarea 
sectorului
 
Sectorul jocurilor video online este în plină expansiune și contribuie la transformarea digitală a 
UE. Pe măsură ce industria jocurilor se extinde rapid, aspectele economic, social, educațional, 
cultural și inovator al jocurilor video online trebuie luate în considerare. 
 
UE dorește să sprijine sectorul, care oferă peste 90.000 de locuri de muncă directe în Europa și 
deține o piață în valoare de 23,3 miliarde EUR în 2021. În același timp, trebuie asigurat un 
mediu mai sigur pentru jucători. Deputații solicită stabilirea de reguli care să reglementeze 
practicile problematice de cumpărare, politici mai bune de anulare și protecție a datelor, precum 
și o mai bună protecție pentru jucătorii minori și grupurile vulnerabile. 
 

Identitatea digitală europeană - acces facil online la servicii 
de bază
 
De la debutul pandemiei Covid-19, tot mai multe servicii publice și private au devenit digitale. 
Acest lucru necesită sisteme de identificare digitale sigure și de încredere. 
 
UE lucrează la o identitate europeană digitală (eID) care să permită recunoașterea reciprocă a 
sistemelor de identificare naționale dincolo de granițe. Cu eID cetățenii europeni vor putea să se 
identifice online fără să fie nevoiți să recurgă la furnizori comerciali. De asemenea, aceștia vor 
putea să acceseze servicii online din alte state UE folosindu-și cartea de identitate electronică 
națională.  
 

Taxarea justă a economiei digitale
Majoritatea regulilor de impozitare au fost stabilite cu mult înainte să existe economia digitală. 
Pentru a reduce evitarea taxării și pentru a face taxele mai corecte, UE lucrează la măsuri prin 
care profiturile să fie taxate acolo unde companiile au o prezență digitală semnificativă.  
 
De asemenea, UE a adoptat reguli privind un nivel minim de impozitare pentru companiile 
multinaționale din UE conform unui acord global la care s-a ajuns pe această temă. 

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

5 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20230112STO66402/cinci-moduri-in-care-pe-doreste-sa-protejeze-jucatorii-online
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20230302STO76818/identitatea-digitala-europeana-acces-online-la-servicii-de-baza
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02622/meps-lay-out-plans-for-a-fairer-tax-system-fit-for-the-digital-age
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Ro/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2523


 
Pentru a încuraja dezvoltarea criptomonedelor protejând totodată utilizatorii, UE lucrează la 
reglementarea criptoactivelor și a tehnologiei din spatele acestora. 
 

Finanțarea priorităților digitale ale UE
 
Digitalizarea joacă un rol esențial în toate politicile UE. Criza Covid a accentuat nevoia unui 
răspuns care să aducă beneficii pe termen lung societății și competitivității europene. Soluțiile 
digitale oferă oportunități importante și sunt esențiale pentru a asigura redresarea Europei și 
recâștigarea unei poziții competitive în economia globală.

 
Planul UE pentru redresare economică impune fiecărui stat membru să aloce minim 20% din 
Mecanismul de redresare și reziliență pentru tranziția digitală. Programele de investiții cum sunt 
Orizont Europa - axat pe cercetare și inovare, sau Programul pentru conectarea Europei - axat 
pe infrastructură, alocă sume considerabile și pentru progrese în domeniul digital.

 
Politica generală UE este să încurajeze obiectivele digitale prin toate programele sale, însă 
anumite programe de investiții sunt concepute anume pentru atingerea acestora. 
 
În aprilie 2021 Parlamentul a adoptat programul Digital Europe, primul instrument financiar al 
UE conceput special pentru a aduce tehnologia mai aproape de companii și oameni. Prin acest 
program se vor realiza investiții în infrastructura digitală astfel încât tehnologii strategice să 
poată stimula competitivitatea și tranziția verde a Europei, dar și să asigure suveranitatea 
tehnologică.  
 
Se vor investi 7,6 miliarde EUR în cinci domenii: supercalculatoare (2,2 miliarde EUR), 
inteligență artificială (2,1 miliarde EUR), securitate cibernetică (1,6 miliarde EUR), competențe 
digitale avansate (577 milioane EUR) și asigurarea folosirii tehnologiilor digitale în societate și 
economie (1,1 miliarde EUR).

Alte articole relevante
Legislația pentru reducerea deșeurilor electronice• 
Reguli noi privind finanțarea participativă (crowdfunding)• 
Noi reguli pentru îmbunătățirea accesului la justiție• 
Parlamentul susține prelungirea regulilor în materie de roaming• 
Încărcătorul comun: mai bun pentru consumatori și pentru mediu• 
Toate procedurile legislative în curs în domeniul digital• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20220324STO26154/riscurile-asociate-criptomonedelor-si-beneficiile-legislatiei-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-planul-uniunii-de-redresare-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20210422STO02652/orizont-europa-cum-investeste-ue-in-stiinta-infografice
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02631/parliament-supports-european-digital-transformation-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201208STO93325/deseurile-electronice-in-ue-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20201001STO88312/noi-norme-pentru-a-facilita-finantarea-participativa-in-uniune
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201126STO92502/noi-norme-ue-digitalizarea-va-inlesni-accesul-la-justitie
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/transformare-digitala/20211015STO15005/parlamentul-sustine-prelungirea-regulilor-in-materie-de-roaming
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/transformare-digitala/20211008STO14517/incarcator-comun-mai-bine-pentru-consumatori-si-pentru-mediu
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age


Mai multe informații despre politicile digitale ale UE
O Europă pregătită pentru era digitală  (Comisia Europeană)
Pe scurt: programul Europa digitală (EN)
Comisia Europeană: programul Europa digitală
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)690551
https://digital-strategy.ec.europa.eu/ro/activities/digital-programme
mailto:webmaster@europarl.eu
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