
1 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru afaceri europene 
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PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ – PLATFORMA PENTRU CEA DE-A TREIA 
REVOLUȚIE INDUSTRIALĂ  - 3 noiembrie 2015 

 

Context  

La 6.05.2015, Comisia Europeană a dat publicității o comunicare cu titlul O strategie 
privind piața unică digitală pentru Europa - COM(2015) 192, un document nelegislativ 
care invită statele membre să sprijine crearea la nivelul întregii Uniuni a unei zone în care 
libertatea de circulație sub toate formele sale să fie asigurată și în care resortisanții, 
indiferent de cetățenie sau naționalitate să beneficieze de un acces neîntrerupt la activități  
online și să exercite astfel de activități în condiții de concure nță loială și la un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter personal.  

Propunerea Comisiei Europene, cu toate că nu este în sine un proiect de act legislativ, 
vizează modificări importante ale unor directive și regulamente euro pene, precum și 
adoptarea unor acte normative noi, în domenii diferite, cum ar fi: comerțul electronic, 
telecomunicațiile, drepturile de autor, protecția consumatorilor, prelucrarea datelor 
cu caracter personal și circulația acestor date, piața unică în do meniul livrărilor de 
colete, impozitarea întreprinderilor, serviciile mass-media audiovizuale.  

Direcții de acțiune ale UE: ameliorarea accesului la produsele și serviciile online; 
îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și 
stimularea creșterii economiei digitale europene. 

Beneficiile întregii Uniuni: servicii mai bune, la prețuri mai accesibile, noi locuri de 
muncă, facilitatea înființării de noi întreprinderi și dezvoltarea celor deja existente, 
accesul neîntrerupt la activitățile online în condiții de concurență loială și la un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter personal, aportul anual la 
economia UE fiind de 415 miliarde EUR.  
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Obstacole naționale: blocarea geografică nejustificată, prețurile ridicate și ineficiența 
serviciilor de coletărie; îngrădirea accesului transfrontalier la serviciile de conținut 
protejat prin drepturi de autor; sarcini administrative împovărătoare și prețuri ridicate 
pentru vânzările transfrontaliere; fragmentarea cadrului legislativ în materia localizării 
datelor, a drepturilor de autor și a drepturilor de utilizare a datelor; l ipsa unor sisteme și 
servicii deschise și interoperabile și a portabilității datelor între servicii.   

Drept urmare, având în vedere impactul major al acestei strategii asupra întregii economii 
a Uniunii Europene, Comisia pentru afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților a 
invitat la dezbateri reprezentanţi ai instituţiilor şi asociaţiilor de profil din România: 
Ministerul Justiției, Institutul Național  de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, 
Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații, Consiliul 
Concurenței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Institutul Național 
de Studii și Cercetări pentru Comunicații, Asociația pentru tehnologie și internet, 
Asociația patronală de software și servicii, Centrul Național CYBERINT, PayU 
România, GEA Strategy & Consulting S.A. 

 

Aspecte semnificative reliefate în cadrul dezbaterilor 

• „A treia revoluție industrială” presupune o societate a creativității , în care 
producția de bunuri se face în mod fundamental digital, cu extrem de puțini oameni, iar 
societățile care nu-și vor dirija forța de muncă către anumite sectoare vizionare cu 
producție de proprietate intelectuală se vor confrunta cu o nouă clasă, aceea a oamenilor 
inutili. În acest sens, România are nevoie de un program național pentru fabricația 
aditivă care să rezide în: pregătirea elevilor și studenților pentru meseriile care apar 
în următorii ani, susținerea cercetării în domeniu, sprijinirea înființării de noi 
întreprinderi, susținerea transferului tehnologic către producători și un program 
amplu de conștient izare a schimbărilor profunde produse de fabricația aditivă în 
viața de zi cu zi.      

• Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, rezultat al unor 
ample cercetări efectuate de către Academia Română, relevă, printre altele, starea 
culturii digitale în România, punctele slabe fiind: „numărul insuficient de 
calculatoare și de calculatoare conectate la internet, care revin la 100 de 
elevi/studenți; concentrarea specialiștilor T IC în orașele mari și gradul scăzut de 
integrare a TIC în alte discipline.” În plus, studiul prezintă ca posibile amenințări 
următoarele: „competențele digitale nu au dobândit un statut cross-curricular în România, 
ceea ce poate antrena un dezavantaj competitiv față de celelalte țări din Uniunea 
Europeană; emigrația specialiștilor TIC români; ritmul scăzut în care se asigură dotarea 
unităților de învățământ cu echipamente TIC; lipsa unor programe de instruire destinate 

http://www.pambuccian.ro/proiecte_3d_printing.html?version=2�
http://www.pambuccian.ro/proiecte_3d_printing.html?version=2�
http://acad.ro/bdar/strategiaAR/doc11/Strategia.pdf�
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elevilor în buna utilizare a TIC, care poate antrena utilizarea nesănătoasă a internetului și 
dependența de rețelele de socializare sau jocurile online.”   
Având în vedere piața unică digitală, strategia sus menționată identifică următoarele 
puncte slabe în ceea ce privește România : „legislație neunitară în raport cu celelalte 
state membre; procese de livrare costisitoare; cultura limitată a 
persoanelor/întreprinderilor în ceea ce privește protecția datelor personale; decalaje 
semnificative în adoptarea tehnologiei 4G; lipsa de competențe digitale; rezistența la 
schimbare”.  
Cu toate acestea, s-a arătat că în România există infrastructuri de comunicații adecvate 
din punct de vedere tehnologic, un grad crescut de utilizare a dispozitivelor 
inteligente/mobile, iar utilizatorii de internet sunt în dinamică pozitivă. Măsurile 
propuse pentru România din partea Ministerului Justiției sunt: accelerarea prevenției 
și combaterea criminalității cibernetice (prin asigurarea unu climat sigur și de 
încredere pentru cetățeni și mediul de afaceri) , sprijinirea tehnologiilor inovative, 
inovarea continuă prin interoperabilitatea serviciilor inteligente, trasabilitatea 
serviciilor publice și siguranța în tranzacționare online. 

• Criminalitatea cibernetică poate  fi o cauză pentru gradul scăzut de încredere în 
serviciile online, fapt ce impune creșterea nivelului de securitate cibernetică prin 
instrumente legale, prin campanii de conștientizare și prin cooperare la nivel 
național și internațional. 

• Realizarea unei pieţe unice digitale este dependentă de existenţa unor reţele 
de comunicaţii electronice de bandă largă. România se situează în prezent în primele 
locuri în Europa şi în lume în ceea ce priveşte vitezele de acces la internet, dar rețelele 
care susțin această performanț ă se află doar în mediul urban. Pentru ca România să se 
mențină în topuri europene şi internaţionale în ceea ce priveşte vitezele de acces la 
internet este necesar un cadru legislativ care să favorizeze dezvoltarea reţelelor de 
comunicaţii în bandă largă (transpunerea Directivei 2014/61/UE privind măsuri de 
reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză). Alte 
măsuri propuse: eliminarea tarifelor de acces pe proprietatea publică în vederea 
dezvoltării rețelelor de comunicații și susţinerea în continuare a modelului concurenţei 
bazat pe infrastructuri, care asigură servicii de calitate la prețuri reduse.  

• Industria românească de software și servicii  este una dintre cele mai 
performante, cu o cifră de afaceri de 2.74 miliarde euro în 2015; cu toate acestea, pentru a 
beneficia de potențialul maxim al acesteia, mediul de afaceri în domeniu reclamă 
ajutorul guvernamental pentru: adaptarea sistemului educațional pentru a răspunde 
nevoilor pieţei; sprijinirea inovației pentru dezvoltarea de produse şi servicii c u valoare 
adăugată mare; finanțarea incubatoarelor IT în cel puţin 5 centre universitare mari și 
susţinerea accesului companiilor pe piaţa globală; stimularea bursei locale şi listarea 
companiilor IT și alocarea de fonduri din resurse bugetare şi europene pentru proiecte IT 
transparente cu rezultate reale şi funcţionale. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014L0061�
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• Având în vedere dimensiunea importantă pe care o are sectorul industriei 
creative în România, s-au făcut următoarele recomandări:  
 
- recunoaşterea cunoaşterii digitale ca resursă cheie de dezvoltare economică 
naţională prin adoptarea de politici naționale care să vizeze educația, cercetarea – 
dezvoltarea - inovarea, dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea investiţiilor în economia 
digitală și digitalizarea administraţiei publice; 
-  recuperarea decalajelor interne, realizarea trecerii de la naţional la local prin 
încorporarea sistemelor de smart cities, precum şi realizarea educaţiei şi formării în plan 
local, sporirea competenţelor digitale prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 
 - realizarea trecerii de la naţional la global prin politici publice adecvate (de exemplu 
prin dezvoltarea unui tip de economie digitalizat care să treacă de epoca prezentării 
produselor şi serviciilor la târguri sau exportării de produse).  
 
• Cu privire la piața europeană de plăți online, au fost reliefate următoarele 
neajunsuri: caracterul eterogen al pieței sub aspectul structurii și din punctul de vedere al 
jucătorilor; nivelul scăzut al puterii de cumpărare a cetățeanului europe an, comparativ cu 
aceea a cetățeanului SUA; slaba penetrare a internetului în Europa de est și neîncrederea 
cumpărătorilor din această regiune în plățile online. Posibile soluții:  un cadru unic de 
reglementare a datelor cu caracter personal, stimularea investițiilor pe termen lung, 
asigurarea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea infrastructurilor, asigurarea 
transparenței de către terții care prelucrează date personale, asigurarea educației în 
domeniu în scopul conștientizării riscurilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat:  
Direcția pentru Uniunea Europeană 


