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Acest document este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional 

Asociația H.appyCities este o organizație neguvernamentală ce își propune să încurajeze colaborarea/cooperarea 
inovativă dintre cetățeni și administrație, punând în legătură oameni și idei, tehnologie și date care le permit cetățenilor, 
comunităților și autorităților să gândească, să comunice și să acționeze colectiv spre beneficiul real al comunității.  

DES Hub este un proiect al Asociației H.appyCities ce își propune să devină centrul de analiză și suport, bazat pe dialog 
între autorități, mediul privat, academic și non-guvernamental. El va fi orientat spre creșterea permanentă a performanței 
economiei digitale în România și, implicit, al scorului în DESI. 

Analiza de față - „Economia digitală și societatea în România” - este un prim rezultat a proiectului DES Hub. Mulțumirile 
noastre se îndreaptă către toți cei care au sprijinit și sprijină acest proiect, direct sau indirect. 

Toți care vor să se alăture eforturilor noastre o pot face folosind informațiile afișate pe siteul nostru - 
www.happycities.org  
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Motto: „Nu mai bea că îți ies rău analizele!” - Folclor urban 
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SUMAR 
România se află de ani buni pe ultimele locuri europene în rapoartele anuale prin care Comisia 
Europeană măsoară dimensiunea economiei digitale la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene 
prin Digital Economy and Society Index (DESI)  al Uniunii Europene (UE). 1

Apariția unui nou raport atrage atenția preț de câteva zile dar, dincolo de acest lucru sau de mențiuni 
sporadice ale DESI, nu există o abordare coordonată privind acțiunile care pot duce la îmbunătățirea 
poziției României în acest clasament. 

Analizând în detaliu DESI, poziția României raportată la progresul european dar și urmărind ce au 
făcut celelalte țări pentru a-și îmbunătăți scorul, analiza de față trage câteva concluzii principale: 

• Menținerea actualului ritm de creștere al României în DESI reprezintă un risc foarte mare nu 
numai pentru decalajul la care România se expune dar, prin efectul real pe care îl are, el duce la 
încetinirea atingerii țintelor pe care Uniunea și le-a propus; 

• Este necesară înțelegerea mult mai bună a cadrului european, a rolului și structurii DESI, 
precum și a datelor ce îl compun - analiza detaliază dimensiunile și subdimensiunile DESI și 
oferă o claritate mai mare în acest sens; 

• Identificarea precisă a actorilor instituționali care pot urmări progresul pe fiecare 
subdimensiune a DESI poate asigura o coerență mai mare a acțiunilor - desemnarea unor 
reprezentanți din partea instituțiilor care pot contribui este de dorit; 

• Coordonarea la nivel de acțiuni este critică pentru îmbunătățirea situației economiei digitale a 
României, raportată, mai ales, la țintele europene; 

• Pe cele mai multe dintre dimensiuni România se află pe ultima poziție, la distanță mare de 
următoarele clasate sau de media europeană, și necesită implicarea tuturor actorilor la nivel de 
societate - mecanismul colaborativ pe care îl detaliem în document vine să ofere un cadru de 
lucru în acest sens; 

• Identificarea și construirea pe baza componentelor la care România performează reprezintă un 
bun punct de plecare - analiza arată astfel de zone și modalitățile prin care ele pot accelera 
creșterea României. 

• Chiar dacă nu este perfect, cadrul oferit de Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR  și 2

finanțarea europeană pot oferi puncte importante de sprijin pentru creșterea scorului României 
în DESI - aici e necesară însă și o aliniere la nivel de indicatori de performanță și ținte urmărite. 

Toate acestea sunt detaliate în documentul de față, scopul său fiind de a pune la dispoziție un cadru 
mai coerent de dialog, de coordonare a viitoarelor acțiuni dar și, mai ales, de urmărire constantă, lună 
de lună, a progresului și efectelor pe care respectivele acțiuni le au. 

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi1

 https://mfe.gov.ro/pnrr/ 2
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INTRODUCERE 
Efortul de înțelegere a nivelului de digitalizare al României și modul în care se reflectă în Digital 
Economy and Society Index (DESI) al Uniunii Europene (UE) trebuie să plece de la cel puțin trei 
componente: înțelegerea țintelor strategice ale UE, înțelegerea instrumentelor de măsurare pentru 
indicatorii DESI și o analiză detaliată a fiecărei dimensiuni și subdimensiuni în parte. Acestea sunt 
necesare pentru a putea ținti cât mai exact, cu acțiuni punctuale ce pot duce la creșterea scorului 
României în DESI, fără a scăpa din vedere, însă, ansamblul strategic al UE la care țara noastră trebuie 
să contribuie. 

Analiza de față nu putea să ocolească, așadar, primele două componente; cu atât mai mult cu cât 
stau la baza înțelegerii digitalizării, ca un instrument pentru atingerea unor ținte strategice, dar și a 
încrederii acordate datelor ce definesc DESI ca instrument de măsurare. 

Prezentul document își propune să ofere o imagine detaliată a situației digitalizării României, atât în 
contextul larg european, cât și făcând paralele cu cel specific unor țări ce pot constitui exemple de 
bună practică pentru scorul României măsurat prin DESI. Acest efort are ca scop oferirea tuturor 
celor implicați - autorități publice, mediu de afaceri, asociativ și academic - a unei baze de dialog în 
identificarea unor posibile soluții de accelerare a digitalizării României ca instrument de 
dezvoltare.  

Folosirea dimensiunilor DESI pentru urmărirea acestui efort poate fi elementul constant de urmărire a 
progresului, dar și de generare a unor soluții integrate și coerente, aliniate strategic cu țintele 
europene. 

Cadrul colaborativ pe care îl propunem este exact acesta: de dialog, folosind structura DESI și 
analiza de față pentru a identifica acțiuni țintite, responsabili instituționali și termene concrete 
pentru a crește scorul României și încrederea în folosirea tehnologiilor digitale. 

Analiza de față preia sarcina explicării cadrului strategic european, a instrumentelor de atingere a 
țintelor strategice, a rolului DESI în urmărirea progresului, a datelor care compun acest index și a 
situației actuale în care, pe fiecare dimensiune și subdimensiune, România se află în context 
european. 

Fiind începută în mai 2022, această analiză se axează, în principal, pe datele prezentate în DESI 
2021 . Am considerat însă necesar să includem și o sinteză a modificărilor pe care le aduce DESI 3

2022 , apărut la finalul lunii iulie 2022, acesta oferind practic o validare în plus a faptului că, în lipsa 4

unor acțiuni susținute la nivelul autorităților, poziția României în clasamentul european nu se va 
schimba, iar distanța față de celelalte țări ale UE va crește. 

  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021 3

  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/survey-businesses-data-economy-2022 4
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CAPITOLUL I 

DESI 2021 
Cadrul strategic - Deceniul Digital și Busola Digitală 

C adrul strategic al Uniunii Europene (UE) cu privire la transformarea digitală pornește de la 
prezența acesteia printre prioritățile politice ale Comisiei Europene (2019-2024). Nu e prima 

dată când politica digitală este parte a priorităților mandatelor unei Comisii Europene. Ceea ce este 
diferit de această dată este cristalizarea unui model european al transformării digitale care să aducă 
beneficii socio-economice la nivel intern, dar care poate și sedimenta statutul Uniunii Europene de 
actor global relevant ce contrabalansează SUA și China. Vorbim deci de un cadru strategic cu valențe 
geopolitice, socio-economice, dar și cetățenești, care are ținte clare pentru anul 2030. Vorbim despre 
Deceniul Digital . 5

Deceniul Digital aduce în discuție avantajele Uniunii Europene - o piață digitală armonizată, un model 
socio-economic echilibrat, norme și reglementări solide în spațiul digital - dar și vulnerabilitățile 
acesteia, cea mai mare fiind dependența de piețe externe atunci când vine vorba de tehnologii critice. 
Pentru a valorifica avantajele și a reduce vulnerabilitățile, Deceniul Digital propune investiții clare din 
fonduri de coeziune, dar și din mecanismul de redresare și reziliență pentru a susține cele 4 puncte 
cardinale ale Busolei Digitale, care este instrumentul de monitorizare al progresului către 2030. 

• competențe digitale: 20 milioane de specialiști în tehnologia informației (IT) cu paritate de gen 
și 80% din populația UE să aibă competențe digitale de bază; 

• infrastructuri digitale durabile, sigure și performante: toate gospodăriile să dispună de o rețea 
gigabit, iar toate zonele populate, de 5G, producția de semiconductori să reprezinte 20% din 
producția mondială, 10.000 de noduri periferice de cloud computing și primul calculator cuantic 
la nivel de UE; 

• transformarea digitală a întreprinderilor: 75% din întreprinderile europene să folosească servicii 
de cloud computing, Big Data și inteligență artificială, 90% dintre întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM) să aibă cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală, dublarea numărului de unicorni 
europeni; 

• digitalizarea serviciilor publice: servicii publice esențiale - 100% online, 100% din cetățenii 
europeni să aibă acces la dosarele medicale electronice, 80% din europeni să utilizeze o soluție 
de identificare digitală. 

Punctele cardinale au ținte de atins la nivel european, având în vedere necesitățile geopolitice, socio-
economice și cetățenești. În esență, vorbim de convergență la nivel european, iar progresul statelor 
membre nu mai este văzut doar la nivel individual, ci trebuie raportat mai clar la țintele europene.  

Este bine de menționat că acest cadru de politici este în plin proces de aprobare, acordul politic 
obținut între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene fiind un pas important spre punerea 
în practică de către Comisia Europeană .  6

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-5

targets-2030_ro 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_4503 6
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Urmare a angajamenului politic luat, pentru a monitoriza în mod eficace progresele înregistrate, 
Comisia va lucra mai întâi împreună cu statele membre pentru a stabili traiectoriile preconizate 
pentru atingerea țintelor la nivelul EU. Apoi, la fel de important, la rândul lor, statele membre trebuie 
să propună foi strategice de parcurs multianuale privind deceniul digital, în care își prezintă politicile 
și măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030. 

Progresele vor fi monitorizate cu ajutorul unor indicatori de performanță bazați pe un DESI 
îmbunătățit și evaluate în cadrul unui raport anual privind „Stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului 
digital”, care va fi prezentat Parlamentului European și Consiliului. 

Cel mai probabil acest raport va fi prezentat până la jumătatea anului 2023 ceea ce face ca 
România să aibă nevoie să își clarifice țintele, măsurile, acțiunile și finațarea necesare pentru foaia 
sa strategică de parcurs cât mai rapid. 

La fel, trebuie să participe activ la realizarea viitorului DESI. În lipsa unei clarități asupra strategiei ce 
o va urma, contribuția la identificarea viitoarelor instrumente de măsurare va fi una minimă. 

Devine cu atât mai imporantă, așadar, înțelegerea actualului DESI, a datelor și indicatorilor care îl 
compun, pentru fixarea viitoarelor strategii și pentru identificarea unor acțiuni de urmat. 

Datele care stau la baza DESI 

Conform documentului detaliat  ce însoțește fiecare raport anual, DESI a fost dezvoltat în 7

concordanță cu recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 
„Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide”   și este bazat pe 8

datele culese în cea mai mare parte de la autoritățile relevante din fiecare stat membru de către 
Comisia Europeană (prin Direcția Generală pentru Rețele de Comunicații și Tehnologie sau Eurostat), 
dar și prin studii specifice comandate de către Comisie . 9

E important de menționat că acest raport, împreună cu metodologia și datele aferente, este realizat 
anual începând cu anul 2014 și că el suferă ajustări periodice date, fie de schimbările strategice (sunt 
introduși indicatori noi care să reflecte acest lucru), fie de schimbări metodologice de colectare a 
datelor (datorate modificărilor raportărilor statistice, de exemplu). 

Pentru a discuta metodologia și datele colectate, Comisia Europeană organizează două întâlniri 
tehnice anuale sub umbrela Digital Single Market Strategic Group, în care România este prezentă ca 
membru prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) . Schimbările făcute în DESI sunt 10

agreate cu statele membre prin acest grup. 

 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560 7

 https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm 8

 Datele sunt prezentate sintetic în secțiunile dedicate ale site-ului Comisiei Europene. Pentru o analiză mai 9

amănunțită, o resursă importantă este: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/explorer/explorer/indices/
desi/digital-economy-and-society-index 

 La categoria „Membri” ai Digital Single Market Strategic Group, reprezentantul României apare ca „Ministry for 10

Information Society”. Astfel, calitatea de membru al MCID a fost dedusă de aici: https://ec.europa.eu/transparency/
expert-groups-register/screen/members/consult?
memberId=94696&memberTypeId=4&lang=en&fromExpertGroups=true 
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Cele mai multe date sunt colectate direct de către autoritățile naționale. În tabelul de mai jos sunt 
prezentate aceste surse de date și rolul instituțiilor naționale în colectarea și validarea lor. 

Seturile de date care stau la baza indicatorilor specifici, ponderea acestora în scorul fiecărei 
dimensiuni vor fi prezentate detaliat în analiza fiecărei dimensiuni sau subdimensiuni ale DESI în 
capitolele următoare. 

Sursa datelor Procesul de colectare a datelor

Eurostat Date colectate și verificate de către oficiile naționale de 
statistică (în cazul României, Institutul Național de 
Statistică) sau de către Eurostat

Communications Committee (COCOM) Date colectate și verificate de către autoritățile 
naționale de reglementare în comunicații  (în cazul 
României, ANCOM), cu ajutorul experților desemnați de 
către COCOM (în care ANCOM este membru)

Broadband coverage studies Date colectate de către IHS Markit, Omdia și Point 
Topic și verificate de către autoritățile naționale de 
reglementare în comunicații  (în cazul României, 
ANCOM), cu ajutorul experților desemnați de către 
COCOM (în care ANCOM este membru) în fiecare stat 
membru.

Retail broadband prices studies Date colectate de către Empirica și verificate de către 
autoritățile naționale de reglementare în comunicații  
(în cazul României, ANCOM), cu ajutorul experților 
desemnați de către COCOM (în care ANCOM este 
membru) în fiecare stat membru.

e-Government benchmark Date colectate de către Capgemini și verificate de 
instituțiile relevante din fiecare stat membru (în cazul 
României de către MCID)

Survey of businesses on the use of digital 
technologies

Date colectate de către Ipsos și iCite, rezultatele 
sondajelor fiind verificate de către Digital Single Market 
Strategic Group (în care MCID este membru).

European data portal Date colectate de către Capgemini de la reprezentanții 
desemnați de instituțiile relevante din fiecare țară 
membră (în cazul României, MCID și SGG)
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CAPITOLUL II 

ÎNTÂI O PRIVIRE DE ANSAMBLU 
Pornit, istoric, ca un instrument al Comisiei Europene pentru evaluarea impactului politicilor publice și 
al fondurilor dedicate domeniului digital, DESI a devenit treptat o oglindă a societății, de interes 
pentru publicul larg și temă de dezbatere la nivel european. DESI a suferit modificări și la nivel de 
structură și la nivel de indicatori tocmai din dorința declarată a Comisiei de a se raporta cu acest 
instrument la strategia UE, dar și de a alinia eforturile naționale în domeniu - o clasare proastă poate 
fi în același timp un sprijin tehnic în accesarea fondurilor europene de asigurare a coeziunii între 
statele membre, cât și un instrument politic de corecție.  

Ambele abordări se lovesc însă de nevoia de înțelegere mai în detaliu a realităților naționale și a 
posibilităților de schimbare a acestora, reflectate în procesul statistic ce produce acești indicatori 
sintetici. 

O primă observație este aceea că situațiile în care obiectivele actorilor implicați au coincis sincer cu 
cele ale politicilor publice europene au dus și în cazul României la rezultate bune. Este cazul 
indicatorilor de conectivitate, care transpun succesul comercial al companiilor private specializate, 
sau a componentei de date deschise din cadrul serviciilor publice digitale - sprijinul guvernelor pentru 
deschiderea datelor în perioada 2014-2016 s-a reflectat în scorul bun al României pe această 
componentă.  

Pe de altă parte, componente precum Capital Uman, care au asociate o piață de servicii remediale 
strâns legată de finanțări europene, subperformează constant. Astfel de componente par incapabile 
să genereze o evoluție pozitivă - un semn în plus că finanțarea europeană nelegată de urmărirea 
acelorași indicatori nu dă cele mai bune rezultate. E necesar, așadar, ca finanțarea europeană să 
folosească indicatori de progres strâns legați de dezvoltarea de competențe digitale, similari cu cei 
folosiți în DESI.   

Nu în ultimul rând pare că, în cazul României, culegerea datelor primare, a microdatelor, ar trebui 
analizată cu atenție. Un exemplu concret poate fi dat din dimensiunea cu privire la integrarea 
tehnologiei digitale unde avem, pe de o parte, 31% dintre întreprinderi care folosesc Inteligența 
Artificială (Artificial Intelligence - AI), iar pe de altă parte doar 13% întreprinderi care folosesc servicii 
de cloud. Ar rezulta că aproximativ 18% dintre întreprinderile românești dețin infrastructură proprie de 
AI, o idee puțin credibilă. 

Astfel spus, cele 4 dimensiuni DESI diferă semnificativ din perspectiva procesului de analiză. De 
aceea, un prim pas necesar este cel de selecție și evidențiere a informațiilor din DESI astfel încât 
acestea să evolueze din zona statisticii plate către concepte ușor de operaționalizat și teme capabile 
să atragă energii și sinergii. Este posibilă astfel o îmbunătățire a indicatorilor, prin măsuri 
metodologice, în dimensiunile Integrarea tehnologiilor digitale și Servicii publice digitale și crearea 
unui cadru corect și productiv de discuție a problemelor la nivel de societate aferente dimensiunii 
Capital uman, de exemplu. 

E nevoie, așadar, de a sprijini dezvoltarea digitală a economiei și societății României plecând de la 
acest context - de înțelegere a cadrului strategic european, de nevoie de aliniere între politici și 
intervenții și măsurarea lor cu aceleași instrumente oferite de DESI, de păstrare a unei imagini de 
ansamblu și de a alinia eforturi și crea sinergii.  
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Țări cu un salt important în DESI 

Înainte de a detalia dimensiunile DESI - Capital Uman, Conectivitate, Integrarea tehnologiilor digitale 
și Servicii publice digitale - am sintetizat într-o privire de ansamblu, în primul rând, țările care au 
înregistrat un salt important de la un an la altul, încercând să surprindem care sunt acțiunile care au 
dus la acest progres.  

Plecând de la aceste cazuri particulare, am încercat să identificăm exemple de bune practici care pot 
fi relevante pentru România. 

Capital uman 
Pe această dimensiune România este penultima la nivel UE, iar Irlanda și Grecia au avut cel mai mare 
salt la nivel european. Irlanda, în special, este un exemplu ce trebuie urmărit, nu numai din 
perspectiva acestei componente. 

 

Conectivitate 
Spania are cea mai mare creștere pe ultimii 5 ani, iar Cehia pe ultimul an. România trece în 2021 
pentru prima oară din 2016 încoace sub nivelul mediei europene. De reținut și că Ungaria este prima 
pe această dimensiune. 
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Integrarea tehnologiilor digitale 

De remarcat că indicele de creștere se păstrează și că distanța dintre țări pe această dimensiune 
crește de la an la an, și la fel, ridică un semnal de alarmă ritmul lent de creștere și distanța foarte 
mare față de media europeană pe care o au România și Bulgaria. 

 

Servicii publice digitale 

Țările europene își mențin trendul ascendent, aproximativ cu același ritm de creștere. Creșterea cea 
mai mare o au Slovenia și Malta. De remarcat distanța foarte mare dintre România și restul țărilor 
europene. Alături de Capital Uman, e dimensiunea la care recuperarea decalajului va fi cea mai 
dificilă. 
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CAPITOLUL III 

ROMÂNIA ÎN DESI 2021 - O 
PRIVIRE MAI ATENTĂ 
1. Capital Uman 

Dimensiunea Capital uman are o pondere de 25% în scorul DESI și este compusă din două 
subdimensiuni: Competențe de utilizare a Internetului (Internet User Skills) și Competențe avansate 
și dezvoltare (Advanced Skills and Development), fiecare cu o pondere de 50% în scorul acestei 
dimensiuni. 

La nivel european, ținta asumată pentru anul 2030 pe această dimensiune este de 20 milioane de 
specialiști în tehnologia informației și calculatoare (TIC), împreună cu o reprezentare corectă la nivel 
de gen, și minim 80% din populație cu competențe digitale de bază. Pe această dimensiune, numărul 
de specialiști TIC se ridica la 8,4 milioane, la nivelul anului 2020, și doar 56% din populația UE avea 
competențe digitale de bază, la nivelul anului 2019. 

România este penultima la nivel UE cu un scor agregat de 14,1% pe subdimensiunea Internet User 
Skills, față de 27,2% media UE sau de 39,2% al primei clasate, Olanda și un scor de 19% pe 
subdimensiunea Advanced Skills and Development, față de 19,9% media UE sau 32,9 al primei 
clasate, Finlanda. Clasamentul pe această dimensiune arată astfel: 
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1.a. Competențe de utilizare a Internetului  (Internet User Skills) 

Pe zona competențelor de utilizare a Internetului sunt trei indicatori ce compun scorul: cel puțin 
competențe digitale de bază, peste competențe de bază și cel puțin competențe de bază în scriere 
software. 

Toți indicatorii de mai sus folosesc datele statistice colectate la nivel european prin „The EU survey 
on the use of Information and Communication Technologies (ICT) in households and by 
individuals”  printr-un chestionar anual centralizat la nivel european încă din anul 2002. Datele sunt 11

colectate de către Institutele Naționale de Statistică pe baza modelului de chestionar furnizat de 
către Eurostat. 

Pe primul indicator (cel puțin competențe digitale de bază) se remarcă decalajul foarte mare între 
România, clasată penultima cu un scor de 15,5%, și media europeană (28%) dar și față de prima 
clasată, Olanda (39,7%). Cea mai mare creștere a înregistrat-o Irlanda (de la 23,8 la nivelul anului 
2019 la 26,7 în 2020). 

  

La nivelul indicatorului nivelului de competențe digitale peste cele de bază, România se clasează pe 
ultimul loc cu un scor de 3,91%, la distanță de media UE (11,8%) sau prima clasată, Finlanda (19,0%). 
Cele mai mari creșteri pe acest indicator le au le au la nivelul anului 2021 Cipru (de la 7,09% în 2019 
la 9,56% în 2020) și Irlanda (de la 10,5% în 2019 la 12,9% în 2020). 

  https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm 11

18

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm


 

La nivelul competențelor software de bază, România se clasează penultima cu un scor de 8,77% la 
distanță  față de media UE (14,6%) sau prima clasată, Olanda (20%). Cea mai mare creștere o are 
Irlanda (de la 12,4% în 2019 la 13,7% în 2020). 

 

1.b. Competențe avansate și dezvoltare (Advanced Skills and Development) 

Pe această subdimensiune sunt patru indicatori specifici: 

• ICT Specialists și Female ICT Specialists - se referă la procentul de indivizi angajați în domeniul 
TIC (ICT service managers, ICT professionals, ICT technicians, ICT installers and servicers) și au 
la bază datele statistice colectate la nivel european prin Eurostat - Labour force survey . 12

 https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs 12
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•  Enterprises providing ICT training - se referă la procentul de companii care oferă pregătire TIC 
angajaților proprii și se bazează pe datele furnizate de Eurostat - European Union survey on ICT 
usage and eCommerce in Enterprises . 13

• ICT Graduates - se referă la procentul absolvenților de specializări TIC și are la bază datele 
oferite de către Eurostat - Information and Communication Technologies (Eurostat (table 
educ_uoe_grad03, using selection ISCED11=ED5-8) and and ISCEDF_13 [F06] Information and 
Communication Technologies) - mai multe detalii aici 

Pe primul indicator - ICT Specialists - România ocupă penultimul loc cu un procent de 8% la o 
diferență foarte mare de media europeană (14,3%) sau prima clasată, Finlanda (25,3%). Cea mai 
mare creștere pe acest indicator o are Irlanda (de la 16,3% in 2020 la 19% în 2021). 

 

Pe indicatorul Female ICT Specialists, România ocupă locul 3 la nivelul UE, cu 17,5% peste media UE 
(12,3%) și la mică diferență față de primele clasate, Bulgaria (18,8%) și Grecia (17,7%). 

 

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php13
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Pe cel de-al treilea indicator - Enterprises providing ICT Training, România se află pe ultima poziție 
(1,97%) foarte mult sub media UE (6,56%) și față de prima clasată, FInlanda (12,6%). Cea mai mare 
creștere pe acest indicator o are Polonia (de la 4,46% în 2020 la 5,92% în 2021). 

 

Cel de-al patrulea indicator - ICT Graduates - plasează România pe locul al patrulea la nivelul UE cu un 
procent de 10,5%), la distanță totuși de prima clasată, Estonia, care are și cea mai mare creștere la 
acest indicator (de la 11,2% în 2020 la 13.3% în 2021) însă mult peste media UE (6,5%) sau peste 
ultima clasată, Italia (2,17%). 
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O privire mai atentă - Grecia 

În Guvernul Greciei a fost creat începând cu 
anul 2016 Ministerul pentru Politici Digitale, 
Telecomunicații și Media având ca atribuții 
realizarea politicilor publice și coordonarea 
implementării investițiilor TIC. Ministerul 
menționat are un rol de coordonator orizontal 
pe tematica TIC, ministerelor de linie revenindu-
le sarcina de a implementa măsurile ce le revin 
prin Strategia Națională Digitală 2016-2021, 
lansată tot în 2016 și ulterior continuată prin 
noua strategie 2020-2025 . 14

Este de menționat și sprijinul pe care Guvernul 
Greciei îl acordă firmelor active în domeniul TIC 
și care contribuie la industria de tip 4.0 prin 
New Economy Development Fund (TANEO) . 15

In 2018, se lansează sub coordonarea 
Ministerului pentru Politici Digitale, 
Telecomunicații și Media, Coaliția pentru 
competențe digitale și locuri de muncă  ce 16

pune laolaltă mediul guvernamental cu cel de 
afaceri și neguvernamental sub scopul comun 
de a reduce diferența în domeniul digital în 
societatea și economia Greciei. 

Planul pus în aplicare conține 54 de acțiuni ce 
merg de la dezvoltarea de materiale 
educaționale accesibile până la dezvoltarea de 
infrastructuri de educație digitală și programe 
de training vocațional în domeniul ICT. Printre 
cele mai interesante se află: 

• Pregătirea în marketing digital pentru IMM 
pentru a mări sezonul turistic în regiunile 
Greciei (realizat cu suportul Google); 

• Crearea unor locuri de muncă noi în 
companii din domeniul digital pentru 500 
de tineri  șomeri (25-29 ani); 

• Măsuri pentru pregătirea, certificarea și 
perfecționarea a 3000 de tineri șomeri 
(18-24 ani) și a 1250 deja angajați; 

• Programe de învățare rapidă a 
competențelor digitale necesare pentru a 
fi activ în contextul unei societăți digitale 
(în colaborare cu Hellenic Open University) 
ce țintește 15000 de oameni. 

În ce privește această dimensiune a Capitalului 
Uman, Grecia a crescut aproximativ 2 procente 
pe subdimensiunea Internet User Skills (de la 
22,2% în 2019 a 24.0% în 2020) și peste 3 
procente pe subdimensiunea Advanced Skills 
and Development (de la 13,8% în 2019 la 17,0% 
în 2021). O creștere spectaculoasă se 
regăsește la nivelul specialiștilor ICT femei (de 
la 15,5 % în 2019 la 26,5% în 2021). 

Mai multe informații de sinteză pot fi regăsite 
aici: https://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/image/document/2019-32/
country_report_-_greece_-
_final_2019_0D30BA6D-
A5FB-5608-9F34E267E7515DDE_61207.pdf  

  https://digitalstrategy.gov.gr 14

  https://the-european.eu/story-13367/taneo-driving-investment-in-greece.html 15

 https://www.nationalcoalition.gov.gr/en/national-coalition_en/ 16
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O privire mai atentă - Irlanda 

Technology Skills 2022 este cel de-al treilea 
plan de acțiune în ce privește competențele 
digitale în Irlanda. Acesta propune un set de 
acțiuni prioritare pentru a atinge nevoia de 
absolvenți calificați în inginerie (electronică, 
electrică sau calculatoare) pentru a susține 
performanța economică a țării pentru anii 
următori. 

Planul de acțiune este un efort colaborativ al 
guvernului, mediului universitar, cei implicați în 
educație și pregătire digitală și industrie pentru 
a asigura nivelul de competențe TIC necesare la 
un nivel cât mai înalt. Implementarea sa este 
coordonată de un Comitet la nivel înalt (High-
Level Steering Group) condus de Departamentul 
de Educație. 

Cea mai importantă țintă o reprezintă creșterea 
cu peste 5000 de absolvenți cu nivel înalt de 
pregătire TIC în fiecare an până în 2022. Câteva 
dintre măsuri includ:  

• Creșterea numărului de absolvenți ai 
cursurilor de inginerie electronică și 
computere de la 4220 la 4830 până în 2022. 

• Creșterea numărului de programe livrate de 
către Agenția Națională pentru Pregătirea 
Forței de Muncă (the National Agency for 
Workforce Learning - Skillnet Ireland) și 
alinierea cu Cadrul de competențe național 
(the Irish National Qualification Framework - 
NQF) la peste 1000 până în 2022. 

• Atragerea mai multor femei spre potențialele 
dezvoltări de carieră în domeniile 
tehnologiilor digitale emergente. 

• Atragerea a peste 1000 de ucenici TIC în 
sistemul de educație și de pregătire până în 
2022. 

• Recalificarea a peste 2750 de persoane din 
medii diferite în domeniul TIC 

• Dezvoltarea de programe de învățare în 
domeniile cu potențial mare de creștere 
incluzând Artificial Intelligence, Robotics, 
Animation, Gaming, Blockchain, Internet of 
Things, 3D Printing, Augmented and Virtual 
Reality, Cybersecurity/Next Generation 
Security. 

Surse:  

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/
national-initiatives/national-strategies/ireland-
third-ict-skills-action-plan-technology  

https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/The-
Business-Environment/Digital-Single-Market/
National-Digital-Single-Market-Aspects/  
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Concluzii - Capital uman 

Ca o primă concluzie pe acești indicatori, România are un scor remarcabil pe ICT Graduates și 
Female ICT Specialists, dar pierde mult în scorul general din cauza competențelor digitale și a 
companiilor care oferă pregătire TIC angajaților. O intervenție coerentă în aceste dimensiuni ar 
îmbunătăți cu mult scorul României însă ea trebuie făcută constant și urmărită consecvent la nivel de 
implementare. 

Exemplele țărilor cu o evoluție rapidă pe indicatorii ce compun dimensiunea Capital Uman din DESI 
arată că e nevoie de o colaborare la scară largă a tuturor celor implicați (guvern, industrie, mediul 
universitar, mediul non-guvernamental). Parteneriatele sau mecanismele puse la punct de Grecia sau 
Irlanda sunt relevante în acest sens. 

Un salt al României la acest capitol este puțin probabil să se întâmple în lipsa unui efort coordonat și 
consecvent. Distanța față de următoarele clasate sau de media UE este greu de recuperat în timp 
scurt însă exemplul țărilor care au reușit asta poate fi folosit ca inspirație. 

Componenta de Capital Uman se răsfrânge indirect și asupra celorlalte dimensiuni ale DESI, fie că 
vorbim de utilizarea serviciilor publice sau a instrumentelor de comerț electronic. Existența unor 
competențe digitale de bază este un ingredient absolut necesar pentru ca și acei indicatori DESI să 
crească. De aceea, această dimensiune poate fi considerată ca prioritară și strategică la nivel de 
intervenții. 
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2. Conectivitate 

Dimensiunea Conectivitate are o pondere de 25% din scorul DESI și este compusă din 4 
subdimensiuni, anume Fixed broadband take-up; Fixed broadband coverage; Mobile broadband și 
Broadband prices cu ponderi diferite. Indicatorii statistici care compun aceste subdimensiuni sunt: 

a) Fixed broadband take-up - cu o pondere 25% din dimensiunea Conectivitate cu indicatorii: 
• Rata globală de utilizare a serviciilor în bandă largă fixă 
• Utilizarea serviciilor în bandă largă fixă de cel puțin 100 Mbps  
• Utilizarea serviciilor de cel puțin 1 Gbps 

b) Fixed broadband coverage - cu o pondere 25% din dimensiunea Conectivitate cu indicatorii: 
• Acoperirea de bandă largă de mare viteză (NGA)  
• Acoperirea rețelelor de foarte mare capacitate 

c) Mobile broadband - cu o pondere 40% din dimensiunea Conectivitate cu indicatorii: 
• Acoperire 4G 
• Gradul de pregătire pentru utilizarea rețelelor 5G 
• Acoperire 5G 
• Utilizarea benzii largi mobile 

d) Broadband prices - cu o pondere 10% din dimensiunea Conectivitate cu indicatorul: 
• Indicele prețurilor serviciilor în bandă largă 

La nivel european, strategia numită Deceniul Digital și Busola Digitală, instrumentul care 
monitorizează atingerea obiectivelor Deceniului Digital, include conectivitatea ca fiind una dintre cele 
4 dimensiuni prioritare. Țintele asumate sunt: 

• toate gospodăriile europene să dispună de o rețea gigabit (indicator cu pondere dublă pentru 
Busola Digitală) 

• toate zonele populate să dispună de o rețea de 5G (indicator cu pondere dublă pentru Busola 
Digitală) 

De asemenea, orientarea strategică a Uniunii Europene către țintele Deceniului Digital a identificat doi 
indicatori care formează subdimensiunea Mobile broadband și respectiv Fixed broadband take-up. 
Aceștia vor avea în perioada următoare o pondere dublă în calcularea scorului statelor membre pe 
Conectivitate, anume:  

• Acoperire 5G 
• Utilizarea serviciilor de cel puțin 1 Gbps 

Colectarea datelor pe indicatorii Conectivitate se realizează prin câteva moduri. Cel mai frecvent este 
utilizat chestionarul intitulat „The EU survey on the use of Information and Communication 
Technologies (ICT) in households and by individuals”, ale cărui date sunt colectate de către 
Institutele Naționale de Statistică și centralizate la nivelul Eurostat. Spre exemplu, acesta este sursa 
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pentru procentul de utilizatori de telefoane mobile din totalul populației în ultimele 12 luni ca bază a 
indicatorului „Utilizarea benzii largi mobile” 

Pentru indicatorii orientați spre gradul de acoperire a rețelelor fixe și mobile este utilizat studiul 
intitulat „Broadband coverage in Europe studies for the European Commission by IHS Markit, Omdia 
and Point Topic” iar pentru indicatorul care adresează prețurile serviciilor de bandă largă este utilizat 
studiul intitulat „Broadband retail prices study, annual studies for the European Commission realised 
by Empirica”. 

Nu în ultimul rând, sunt fructificate datele colectate direct de aparatul Comisiei Europene. 

Cum stă România la acest capitol? 

 

Per total, România se află pe locul 10 pe dimensiunea Conectivitate, cu puțin deasupra mediei 
europene. Mai mult, graficul de mai jos arată pierderea moderată a avansului României în ultimii cinci 
ani. Această tendință se datorează întârzierilor în zona comunicațiilor mobile de bandă largă, în 
special a implementării tehnologiei 5G, precum și plafonării numărului de conectări la serviciile de 
bandă largă fixă.  

În acest sens, având în vedere istoricul progresului indicatorilor specifici, o abordare eficientă de 
creștere a scorului României trebuie să se bazeze atât pe deblocarea alocării de spectru 5G, cât și pe 
impulsionarea consumului de bandă largă prin stimularea serviciilor furnizabile doar prin această 
infrastructură. 
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O privire mai atentă pe indicatori relevă evoluții anuale care pot fi corelate, în afara dificultăților de 
natură legislativă asociate tehnologiei 5G, cu factori societali precum accesibilitatea financiară a 
serviciilor, obiceiurile și nevoile de consum. 

2.a. Fixed broadband take-up 

 

Această subdimensiune comunică procentul de locuințe cu acces la internet prin intermediul 
rețelelor fixe de tip broadband. Pornind de la totalul locuințelor conectate (măsurat ca procent din 
total locuințe), sunt măsurate acele locuințe conectate la tehnologii care permit viteze de peste 100 
Mbps și 1 Gbps, exprimate la rândul lor ca procent din total locuințe. Această taxonomie tradițională 
pentru DESI își pierde treptat relevanța pe măsură ce tehnologiile de conectivitate mobilă își cresc 
capacitatea și acoperă ca soluție tehnică preferată utilizările cu viteze sub 100 Mbps. Astfel 
principalul indicator devine „Utilizarea serviciilor în bandă largă fixă de cel puțin 100 Mbps” cu 
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relevanță în privința beneficiului societal al conectivității broadband urmând ca „Utilizarea serviciilor 
de cel puțin 1 Gbps” să măsoare viteza evoluției spre viitoarele servicii ale societății informaționale. 

Din această perspectivă, ținând cont doar de serviciile fixe de peste 100 Mbps, România se 
poziționează pe locul 7 la nivelul UE, cu o scădere anuală (2021 – 7, 2020 – 5, 2019 – 3) datorată 
lipsei serviciilor de cel puțin 1 Gbps 

 

Factorii care determină această evoluție sunt de natură tehnică (acoperire), comercială (preț) și 
societală (nevoie).  

2.b. Fixed Broadband Coverage 

Din perspectiva acoperirii observăm o situație bună, în creștere, acoperirea în bandă largă NGA 
(peste 30Mbps) a crescut până la 87% egalând media UE, însă componenta sa peste 100 Mbps 
respectiv rețelele fixe de foarte mare capacitate (VHCN) are o pondere superioară, cu VHCN de 76%, 
cu mult peste media UE de 59%.  

Este remarcabilă acoperirea VHCN în mediul rural de 56 %, cu mult peste media UE de 28%. 
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2.c. Mobile broadband 

Perspectiva conectivității de date mobile este abordată în DESI din 2 perspective, respectiv 
generațiile tehnologice 4G și 5G. Indicatorii sunt axați în principal pe acoperire și nu pe număr de 
utilizatori având în vedere dificultatea de a identifica utilizatorii unici ai mai multor servicii. 

Acoperirea 4G este aproape perfectă la nivelul tuturor statelor membre UE, cu o medie de 99,7%, 
egală cu valoarea României.  

Și în cazul datelor mobile, în condițiile unor prețuri foarte convenabile și a disponibilității maxime, 
rata de consum nu este decât la nivelul poziției 18 din UE. Rămâne în egală măsură de analizat 
influența factorilor societali asupra acestui indicator. 
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Tehnologia 5G este însă abordată, din cauza stadiului incipient de implementare la nivelul UE, atât din 
perspectiva „Gradul de pregătire pentru utilizarea rețelelor 5G”, cât și ca „Acoperire 5G” efectivă. 

 

30



Cadrul legal aferent rețelelor 5G, complet prin alocarea spectrului dedicat, cuprinde câteva etape 
precum existența unei strategii, armonizarea Codului Comunicațiilor cu ultima variantă a Directivei 
UE, legislație națională specifică precum cea de natură a asigura securitatea acestor rețele sau 
demararea licitațiilor de spectru. Aceste jaloane explică caracterul grupat în grafic al statelor membre 
cu observația că, la nivelul datei finalizării colectării informațiilor evaluate prin DESI, România încă nu 
avea varianta armonizată a Codului Comunicațiilor fiind în plină dezbatere cu privire la securizarea 
rețelelor 5G prin excluderea unor furnizori. Din perspectiva finalului anului 2022, acest indicator ar 
putea mai degrabă fi afectat de condiții economice globale dificile, care să nu permită finalizarea 
licitațiilor prin achitarea prețului minim cerut de România. 

Totuși în multe state membre, ca și în România, operatorii au ales să lanseze servicii 5G în zonele 
dens populate în scop de marketing și testare tehnologică în afara unui cadru robust de reglementare 
care să le ofere stimulente, garanții, dar să le impună și îndatoriri, folosind unele frecvențe comune 
cu standardul 4G. 

 

Astfel, acest indicator este introdus pentru viitor, astăzi nereflectând cu adevărat disponibilitatea 
serviciilor complete care compun standardul 5G.  
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2.d. Broadband Price 

Din perspectiva prețului, România ocupă un spectaculos loc 1 în rândul statelor membre având cele 
mai accesibile servicii. 

Rămân astfel de analizat ipoteze cu privire la particularitățile societale, obiceiurile de consum, care 
par a limita creșterea gradului de penetrare și a vitezei contractate în România pentru serviciile fixe. 
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O privire mai atentă – Ungaria 

Ungaria are o structură de guvernanță clasică, 
cu alocarea responsabilităților de strategie și 
legiferare către Ministerul Inovației și 
Tehnologiei (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium) și o agenție în coordonare -  
Agenția Guvernamentală pentru Dezvoltarea 
Tehnologiei Informației (KIFÜ),  care 
implementează proiecte ale administrației 
centrale. 

Ce scoate Ungaria  în evidență la capitolul 
Conectivitate? 

Ungaria ocupă primul loc în clasamentul DESI la 
indicatorul nou „Utilizarea serviciilor de cel puțin 
1 Gbps” cu un procent de 13,2%, mult înaintea 
celor 4.38% aferente Danemarcei, țara care are, 
per total, prima poziție în DESI. 

Cum au ajuns aici ? 

La nivelul anului 2012, în Ungaria existau 
aproximativ 800 de așezări care puteau fi 
considerate zone albe sau cu infrastructură 
backhaul insuficientă pentru a asigura 
conectivitate NGN (minim 30 Mbps). La 
acestea se adăugau alte sute de localități 
conectate cu FO aflată în posesia singurului 

operator local de servicii, cu implicații imediate 
in zona de eficiență economică a oricărei 
posibile investiții locale. 

Per total se poate spune că piața din Ungaria nu 
era stimulativă pentru pătrunderea unor noi 
operatori. 

Obiectivele strategiei curente 2021-2030 prevăd 
ca 95% dintre gospodării să fie acoperite cu 
rețea gigabit. 

Au fost disponibile finanțări pentru dezvoltarea 
rețelelor. În perioada 2014-2020 au fost alocate 
253 mil euro pentru rețele NGA. Sub numele de 
Superfast Internet Programme (SZIP) au fost 
favorizate dezvoltări FTTH cu capacitate 
Gigabit pentru 410.000 gospodării. Suplimentar 
au fost disponibile 250 mil euro sub forma unui 
ajutor de stat pentru dezvoltarea rețelelor în 
zone neviabile comercial. 

În statisticile care stau la baza DESI nu este clar 
dacă sunt raportate gospodăriile deservite de 
infrastructură gigabit sau cele care au 
contractat servicii gigabit. 

__________ 

Notă: Am folosit exemplu Ungariei din dorința de a înțelege punctual care au fost măsurile care au dus la un salt rapid în 
ce privește utilizarea serviciilor de cel puțin 1GBps, ca indicator în DESI.  

Având în vedere istoricul interacțiunii dintre Guvernul Maghiar și operatorii de telecom și tendința de creștere a controlului 
statului pe această zona de telecomunicații din Ungaria, prezentată recent în media , îndemnăm la urmărirea exemplului 17

de mai sus cu un ochi critic, dincolo de impactul pe indicatorii specifici. 

O discuție alături de operatorii din România, pe care o încurajăm ca parte a proiectului DES Hub, este cea care va aduce 
cu siguranță soluții mai potrivite pentru specificul României. 

 https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-25746873-dupa-rcsrds-vodafone-isi-vinde-operatiunile-din-ungaria-17

guvernul-viktor-orban-vrea-creeze-lider-stat-domeniul-telecom.htm 
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Concluzii - Conectivitate 

România își păstrează, încă, poziția onorabilă, peste media UE, în cazul acestor indicatori parcurgând 
însă un trend descendent datorat avansării celorlalte state membre și blocajului legislativ românesc 
din zona reglementării 5G. 

Gradul de acoperire pentru legăturile fixe nu se regăsește în rata de utilizare a acestor servicii la nivel 
național în ciuda prețurilor accesibile, cele mai bune la nivelul UE. În special disponibilitatea 
conectării prin fibra optică la viteze de 1Gb/s, serviciu lansat în 2014, este contrazisă de rata de 
penetrare de sub 0,1%. Deși există desigur încă zone albe, care nu pot oferi conexiuni de peste 
100Mb/s, totuși lipsa de apetență a consumatorilor pentru aceste servicii poate fi un puternic indiciu 
cu privire la o limitare societală legată de modul de folosire și necesitatea conexiunilor de bandă 
largă, respectiv către un impact al gradului scăzut de digitalizare a populației, în special în zona 
rurală. Este posibil ca structura demografică a celor 33% din populație care nu consumă servicii de 
conectivitate să prezinte o provocare relevantă pentru viitoare politici publice dedicate. În acest sens 
o schimbare a unghiului de evaluare, de la date tehnice raportate de operatori către studii statistice 
orientate spre cetățean, ar fi benefică, putând corecta unele deficiențe încă prezente în zona de 
cunoaștere și autorizare a buclei locale. 

Componenta DESI 2021 dedicată tehnologiilor 5G a avut un impact semnificativ în clasarea actuală. 
Deși operatorii au continuat să fie tehnologic ambițioși și au oferit servicii 5G limitate, demonstrative, 
acest lucru a fost posibil folosind zone de spectru comune tehnologiilor anterioare, care au putut fi 
refolosite în acest scop dar care nu pot duce la o acoperire extinsă. 

Blocajul României datorat dificultăților de legiferare a principiilor asumate cu privire la securitatea 
rețelelor 5G și, în consecință, a modificărilor asupra Codului Comunicațiilor, a făcut ca în această 
privință să fim depășiți de un număr substanțial de state membre în clasamentul DESI. 
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3. Integrarea tehnologiilor digitale 

Această dimensiune are o pondere de 25% în scorul DESI și măsoară gradul de digitalizare al 
companiilor și comerțul electronic. Integrarea tehnologiilor digitale este compusă din 3 
subdimensiuni: Digital intensity (15% în ponderea scorului pe dimensiune), Digital technologies for 
businesses (70% în ponderea scorului) și e-Commerce (15% în ponderea scorului).  

Gradul de integrare a tehnologiilor digitale este privit la nivel european ca o componentă importantă 
pentru a permite companiilor să obțină un avantaj competitiv, să-și îmbunătățească produsele și 
serviciile și a-și extinde piața. Accentul se pune și pe obținerea unei „suveranități digitale” a Uniunii 
Europene, aceasta depinzând de capacitatea de a stoca, extrage și procesa date la nivel european 
într-un mediu sigur, de încredere și respectând drepturile fundamentale ale cetățenilor. 

Țările cu cel mai înalt grad de integrare a tehnologiilor digitale sunt Finlanda, Danemarca și Suedia. 
România se află între ultimele trei clasate pe această dimensiune în 2021. 

 

3.a. Digital intensity 

Această subdimensiune are la bază un singur indicator - IMM-uri cu cel puțin un nivel de bază al 
folosirii tehnologiilor digitale. Aceasta este colectat la nivel european de către Eurostat în European 
Union survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises. Scorul pe această dimensiune măsoară 
câte din 12 tehnologii selectate sunt folosite de către IMM. Un nivel de bază înseamnă folosirea a cel 
puțin 4 dintre ele. 
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Cele 12 tehnologii indicate sunt:  

• Compania are un website 
• Are un contract pentru o conexiune la internet de cel puțin 30 Mb/s 
• Websiteul are cel puțin una dintre următoarele componente: o descriere a produselor și 

serviciilor, lista de prețuri, posibilitatea vizitatorilor de a personaliza produsele sau serviciile 
online, urmărirea stării comenzilor plasate, conținut personalizat pentru vizitatorii constanți/
recurenți; 

• Mai mult de 50% din personalul IMM folosește un computer cu acces la internet pentru 
scopurile afacerii; 

• Mai mult de 20% dintre angajații IMM au la dispoziție un echipament mobil conectat la internet 
via rețele mobile pentru scopurile afacerii; 

• Compania trimite facturi electronice prelucrabile automat; 
• Compania cumpără servicii de cloud computing cu grad de sofisticare mediu-înalt; 
• Compania are angajați specialiști TIC; 
• Vânzările online reprezintă cel puțin 1% din cifra de afaceri a IMM; 
• Analizează intern din orice sursă sau extern, big-data; 
• Folosește roboți industriali sau de serviciu; 
• Folosește imprimarea 3D. 

Danemarca și Finlanda sunt singurele țări din UE care au un nivel foarte mare de integrare a 
tehnologiilor digitale în activitatea companiilor (au cel puțin 10 dintre cele 12 tehnologii menționate) 
la un nivel de peste 5% dintre IMM. România se află pe ultimul loc european, la egalitate cu Bulgaria 
și la  distanță foarte mare de media europeană, cu un scor foarte mic pe această subdimensiune 
(sub 2%). 

 

Practic, conform datelor culese la nivel european, numai 32,6% dintre IMMurile din România au un 
nivel de bază al folosirii tehnologiilor digitale, la aproape 10 procente distanță față de următoarea 
clasată, Letonia (41,9%) la 27,6 de procente de media europeană (60,2%) și la 55,8 procente față de 
prima clasată, Danemarca (88,4%). 
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3.b. Digital technologies for businesses 

Această subdimensiune este cea mai largă din perspectiva indicatorilor ce o compun și cea cu 
ponderea cea mai semnificativă (70%) în cadrul dimensiunii Integrarea tehnologiilor digitale. Sunt 7 
indicatori ce au la bază două surse importante de date - Eurostat (European Union survey on ICT 
usage and eCommerce in Enterprises) și Ipsos/iCite (European enterprise survey on the use of 
technologies based on artificial intelligence și Survey of businesses on the use of digital 
technologies). Aceștia sunt: 

• Electronic information sharing/Schimb de informații electronice - întreprinderi care folosesc un 
sistem ERP (Enterprise Resource Planning) pentru a schimba informații între diferitele zone 
funcționale (ex. Contabilitate, planificare, producție, marketing); 

• Social media - întreprinderi ce folosesc două sau mai multe din următoarele: rețele sociale, 
blogul companiei, site-uri de distribuție de conținut multimedia, unelte de schimb de cunoștințe 
(wiki-based); 

• Big data - companii care folosesc analiza de tip big-data din orice sursă; 
• Cloud - companii care au cumpărat cel puțin unul dintre următoarele servicii de cloud 

computing: găzduirea bazelor de date ale companiei, aplicații software de contabilitate, 
software de tip CRM, putere de calcul; 

• Inteligență Artificială/Artificial Intelligence (AI) - Companii ce folosesc cel puțin două tehnologii 
de tip AI; 

• TIC pentru sustenabilitatea mediului - măsoară nivelul de ajutor oferit de tehnologii pentru 
companiile care se angajează în acțiuni prietenoase cu mediul; 

• Facturi electronice - companii ce trimit facturi electronice ce pot fi procesate automat. 
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La nivel general pe această subdimensiune România (18,1%) se află pe locul 24 din 27 peste Ungaria 
(15,4%), Polonia (16,9%) și Bulgaria (17,1%) nu la foarte mare distanță față de media europeană 
(25,3%) dar la distanță față de prima clasată, Finlanda (41,1%). Cea mai mare creștere a avut-o Italia, 
de 8,8 procente (de la 20,1% în 2020 la 28,9% în 2021). 

 

La nivelul indicatorilor ce compun această dimensiune, România se află în următoarea situație: 

O concluzie strict pe această subdimensiune este că România punctează bine la AI și TIC pentru 
mediu, dar are mult de recuperat la Schimbul de informații electronice, Social Media, Big Data și 
Cloud. O analiză mult mai amănunțită realizată cu asociațiile mediului de afaceri plecând de la 
chestionarele Eurostat ce stau la baza indicatorilor respectivi ar putea duce la concentrarea și 
coordonarea unor eforturi ce pot duce la creșterea gradului de folosire a tehnologiilor de către IMM 
din România.  

Indicator România Media UE Prima clasată Ultima clasată

Schimb de informații 
electronice

3,91% (loc 26) 5,99% Belgia (8,77%) Ungaria (2,39%)

Social Media 1,67% (loc 27) 4,65% FInlanda (8,84%) Romania (1,67%)

Big Data 1,36% (loc 27) 3,79% Malta (8,19%) Romania (1,36%)

Cloud 3,54% (loc 25) 6,82% Finlanda (16,6%) Bulgaria (2,02%)

AI 8,25% (loc 8) 6,60% Cehia (10,6%) Irlanda (3,76%)

TIC pentru mediu 5,10% (loc 10) 5,13% Portugalia (7,93%) Danemarca (3,41%)

Facturi electronice 1,69 (loc 20) 3,22% Italia (9,49%) Bulgaria (1%)
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3.c. e-Commerce/Comerț electronic 

Subdimensiunea dedicată comerțului electronic are la bază datele culese de Eurostat prin European 
Union survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises și conține trei indicatori: IMM care vând 
online (cel puțin 1% din cifra de afaceri provine din comerț electronic), Cifra de afaceri din comerț 
electronic (totalul cifrei de afaceri a IMM ce provine din comerț electronic) și Vânzări online peste 
graniță (IMM care au produs vânzări online în alte țări EU). 

La nivel general România se află în primele 20 de țări la nivel european cu un procent de 4,14. Media 
europeană este de 5,20%, prima clasată este Irlanda (10,9%) iar ultima clasată este Bulgaria (1,91%). 

 

De remarcat aici că România înregistrează cea mai mare creștere la nivel european, de la 1,91% în 
2019 la 4,14% în 2021. 

La nivelul numărului de IMM ce vând online, primul indicator al acestei subdimensiuni, România se 
află cu un procent de 11,5%, imediat sub media europeană (11,7%), în primele 20 de țări UE. Prima 
clasată pe acest indicator este Danemarca (25,1%) iar ultima clasată este Bulgaria (5,39%). România 
are și la acest indicator cea mai mare creștere la nivel european, de la 5,51% în 2019 la 11,5% în 
2021. 
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În ce privește cifra de afaceri din comerț electronic România se află pe locul 21 la nivel european cu 
un procent de 8,36%. Media europeană este de 11,8%, prima clasată este Irlanda (27,2%) iar ultima 
clasată este Bulgaria (3,06%). 

 

Pe ultimul indicator al acestei subdimensiuni, Vânzări online peste graniță, România ocupă locul 23 
cu un procent de 7,72. Media europeană este de 11,2%, prima clasată este Irlanda (24,1%) iar ultima 
clasată este Bulgaria (4,28%). Și la acest indicator România are cel mai mare salt la nivel european 
(de la 2,46% în 2019 la 7,72% în 2021). 

 

40



O privire mai atentă - Irlanda (e-commerce) 

Irlanda conduce clasamentul european pe 
comerț electronic - este pe primul loc în ce 
privește cifra de afaceri din comerț electronic și 
volumul vânzărilor online peste graniță și este 
întrecută doar de Danemarca la numărul de 
companii active în zona de comerț electronic.  

Un studiu privind piața de comerț electronic 
realizat de către Wolfgang Digital , o renumită 18

agenție de marketing irlandeză, arată că Irlanda 
a știut să profite de pe urma a două evenimente 
cu impact global - criza COVID-19 și Brexit - 
pentru a-și crește industria de comerț 
electronic. Economia online a crescut cu 159% 
în perioada pandemiei și peste 67% dintre 
companiile de retail online au trecut la un nivel 
de peste 1 milion de euro cifră de afaceri din 
comerț electronic, o creștere de 41% față de 
2019. 

Studiul arată și că ieșireai Marii Britanii din UE a 
reprezentat o bună oportunitate pentru 
companiile irlandeze de a-și face cunoscută 
oferta și de a câștiga noi clienți. Aceasta este în 
opinia autorilor o altă cauză a creșterii 
comerțului online în Irlanda. 

Conform Central Statistics Office , în 2021 40% 19

dintre companiile din Irlanda au avut vânzări 
online, nivelul atingând 63% în cadrul 
companiilor mari, 53% în cadrul companiilor 
medii și 36% al companiilor mici. 

În ce privește nivelul de cumpărături online, și 
aici companiile irlandeze sunt la un nivel ridicat 
- 54% dintre ele au realizat astfel de 
cumpărături în 2021. 

 https://www.wolfgangdigital.com/blog/irish-ecommerce-report-2021/18

 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-isse/informationsocietystatisticsenterprises2021/e-19

commerce/
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O privire mai atentă - Italia (e-invoices) 

Italia a demarat un program ambițios de a 
introduce factura electronică pe scară largă, 
mai ales din cauză că pentru mulți ani la rând a 
înregistrat cele mai mari diferențe la colectarea 
TVA din UE (spre exemplu, în 2018 Italia a 
pierdut circa 35,4 miliarde de Euro din 
recuperarea de TVA ceea ce a însemnat 
aproximativ 25% din întreaga diferență 
raportată la nivel european). 

Factura electronică a fost impusă prin legea 
bugetului din 2018 și are efect începând cu 1 
ianuarie 2019. Astfel, este obligatoriu ca toate 
companiile ce aparțin rezidenților italieni sau 
companiile străine ce au o prezență stabilă în 
Italia să emită facturi electronice într-un format 
xml specific (FatturaPA) și să schimbe aceste 

informații cu platforma centrală a statului 
(Sistema de Interscambio, SdI). 

Pentru a implementa aceste măsuri, Italia a 
primit din partea Comisiei Europene derogări de 
la Directiva privind TVA. Măsuri similare au fost 
implementate și în Polonia, Franța și Germania. 

Deși nu toate IMMurile intră sub incidența 
acestor norme, gradul de folosire a dus cel mai 
probabil la o creștere a nivelului de folosire a 
facturilor electronice procesabile automat ca 
indicator al DESI, Italia trecând în mai puțin de 
un an pe primul loc european la acest indicator. 

Impactul măsurii și faptul că el a fost preluat de 
mai multe țări la nivel european va avea efect 
asupra scorurilor pe acest indicator, inclusiv în 
ce privește România . 20

 

 https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/european-vat-e-invoicing-debate-will-everyone-20

follow-the-italian-example 
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Concluzii - Integrarea tehnologiilor digitale 

Prestația României în cadrul acestei dimensiuni este rezultatul dezvoltării sectorului privat, în special 
dacă ne uităm la performanțele sectorului de comerț electronic care au adus României cele mai mari 
creșteri la nivel european. Cu toate acestea, cercetarea asupra integrării tehnologiilor digitale arată 
că România se află iarăși sub media europeană pe majoritatea categoriilor analizate.  

Printre puținele excepții regăsim prezența României pe locul 8 la indicatorul referitor la utilizarea 
inteligenței artificiale în întreprinderi. O privire mai atentă asupra acestei tehnologii relevă că 
întreprinderile mici sunt cele care împing acest scor în sus, existând astfel premise și pentru 
creșterea ulterioară a indicatorului, având în vedere rezultatele conexe (utilizarea unei tehnologii IA 
sau intenția de a utiliza IA în următorii 2 ani). Din acest motiv am ales să aruncăm o privire și mai 
detaliată asupra acestui punct - o găsiți într-o analiză punctuală specială la finalul acestui document. 

Cele două studii de caz - al Irlandei și al Italiei - ilustrează gândirea strategică avută atât de sectorul 
privat (cazul Irlandei), cât și de cel public (cazul Italiei) pentru popularizarea sectorului online, 
respectiv utilizarea facturii electronice. Un efort concertat care ar include asociații patronale, 
combinat cu programele existente prin PNRR și fondurile structurale ar putea duce la creșterea 
scorurilor României. 
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4. Servicii publice digitale 

Dimensiunea Servicii Publice Digitale are o pondere de 25% din scorul DESI și este compusă dintr-o 
singură subdimensiune, anume e-Government. Indicatorii statistici care compun această dimensiune 
sunt: 

• Utilizatori servicii de e-guvernare 
• Formulare pre-completate 
• Servicii publice digitale pentru cetățeni 
• Servicii publice digitale pentru companii 
• Date deschise 

La nivel european, strategia numită Deceniul Digital și Busola Digitală, instrumentul care 
monitorizează atingerea obiectivelor Deceniului Digital, includ digitalizarea serviciilor publice ca fiind 
una din cele 4 dimensiuni prioritare. Țintele asumate sunt: 

• 100% din serviciile publice cheie vor fi online 
• 100% din cetățeni vor avea acces la datele lor medicale online 
• 80% din cetățeni vor utiliza identificare digitală (eID) 

De asemenea, orientarea strategică a Uniunii Europene către țintele Deceniului Digital a identificat 
două componente care formează subdimensiunea eGovernment și respectiv dimensiunea Servicii 
Publice Digitale, componente ce vor avea în perioada următoare o pondere dublă în calcularea 
scorului statelor membre pe Servicii Publice Digitale, anume: 

• Servicii publice digitale pentru cetățeni 
• Servicii publice digitale pentru companii 

Colectarea datelor pe indicatorii eGovernment se realizează prin două moduri. 

Primul este chestionarul intitulat The EU survey on the use of Information and Communication 
Technologies (ICT) in households and by individuals”, ale cărui date sunt colectate de către 
Institutele Naționale de Statistică și centralizate la nivelul Eurostat. Spre exemplu, acesta este sursa 
pentru procentul de utilizatori de servicii de e-guvernare din totalul utilizatorilor de Internet în ultimele 
12 luni. 

Al doilea mod este prin intermediul unui alt index dezvoltat la inițiativa Comisiei Europene, anume 
eGovernment Benchmark , al cărui sistem de colectare a datelor constă în: 21

• Selectarea și analiza a 93 de evenimente de viață – o medie a serviciilor necesare pe mai multe 
nivele decizionale 

• Analiza lor cu ajutorul sistemului de mystery shopping, coroborată cu 
• Analiza site-urilor/platformelor cu ajutorul unor unelte automate 

 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc62958f-4373-11ec-89db-01aa75ed71a1/language-en/21

format-PDF/source-search 
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Cum stă România la acest capitol? 

 

Per total, România se află pe ultimul loc pe dimensiunea Servicii Publice Digitale, fiind mult în urma 
mediei europene. Mai mult, graficul de mai jos arată progresul lent al României în ultimii cinci ani. 
Chiar dacă România înregistrează creșteri, progresul este ponderat de creșterea mediei europene.  

 

În acest sens, având în vedere istoricul progresului și distanța mare față de media europeană, o 
abordare realistă de creștere a scorului României trebuie să ia în calcul și exploatarea ponderilor 
indicatorilor-țintă pentru Deceniul Digital. 

O privire mai atentă pe indicatori relevă lentoarea cu care se realizează schimbări la nivelul serviciilor 
publice din România, în comparație cu media europeană și statele care performează cel mai bine. 
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4.a. Utilizatori de servicii de e-guvernare 

 

Indicatorul măsoară procentul de utilizatori de internet care au utilizat servicii publice digitale în 
ultimele 12 luni. La nivelul acestuia, România se află pe ultima poziție. Se află la mare distanță de 
media europeană (15,9% RO față de 64,2% media UE), iar prăpastia e cea mai evidentă față de statul 
care performează cel mai bine (15,9% față de 91,8% DK). Slovenia e statul care a înregistrat cea mai 
mare creștere între 2020 și 2021 (63,2% în 2020 și 76,7% în 2021), depășind cu mult media 
europeană. 

4.b. Formulare pre-completate 

Indicatorul măsoară cantitatea de date care sunt pre-completate în formularele online ale serviciilor 
publice, cu un punctaj de la 0 la 100. Prezența acestui indicator în calculul DESI este nouă, de aceea 
nu avem date decât pentru anul 2021. La fel ca în cazul indicatorului precedent, România se află la 
coada clasamentului cu un punctaj de 5,55/100 față de media europeană de 63,4/100 și față de 
Estonia, statul cel mai bine clasat cu un punctaj de 97,2/100.  
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4.c. Servicii publice digitale pentru cetățeni  

Indicatorul măsoară proporția de pași administrativi care pot fi făcuți online de către cetățeni pentru 
evenimente de viață majore (nașterea unui copil, mutarea rezidenței etc). Punctajul României este de 
44,4/100 față de 74,9/100 (media UE) și 99,6/100, cazul statului care performează cel mai bine, 
Malta. La fel ca în cazul indicatorului precedent, și acest indicator, împreună cu definiția sa sunt noi în 
DESI, de aceea nu putem verifica cu adevărat progresul.  22

 

 Definiția indicatorului este nouă, deși colectarea datelor despre disponibilitatea serviciilor online pentru cetățeni 22

a fost realizată în ultimii ani tot prin intermediul eGovernment Benchmark, dar cu altă metodologie și alte definiții. 
De aceea nu se poate realiza o verificare a progresului
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4.d. Servicii publice digitale pentru companii  

Indicatorul măsoară proporția de servicii publice necesare pentru întemeierea unei afaceri și 
realizarea operațiunilor regulate de business care sunt disponibile online pentru utilizatori naționali și 
din străinătate. Se punctează atât serviciile care pot fi realizate exclusiv online, cât și cele care 
prezintă informații despre acestea, dar nu se pot realiza online (cele din urmă cu un scor mai limitat). 
Și acest indicator este diferit față de cele de dinainte de 2021, din considerentele de mai sus. 

România se află pe ultimul loc, cu un scor de 49,3/100, la mare distanță față de statul care 
performează cel mai bine, anume Irlanda cu un scor de 100/100. Media europeană se află la 
84,4/100. 

 

4.e. Date deschise 

Indicatorul este compus din mai multe surse ce urmăresc măsura în care statele au o politică de date 
deschise, impactul estimat al datelor deschise și caracteristicile portalului național de date deschise. 
La fel ca precedenții indicatori, acesta nu poate furniza o evoluție, având în vedere că definiția 
acestuia s-a schimbat față de anii anteriori.  
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Acesta este singurul indicator din această dimensiune unde România nu se află printre ultimele state 
din UE, având un scor de 0,692 ca procentaj din scorul maxim pe date deschise, fiind totuși sub 
media europeană de 0,781. Statul care performează cel mai bine la nivel de 2021 este Danemarca, cu 
un scor total de 0.957. 
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De la cine putem învăța 

Această secțiune își propune să analizeze strategiile, proiectele și acțiunile care au scos în evidență 
statele care performează cel mai bine și care au avut cele mai mari creșteri la nivel de 
subdimensiune de e-Government și indicatorii care o compun. 

Ca urmare a analizei de mai sus, am desprins următoarele state cu performanțe notabile: 

• Slovenia – creștere accelerată pe indicatorul – utilizatori de servicii de e-guvernare 

• Estonia – statul care performează cel mai bine la indicatorul – formulare pre-completate 

• Malta – statul care performează cel mai bine la indicatorul – servicii publice digitale pentru 
cetățeni 

• Danemarca – statul care performează cel mai bine la indicatorii date deschise și utilizatori 
servicii de e-guvernare 

• Irlanda – statul care performează cel mai bine la indicatorul servicii publice digitale pentru 
companii 

Statele de mai sus au câteva caracteristici comune care permit dezvoltarea mai facilă a serviciilor 
publice digitale – dimensiuni mici, populație mai mică, caracter insular, preponderent urban. Pentru 
un tablou mai complet, am considerat utilă includerea în această secțiune a unui stat cu 
caracteristici asemănătoare României, anume poziție geografică similară, dimensiuni similare, 
caracteristici socio-economice similare. Polonia este alegerea pentru această analiză mai atentă, 
având în vedere că analiza ONU – EGovernment Development Index – situează Polonia în categoria 
„sub-regional leader”. 
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O privire mai atentă - Malta 

Malta are o structură de guvernanță a politicilor 
digitale care se află în subordinea Primului 
Ministru prin intermediul Office of the Principal 
Permanent Secretary, ca parte a programului de 
reformă a serviciului public. La acest nivel se 
construiesc politicile, care mai apoi sunt 
implementate la nivel de minister sau 
departament. De asemenea, există câte un CIO 
(Chief Information Officer) cu puteri sporite la 
nivelul fiecărui minister, iar aceștia se întâlnesc 
în cadrul forumului CIO pentru a coordona 
inițiative strategice . 23

De asemenea, există o agenție în subordinea 
Primului Ministru, servizz.gov, cu scopul de a 
aduna toate serviciile publice sub o singură 
umbrelă. Malta Information Technology Agency 

preia partea tehnică a politicilor digitale, oferind 
„infrastructură, securitate, sisteme 
informaționale și servicii de consultanță pentru 
a permite transformarea digitală a 
guvernului” . În final, există și un Consiliu de 24

Guvernanță a Datelor, care contribuie la 
implementarea principiului „once-only” în 
serviciile publice digitale. 

Ce scoate Malta în evidență la capitolul 
„servicii publice digitale”? 

• Ocupă primul loc în clasamentul DESI la 
indicatorul nou regândit numit „servicii 
publice digitale pentru cetățeni”, cu un 
punctaj foarte aproape de maxim: 
99,6/100 

  https://publicservicecms.gov.mt/en/Documents/MappingTomorrow_StrategicPlan2019.pdf23

 Ibidem24
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• Ocupă locul al șaselea în DESI la 
indicatorul nou regândit numit „servicii 
publice digitale pentru companii”, cu un 
scor de 95/100 

• Conform e-Government Benchmark 
(2021), este stat „best performer” la 
digitalizarea serviciilor publice 

Același index plasează Malta pe primul loc la: 

• categoria „user centricity” anume măsura 
în care statele creează servicii publice 
având nevoile utilizatorilor în minte (99%) 

• disponibilitatea online a acestora (99/100) 
• transparența livrării serviciilor, a procesului 

de colectare și procesare a datelor 
personale și a procesului de realizare a 
acestora (cu scor aproape perfect 
99/100),  

• identificare digitală (eID) (98/100) 
• servicii digitale transfrontaliere (90/100) 
• la formulare pre-completate (97%)  25

Ce nu merge bine? 

Malta performează bine la oferta de servicii 
publice pentru cetățeni, dar nu excelează la 
utilizarea acestora, eGoverment Benchmark 
plasează digitalizarea serviciilor la peste 90%, 
dar penetrarea acestora sub media europeană 
(la 63%, media europeană la 67%) 

Malta se află sub media europeană și la 
categoria de Date Deschise 

Cum a ajuns Malta aici? 

Începând din anul 2017, Malta a lucrat la 
implementarea strategiei „Mobile Government” 
cu o viziune simplă: access 24/7 la servicii 
publice de oriunde. Strategia face parte din 
programul Digital Malta 2014-2020 și era în 
coroborare cu programul guvernamental „Public 
Service Renewal”. Avea patru piloni mari : 26

• mCommunications – site-uri 
guvernamentale mobile friendly, 
automatizarea de fluxuri de lucru, 
realizarea de facilități de notificări de 
primire și confirmare 

• mTransactions – plată mobilă acolo unde 
este posibil 

• mDemocracy – platformă de petiții și 
consultări cu cetățenii 

• mAdministration 

In plus, acesta era însoțit de o serie de acțiuni 
generice, cum ar fi: 

• implementare de mecanism de 
autentificare în doi pași 

• reorganizarea structurilor organizaționale, 
a proceselor și rolurilor din administrația 
publică pentru a îndepărta procese 
redundante, a reorganiza procese similare, 
a agrega anumite puncte de contact cu 
cetățenii etc 

• campanii de conștientizare 
• pregătirea și dotarea funcționarilor publici 
• stimulente pentru companii pentru crearea 

de servicii inovatoare pentru 
mGovernment 

• mecanisme de monitorizare și feedback 
din partea cetățenilor 

În perioada implementării acestei strategii, 
scorul Maltei la dimensiunea Digital Public 
Services a crescut de la 66,5% (2017) la 71,5% 
(2018) și 74,6% (2019), prin simplificarea 
proceselor, pregătirea personalului și centrarea 
pe utilizator 

Pasul următor a fost Mapping tomorrow. A 
Strategic Plan for the Digital Transformation of 
the Public Administration 2019-2021 . Oferta 27

de servicii publice digitale trebuie întărită de noi 
elemente ale transformării digitale, aceasta 

 eGovernment Benchmark, Background Report, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-25

benchmark-2021 

  https://publicservice.gov.mt/en/Documents/Mobile_Government_Strategy_2017-2018.pdf 26

 https://publicservicecms.gov.mt/en/Documents/MappingTomorrow_StrategicPlan2019.pdf 27

53

https://publicservicecms.gov.mt/en/Documents/MappingTomorrow_StrategicPlan2019.pdf
https://publicservice.gov.mt/en/Documents/Mobile_Government_Strategy_2017-2018.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021


este viziunea strategică a acestei strategii care 
s-a derulat pe trei piloni: 

• Promovarea utilizării serviciilor digitale 
prin mai multă simplificare, ușurință de 
utilizare, servicii digitale end-to-end și 
creșterea nivelului de încredere al 
cetățenilor 

• Principiul once only – distribuirea și 
reutilizarea internă a datelor și 
informațiilor care au fost deja stocate 

• Servicii de excelență – utilizarea 
inteligenței artificiale sau Blockchain 
pentru servicii publice – cu scopul 
personalizării, spre exemplu: 

• Self-service și notificări despre 
eligibilitatea pentru un anumit serviciu 

• Posibilitatea serviciilor automate, 
unde este cazul 

Exemple de inițiative care au condus Malta pe 
primul loc în DESI la categoria servicii publice 
digitale pentru cetățeni: 

• Portalul servizz.gov – one-stop-shop 
pentru servicii publice – cu servicii care se 
integrează direct. Există și o modalitate 
tradițională de livrare – prin telefon și hub-
uri regionale offline (4000 apeluri pe zi și 
peste 1500 de vizite în huburile regionale 
pe lună). Portalul are spațiu pentru cereri 
de informație, sugestii, raportări și 
plângeri 

• Portal de business unic pentru companii 
– cu facilități de la înființarea unei firme 
(cu ajutorul analizelor de procese) 

• Servicii mobile – maltapps – integrează 
70 de aplicații native/hibride care oferă 
acces la servicii 

• Servicii de eParticipare – bazate pe studii 
pentru a identifica posibilitatea de 
implementare a unei platforme de 
eParticipare 

• Sisteme de evaluare a calității – mystery 
shopping, asigurarea calității, serviciile 
publice digitale pot primi „Quality Labels” 
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O privire mai atentă – Slovenia 

Oficiul pentru Transformare Digitală dirijează 
politicile digitale ale Sloveniei, având rol de 
design de politici și strategii, dar și de 
monitorizare .  28

Ce scoate Slovenia în evidență la capitolul 
„servicii publice digitale”? 

• A înregistrat cea mai mare creștere a 
numărului de utilizatori de servicii de e-
guvernare între 2020 și 2021. Conform 
raportului de țară din cadrul DESI, acest 
lucru s-a realizat ca urmare a pandemiei 
COVID-19 și a simplificării modalităților de 
înregistrare și autentificare, unele dintre 
ele fiind reduse sau eliminate pentru a 
face serviciile mai prietenoase . 29

• Pe eGovernment Benchmark, se 
caracterizează printr-un nivel mediu-ridicat 
de penetrare a serviciilor publice și o 
digitalizare peste medie a acestora, dar 
indexul plasează țara în grupul celor în 
care nu se exploatează la maximum 
oportunitățile oferite de tehnologie. 

Cum accesează cetățenii sloveni serviciile 
publice digitale? 

• Prin Catalogue of Information Services – 
catalogul serviciilor disponibile  30

• Prin SI-PASS – un punct de contact unic 
pentru verificarea identității, care permite 
semnarea documentelor și verificarea 
identității și printr-un dispozitiv mobil 
(SMS PASS) 

• SMSPass – pentru identificare folosind un 
dispozitiv mobil, dar obținerea unui astfel 
de PASS este dificilă, necesitând cel mai 
adesea înregistrarea în fața unui 
funcționar public  31

Cum a ajuns Slovenia aici? 

• Implementarea cadrului național de 
interoperabilitate (implementat deja 
dinainte de 2013)  32

• Realizarea și îmbunătățirea cloudului 
guvernamental (proiect început din 
precedenta strategie de transformare 
digitală 2015-2020 ) 33

• Central Public Administration 
Communication Network (HKOM) – rețea 
de transmitere securizată de date și acces 
securizat la Internet  

• Prioritizarea măsurilor de identificare 
electronică 

 https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-office-for-digital-transformation/about-28

the-office/ 

  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-slovenia 29

  https://nio.gov.si/nio/vstopna.nio 30

  https://www.si-trust.gov.si/en/si-pass/mobile-identity-smspass/ 31

 https://nio.gov.si/nio/cms/page/purpose?lang=en 32

 https://www.gov.si/en/policies/state-and-society/information-society/ 33
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O privire mai atentă – Polonia 

Polonia nu are performanțe notabile la nivel de 
servicii publice digitale care să o evidențieze ca 
stat ce performează la acest capitol, dar 
comparația cu România e utilă având în vedere 
istoricul și caracteristicile socio-economice 
similare. 

Politicile digitale sunt în sarcina Ministry for 
Digital Affairs, aflat în subordinea Cancelariei 
Primului Ministru . Valorile sale sunt: 34

• Cetățeanul e cheia 
• Credibilitatea – „we keep our words” 
• Crearea de fundații 
• Respectul pentru banul public 
• Suntem pregătiți pentru mai mult  35

Ce scoate Polonia în evidență la capitolul 
„servicii publice digitale”? 

• Chiar dacă ocupă locul 22 în DESI, analiza 
ONU – eGovernment Development Index – 
situează Polonia în categoria „sub-regional 
leader”. 

• În eGovernment Benchmark, Polonia este 
sub medie atât la penetrare, cât și la 
digitalizarea serviciilor publice, dar indexul 
o plasează în categoria țărilor „On Track”, 
adică se află pe pista corectă, în timp ce 
România se află în categoria statelor 
„UnderPerforming”, care performează sub 
așteptări 

Cum a ajuns Polonia aici? 

• Din 2017, Polonia are un sistem de tip 
portofel digital  

• Din 2020, acesta permite încărcarea 
permisului de conducere, a documentelor 
de identitate, dar și cele ale 
autovehiculului 

• O altă caracteristică adăugată – formular 
de rețetă electronică 

• Polonia are implementat deja un sistem 
de video-autentificare. 

 https://www.gov.pl/web/digitalization/about-us2 34

 Ibidem 35
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Concluzii - Servicii publice digitale 

Din datele DESI, reiese că România se află la mare distanță față de media europeană, dar și față de 
ultimele state din clasament. Singurul indicator la care performează este indicatorul Date Deschise/
Open Data, dar acesta nu afectează direct activitatea cetățeanului sau a companiilor în relația cu 
statul. Mai mult, din analiza celorlalte state pe acest capitol, reiese că acestea au implementat 
proiecte pe servicii publice digitale încă din 2015 (Slovenia și cloud-ul guvernamental), 2013 
(Slovenia și interoperabilitatea) sau 2017 (Malta și portalul unic de servicii publice digitale), care în 
România de-abia acum sunt în proiect sau încep a fi implementate. Din acest motiv, potențialul de 
recuperare pe termen scurt al României la indicatorul servicii publice digitale este destul de redus. 

Totodată, majoritatea statelor prezentate ca exemplu au avut nu una, ci mai multe strategii de 
transformare digitală pe parcursul ultimilor 5-7 ani, având la bază valori (Malta, Polonia) și linii 
strategice care au fost evaluate pentru a gândi următorii pași (Slovenia). Această linie strategică 
lipsește României.  

O orientare pe termen mediu, formulată și comunicată în termeni realiști pentru a crește încrederea 
populației, dar și gândirea unei strategii, pot ajuta la creșterea României în acest index, având în 
vedere și avântul dat de PNRR și contextul pandemiei. 
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CAPITOLUL IV 

DESI 2022 - UN SCOR AȘTEPTAT 

 

DESI 2022 aduce câteva modificări la nivelul indicatorilor însă aceștia nu afectează clasamentul 
european, unde se observă doar mici schimbări de poziții. România rămâne pe ultimul loc în această 
măsurătoare, distanța față de următoarele clasate, Bulgaria și Grecia, dar și față de media europeană 
crescând. 

În DESI 2022, România înregistrează un scor total de 30,6 față de 32,9 în 2021 - o scădere deci de 
mai bine de două procente. Media europeană crește de la 50,7 la 52,3 iar prima clasata, Finlanda, 
înregistrează un scor de 69,6. 

Schimbările la nivel de indicatori se regăsesc pe toate dimensiunile după cum urmează: 

• Capital Uman - indicatorii aferenți competențelor digitale (Digital Skills) au fost îmbunătățiți 
pentru a reflecta mai bine nivelul de competențe digitale necesar. De asemenea, datorită unor 
modificări metodologice la colectarea datelor prin European Union Labour Force Survey, 
indicatorii aferenți ICT specialists și  Female ICT specialists au fost revizuiți;  

• Conectivitate - Fibre to the Premises (FTTP) coverage a fost adăugat pentru a reflecta mai bine 
situația conectării de tip gigabit. De asemenea, indicatorii aferenți Mobile broadband take-up au 
fost aduși la zi pentru a include utilizarea Internetului pe toate tipurile de echipamente mobile; 

• Integrarea tehnologiilor digitale - indicatorii referitori la Cloud surprind mai bine folosirea 
avansată a tehnologiilor de tip cloud și, în premieră, sunt folosite date ale Eurostat pentru 
indicatorii referitori la Inteligență Artificială (AI); 
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• Servicii publice digitale - s-a modificat metodologia pentru cei mai mulți dintre indicatorii ce 
compun această dimensiune.  

Toate aceste modificări vin, așa cum era de așteptat, să se alinieze și mai mult cu obiectivele 
strategice al UE prezente în Deceniul Digital și Busola Digitală. Schimbările menționate nu afectează 
major clasamentul, iar datele comparative (2021 vs. 2022) arată acest lucru. 

DESI 2022 – Cine și ce a făcut 

Față de alți ani, accentul DESI s-a mutat spre ideea de convergență, de ideea că mai important decât 
progresul individual este progresul către media europeană. De altfel, analiza generală DESI 2022 
pune la dispoziție o situație a progresului statelor membre în ultimii 5 ani. Figura de mai jos prezintă 
această situație. 

 
Creșterea relativă medie anuală a scorurilor DESI pentru statele membre (2017-2022). Sursă, DESI 2022, Comisia 
Europeană  36

Linia punctată reprezintă linia de convergență, iar statele membre aflate deasupra acesteia 
performează peste medie și într-un ritm mai alert.  Astfel, ies în evidență state ca Italia (cu cea mai 
mare creștere), Grecia, Polonia, Cipru, Germania, Franța, Croația sau Cehia. O parte din experiențele 
acestor state cu eforturile de creștere a scorului DESI au fost analizate mai sus (Italia, Grecia, 
Polonia), acestea fiind statele cu cea mai bună performanță de creștere. De remarcat și că statele 

 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/8876436
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care se află constant în fața clasamentului (Finlanda, Danemarca, Olanda, Suedia) înregistrează 
creșteri peste așteptări. Locul României în acest grafic e oarecum singuratic, fiind sub linia de 
convergență. De remarcat totuși creșterea medie anuală de 9-10%, care nu e de-ajuns pentru a ajunge 
statele care performează mai bine.  

Având în vedere această vizualizare, secțiunile de mai jos se vor concentra pe prezentarea unor 
inițiative ale statelor care performează peste medie. De asemenea, analiza de mai jos se 
concentrează doar pe scorurile statelor pe cele patru dimensiuni mari: Capital uman, Conectivitate, 
Integrarea tehnologiilor digitale și Servicii publice digitale. 

Capital uman 

Această dimensiune, așa cum am văzut din alcătuirea indicatorilor, urmărește atât capacitățile 
cetățenilor de rând de a utiliza tehnologiile digitale (lucru reflectat în sub-dimensiunea Abilități de 
utilizare a Internetului), cât și posibilitatea ca cetățenii cu competențe digitale avansate să contribuie 
la dezvoltarea de noi tehnologii și inovații, contribuind la economia digitală (lucru reflectat în sub-
dimensiunea Abilități avansate). O privire generală asupra progresului tuturor statelor membre pe 
aceste sub-dimensiuni arată că progresul e relativ liniar pe ambele, iar creșterile modeste față de 
anul anterior. 

 

Evoluția statelor membre pe dimensiunea Capital Uman. Sursa: DESI 2022 

Principalele inițiative de creștere a scorului pe aceste două sub-dimensiuni țin de politică publică și 
de intervenții private, mai ales pentru a contribui activ la creșterea numărului de specialiști. În același 
timp, avansul competențelor digitale ale populației este țintit mai degrabă de politicile de educație, 
dar acestea nu sunt vizibile neapărat în acești indici ce includ doar indivizii de peste 16 ani.  37

 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm 37
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Principalele evoluții sunt modeste față de anul anterior. Malta a înregistrat cea mai mare creștere, cu 
un scor ponderat de 12,4% la 14,1%, datorat mai ales scorului pe sub-dimensiunea Abilități avansate 
(de la un scor de 20,6% la 26,8%) . Podiumul este completat de Olanda, care a înregistrat o creștere 38

de la 15,2% la 15,8% și Belgia cu o creștere de la 11,6% la 12,2%. 

Ce scoate Malta în evidență? 

• Existența și funcționarea unei coaliții naționale pentru competențe digitale – eSkills Malta 
Foundation – cu mandat al guvernului maltez și compusă și din reprezentanți ai sectoarelor 
public și privat, care desfășoară programe de dezvoltare a abilităților digitale avansate și care 
consiliază guvernul pe acest sector de politici 

• Organizarea unor bootcamps pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate, iar raportul 
pe anul 2021 al coaliției menționează succesul fulminant al acestora  39

• Parteneriate cu actori privați (Amazon Web Services în cazul de față) pentru cursuri cu 
certificări relevante pe piața muncii 

• Prioritizarea studiilor universitare și a specializărilor pe domenii-cheie, cum ar fi inteligența 
artificială, prin acordarea unor burse pentru studii de masterat și doctorat în acestea  

Conectivitate 

 
Evoluția statelor membre pe dimensiunea Conectivitate. Sursa: DESI 2022 

Franța (+5,5%), Italia (+6,07%) și Grecia (+4,61%), Cipru (+5,9%) au avut printre cele mai mari creșteri 
pe dimensiunea de conectivitate. Creșterile acestora se datorează mai multor factori, care țin atât de 
politici publice, cât și de disponibilitatea fondurilor publice pentru investiții sau schimbarea 
comportamentului de consum ca urmare a pandemiei de COVID-19. De altfel, dimensiunea de 
conectivitate este cea care adus cele mai mari creșteri pentru întreg indexul DESI. 

 Scorul ridicat înregistrat de către Malta faţă de anul 2021 se datorează și unei schimbări metodologice de 38

colectare a datelor pentru indicatorul Specialiste în ICT, care a urcat de la 11% la 26%. Indiferent, alegerea Maltei este 
justificată pentru că depășește media europeană la toți indicatorii incluși în dimensiunea Capital Uman. Sursă 
informație: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88716 

 https://eskills.org.mt/en/Pages/Annual-Reports.aspx 39
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Evoluția celor mai bune peformanțe ale statelor membre în comparație cu România pe Conectivitate. Sursă: DESI 2022 

Spre exemplu, creșterea Franței este datorată unui astfel de mix de factori: 

• Creștere de 10% în cazul indicatorului „rețele fixe de foarte mare capacitate”, ca urmare a 
continuării planului național pentru broadband  - plan al sectorului public, cu continuitate 40

politică începând cu anul 2013, ce implică atât sectorul privat, cât și autoritățile locale care au 
sarcina de implementa extinderile  41

• Creștere de 10% în cazul indicatorului FTTP – fibre to the premises – ce poate datora, conform 
raportului DESI 2022, creșterii investițiilor realizare de marii jucători de pe piață 

• Procent foarte ridicat de gospodării cu conexiune de 1 Gbps pentru gospodăriile franceze 
(26.75% faţă de media europeană de 7,58% din gospodării), datorat investițiilor în extinderea 
rețelelor 

• Preț rezonabil pentru conexiunile mobile, conform indexului prețurilor broadband  
• Nu în ultimul rând, se datorează și creșterii acoperirii cu 5G (74% față de 66% media UE), 

cuplate cu un procent de 30% de abonamente mobile pentru consumatori care pot suporta 
conexiune 5G  42

Integrarea tehnologiilor digitale 

În general, majoritatea statelor membre au înregistrat progrese pe această dimensiune față de DESI 
2021, așa cum se vede din grafic. Cele mai mari creșteri le-au înregistrat Suedia (12,6% în 2021, 
14,1% în 2022) Finlanda (13,4% în 2021, 14,8% în 2022) sau Belgia (de la 10,7% la 12%). 

 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance 40

 ttps://www.strategie.gouv.fr/english-articles/roll-out-super-fast-broadband-and-france-tres-debit-plan41

 Ibidem42
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Evoluția statelor membre pe dimensiunea Integrarea Tehnologiei Digitale. Sursă: Comisia Europeană, DESI 2022  

Un proiect demn de luat în calcul pentru creșterea intensității digitale a IMM-urilor, dar și a utilizării 
tehnologiilor în companii este în desfășurare în Suedia. AI Sweden, centrul național pentru inteligență 
artificială, entitate finanțată atât de guvern, cât și de sectorul privat, desfășoară programe și proiecte 
pentru lărgirea utilizării inteligenței artificiale în societate și economie. Centrul implementează un 
proiect prin care susține utilizarea IA în 100 de IMM-uri din vestul țării . Sistemul funcționează cu 43

ajutorul unor „AI Change agents” (agenți de schimbare) al căror rol este să ajute la aplicarea IA în 
procesele întreprinderilor suedeze. 

Servicii publice digitale 

Slovenia (de la 16,3% la 17,3%), Spania (de la 19,5% la 21%) și Olanda (de la 19,9% la 21,04%) au avut 
cele mai mari creșteri într-un clasament condus de Estonia. Spania a urcat două locuri pe această 
dimensiune comparativ cu anul 2021, progresând constant și aflându-se printre liderii pe acest 
segment în ultimii ani . 44

 

 https://www.ai.se/en/node/9776643

 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88720 44
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Conform unui raport care analiza performanțele Spaniei în cadrul DESI din 2018, rezultatele pozitive 
ale Spaniei la acest capitol se datorau „unui efort colectiv și multidisciplinar ce include dezvoltarea 
unui cadru legal exhaustiv, colaborarea între administrația generală a statului și toate autoritățile 
publice prin intermediul Comisiei Sectoriale pentru Administrația Electronică, precum și dezvoltării 
serviciilor, cum ar fi catalogul serviciilor digitale” . De asemenea, și planul actual, intitulat Plan for 45

the Digitalisation of Spain’s Public Administration: 2021-2025, pune accentul pe fundamentul sănătos 
realizat de cadrul legal consecvent care a impulsionat dezvoltarea de servicii publice digitale.  46

Mai mult, strategia España 2026, umbrela sub care se va dirija transformarea digitală în Spania, 
prezintă o serie de acțiuni care contribuie la dezvoltarea serviciilor publice digitale: 

• Crearea Agenției Naționale pentru Administrația Digitală 
• Transfer de fonduri către nivelurile regional (al Comunităților Autonome) și local pentru 

dezvoltarea de proiecte pentru transformare digitală a serviciilor publice 
• Achiziționarea a 30 de mii de dispozitive pentru funcționarii publici pentru a-și pune la punct un 

„birou virtual” 
• Lansarea unei versiuni noi de cloud hibrid al administrației naționale (SARA) și s-a inițiat 

upgrade-ul principalelor centre de date.  47

În perioada următoare, statul spaniol se va concentra pe eficientizarea proceselor administrative, dar 
și pe personalizarea lor pentru cetățeni și companii. De asemenea, va realiza proiecte de 
automatizare a sarcinilor de lucru în acest sens. 

Ce a făcut România? 

DESI 2022 arată o scădere a scorului țării noastre pe dimensiunile Capital uman (30,9 în 2022 față de 
33,1 în 2021 - România trece pe ultimul loc și pe această dimensiune), Integrarea tehnologiilor 
digitale (15,2 în 2022 față de 23,8 în 2021) și Servicii publice digitale (21,0 în 2022 față de 21,5 în 
2021).  

România continuă să crească pe dimensiunea Conectivitate (55,2 în 2022 față de 53,2 în 2021) dar 
pierde 5 poziții în clasamentul european (de pe locul 10 în 2021 ajunge pe locul 15 în 2022). 

În cele ce urmează sunt prezentate graficele aferente fiecărei dimensiuni în parte: 

 https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:24f37e28-4976-4544-abeb-6d3be5d20e9a/45

2018-06_nota-tecnica-DESI.pdf 

 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210902-digitalisation-of-public-46

admin-plan.pdf 

 https://espanadigital.gob.es 47
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Capital uman 

România este trece pe ultimul loc la nivel UE în DESI 2022 pe această dimensiune cu un scor agregat 
de 11,4% pe subdimensiunea Internet User Skills, față de 25,4% media UE sau de 39,3% al primei 
clasate, Olanda, și un scor de 19,6% pe subdimensiunea Advanced Skills and Development, față de 
20,4% media UE sau 32,8 al primei clasate, Finlanda.  

Clasamentul pe această dimensiune arată astfel: 

 

Conectivitate 

România coboară 5 poziții în DESI 2022 până pe locul 15 pe această dimensiune cu un scor agregat 
de 8,87% pe subdimensiunea Fixed Broadband Take-up, față de 9,29% media UE sau de 14,3% al 
primei clasate, Ungaria, și un scor de 22% pe subdimensiunea Fixed Broadband Coverage, față de 
17,3% media UE sau 23,1% al primei clasate, Spania.  

Pe subdimensiunea Mobile Broadband, România se află pe locul 21 cu un scor agregat de 14,8%, față 
de 27% media UE sau 39,1% al primei clasate, Danemarca.  

Pe cea din urmă subdimensiune, Broadband Price Index, România ocupă primul loc în clasamentul 
european cu un scor agregat de 9,54%, față de 6,35% media UE sau 4,17% al ultimei clasate, Belgia. 

Clasamentul pe această dimensiune arată astfel: 
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Integrarea tehnologiilor digitale 

Pe această subdimensiune, România se află pe ultimul loc în DESI 2022 cu un scor agregat de 
0,418% pe subdimensiunea Digital Intensity, față de 6,54% media UE sau de 12,4% al primei clasate, 
Suedia, și un scor de 11,5% pe subdimensiunea Digital Technologies for Businesses, față de 24,2% 
media UE sau 41,4% al primei clasate, Suedia.  

Pe cea din urmă subdimensiune, e-Commerce, România coboară până pe locul 25 cu un scor agregat 
de 3,11%, față de 5,36 media UE sau 9,24% al primei clasate, Danemarca.  

Clasamentul pe această dimensiune arată astfel: 
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Servicii publice digitale 

România ocupă ultimul loc în DESI 2022 pe această dimensiune cu un scor agregat pe singura 
subdimesiune - eGovernment, de 21%, mult în urma penultimei clasate, Grecia (39,4%), media 
europeană (67,3%) sau primei clasate,  Estonia (91,2%). 

Clasamentul pe această dimensiune arată astfel: 
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Concluzii - DESI 2022 
DESI 2022 vine ca o confirmare în plus că eforturile pentru alinierea la țintele strategice europene în 
domeniul economiei digitale trebuie conduse susținut, coordonat și dincolo de lupte partizane. Așa 
cum o arată și analiza DESI 2021, scorul României era unul previzibil în lipsa celor de mai sus.  

Creșterea României, mult sub creșterea mediei europene sau chiar a țărilor clasate imediat înaintea 
noastră, pare dată mai mult de inerție decât de un cadru de intervenții de politici publice. Indicatorii 
la care România performează sunt fie parte a unor decizii luate cu mult timp în urmă (de ex. 
indicatorii aferenți dimensiunii Conectivitate), fie a unui proces natural (de ex. absolvenți ITC).  

Vedem însă că acești indicatori la care România performează nu sunt suficienți pentru a asigura o 
creștere mai accentuată și că, mai mult, anii ce vin vor aduce o scădere și pe acești indicatori 
(procesul natural de migrare a tinerilor spre TIC este prezent în toate țările, România beneficiind doar 
de un start mai bun).  

Problemele relevate de DESI sunt structurale și au nevoie de intervenții de substanță nu doar de 
formă. În capitolul următor încercăm identificarea unor linii de acțiune posibile. 
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CAPITOLUL V 

CE-I DE FĂCUT  
Scorul slab al României pe dimensiunile Capital uman, Utilizarea tehnologiilor digitale și, mai ales, 
Servicii publice digitale atârnă greu în scorul general al României. Chiar și la capitolul Conectivitate, 
acolo unde România ocupa locuri fruntașe în urmă cu câțiva ani, scăderea în clasament este 
semnificativă. Oarecum previzibil, chiar dacă România avansează pe ansamblu, avansul luat de 
celelalte țări face ca ritmul creșterii României să fie prea lent, fie că îl comparăm cu tările aflate pe 
locurile imediat următoare, fie comparat cu media europeană.  

Ritmul creșterii României este cu atât mai critic cu cât privește posibilitatea de atingere a țintelor 
strategice asumate la nivel european prin Deceniul Digital. 

Acest ritm este cel care trebuie crescut. Exemplele alese arată că acest lucru este posibil iar salturile 
semnificative au fost făcute de multe țări europene. Ținta trebuie să fie cea strategică la nivel 
european, nu de a nu mai fi pe ultimul loc, iar eforturile trebuie conduse coordonat în consecință. 

Linii de acțiune posibile 
La nivel general, România trebuie să urmărească mult mai activ progresul în domeniul digital. DESI 
este un instrument bun, dar nu trebuie să fie singurul. Politicile și intervențiile guvernamentale, mai 
ales în zona serviciilor digitale au nevoie de coerență dar mai ales de responsabili și ținte clare. 
Acestea au fost ocolite și de mediul politic și de administrație din teama de a nu prelua 
responsabilitatea demersului. Se observă însă că în lipsa unei astfel de abordări rezultatele nu vor fi 
altele. Fără o asumare și la nivel politic și la nivel administrativ a responsabilității pentru 
dezvoltarea digitală, România va avea de înfruntat curând un dublu decalaj - cel digital intern și cel 
de dezvoltare la nivel european. Amândouă pot fi încă depășite. 

Sintetizând acest cadru general, e nevoie de asumare la cel mai înalt nivel politic, e nevoie de 
coordonare clară, coerentă și consecventă la nivel tehnic. Miza nu e doar digitalizarea, ci și 
dezvoltarea României cu ajutorul tehnologiei.  

Efortul este uriaș și nu poate fi dus doar de către administrație sau mediul politic ci mult mai larg, la 
nivel de societate. Transparența acestui demers este un alt ingredient obligatoriu. 

Cadrul colaborativ pe care îl propunem prin DES Hub tuturor partenerilor din societate vine să ajute 
pe două componente cheie:  

• responsabilizare - prin identificarea unor responsabili instituționali pe fiecare subdimensiune 
DESI și urmărirea în cadrul DES Hub a progresului; 

• conștientizare - prin dialogul deschis, prin colaborare și comunicare. 

Este o invitație spre a avansa rapid în scorul DESI prin colaborare. 

În mod specific pe dimensiunile DESI propunem câteva linii de acțiune pentru a fi explorate: 
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Pentru capital uman 
Prin efectul pe care îl are asupra celorlalte componente, această dimensiune este una extrem de 
importantă dacă se urmărește creșterea gradului de digitalizare a economiei și societății și trebuie 
abordată cu prioritate. Pentru un progres important sunt necesare două ingrediente: coerență a 
intervențiilor de politici și finanțare alături de consecvență în păstrarea ritmului și drumului spre 
dezvoltare. 

Investițiile în ce privește dobândirea de competențe digitale, atât de bază cât și avansate, sunt 
absolut necesare - România este nu numai la o distanță mare față de media europeană dar la o 
distanță uriașă față de țintele strategice europene - reamintim aici procentul: România are sub 20% 
competențe digitale de bază în 2020 și trebuie să atingă 80% în 2030 conform strategiei UE. 

România are un scor remarcabil pe indicatorii ICT Graduates și Female ICT Specialists, dar pierde 
mult în scorul general din cauza competențelor digitale și a companiilor care oferă pregătire TIC 
angajaților. E necesară, așadar, folosirea acestui avantaj dat de numărul de absolvenți pentru a 
crește gradul de digitalizare a IMM prin pregătirea TIC.  

E nevoie de asemenea, așa cum arătam și în analiza capitolulului Capital uman, de o colaborare la 
scară largă a tuturor celor implicați (guvern, industrie, mediul universitar, mediul non-guvernamental) 
pentru rezultate rapide și vizibile. Exemplele Greciei și Irlandei sunt relevante aici. 

E important de menționat faptul că dacă România nu își va îmbunătăți semnificativ modalitatea prin 
care va adresa zona de competențe digitale, UE în ansamblul său nu va reuși să atingă obiectivul 
deceniului digital privind competențele digitale de bază și specialiștii în domeniul TIC iar România 
riscă să devină „piatra de moară” legată de progresul digital al UE. Este, așadar, critic ca România să 
avanseze rapid și susținut pe această componentă atât pentru convergența digitală cu UE dar și de a 
contribui la dezvoltarea econimică unitară a spațiului european. 

Pentru conectivitate 
Pe această dimensiune România stă cel mai bine. Cu toate acestea lipsa unor eforturi constante a 
dus la scăderea scorului bun al României (de pe locul 11 în 2020, pe locul 15 în 2021). 

Poate cel mai mare paradox aici: deși avem cele mai accesibile servicii de acces la Internet din UE 
acest lucru acest lucru nu este reflectat în gradul de acoperire pentru legăturile fixe - identificarea 
blocajelor existente ar putea face ca scorul României să crească. Așa cum menționam și la capitolul 
Conectivitate, o schimbare a unghiului de evaluare, de la date tehnice raportate de către operatori 
spre studii statistice orientate către cetățean, ar fi benefică.  

Deoarece componenta DESI 2021 dedicată tehnologiilor 5G a avut un impact semnificativ în clasarea 
actuală e necesar ca blocajul României datorat dificultăților de legiferare a principiilor asumate cu 
privire la securitatea rețelelor 5G și, în consecință, a modificărilor asupra Codului Comunicațiilor să 
fie depășite.  

Pentru utilizarea tehnologiilor digitale 
Creșterea pe această dimensiune ține foarte mult de încurajarea mediului privat în a folosi 
tehnologiile digitale dar și de pregătirea publicului larg în a le adopta. Un exemplu pe care se poate 
construi este cel al comerțului electronic, care au adus României cele mai mari creșteri la nivel 
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european în scorul DESI. Aici investițiile în capital uman menționate mai sus, coerența și consecvența 
lor vor face diferența. 

Exemplul Irlandei - pentru promovarea sectorului online, e relevant dar și o abordare mai graduală, 
cum a fost cazul facturii electronice în Italia, este la fel de importantă. 

Implicarea asociațiilor patronale, combinat cu programele existente prin PNRR și fondurile 
structurale ar putea duce la creșterea scorurilor României. 

Pentru dezvoltarea serviciilor publice digitale 
Dintre toate dimensiunile indexului DESI, scorul de la Servicii Publice Digitale pare a fi cel mai greu de 
recuperat pentru România, dar nu imposibil. Așa cum am văzut în exemplele prezentate, state 
precum Slovenia sau Polonia au înregistrat creșteri relevante de la un an la altul, folosindu-se de o 
serie de măsuri simple sau ieșind în evidență cu măsuri care îmbunătățesc experiența cetățeanului 
cu serviciile digitale. În același timp, România se află deja în plin proces de legiferare și investiții în 
transformarea serviciilor publice digitale, dar pașii făcuți de România se vor vedea în DESI doar peste 
2-3, ani când proiectele masive vor fi fost lansate și utilizate. 

Între timp, putem pune în față o serie de lecții pe care România le poate învăța de la țările din studiile 
de caz prezentate în acest document: 

• realizarea unei viziuni strategice/strategii pentru transformarea digitală a aparatului 
administrativ - dincolo de PNRR care nu reprezintă o strategie în sine, ci un plan de investiții - și 
integrarea unui sistem de valori de la care să se construiască serviciile publice digitale 
(exemplele Maltei și ale Poloniei) 

• strategia trebuie să includă un plan pentru creșterea gradului de utilizare al serviciilor digitale, 
nefiind suficientă dezvoltarea ofertei de servicii publice digitale - Malta fiind aici un exemplu de 
lider în ofertă, dar care stagnează la utilizarea serviciilor digitale. Studiile de caz menționează 
mai multe modalități prin care utilizarea serviciilor poate fi crescută: 

• dezvoltarea de servicii de mGovernment - utile pentru persoanele care posedă un 
smartphone, sunt obișnuite cu acesta, dar nu au acces la o conexiune fixă (mediu rural, de 
exemplu) - exemplul Maltei 

• dezvoltarea de hub-uri locale/regionale și a unui sistem de call center pentru sprijin în 
utilizarea serviciilor publice digitale - exemplul Maltei 

• realizarea unui sistem de calitate pentru a stimula oferirea de servicii publice digitale de 
calitate (Malta) 

• corelarea utilizării serviciilor publice digitale cu experiența de utilizator prin dezvoltarea 
portofelului digital (exemplul Poloniei) sau dezvoltarea de servicii mGovernment (Malta) 

• analiza și simplificarea proceselor birocratice și administrative de la toate nivelurile 
decizionale, cu ajutorul funcționarilor din interior (Slovenia) 

• „exploatarea” indicatorilor din DESI și eGovernment Benchmark - care stau la baza datelor din 
DESI 

• accentul pe dezvoltarea de servicii publice digitale pentru companii 
• dezvoltarea de servicii de eHealth 
• eGovernment Benchmark are o serie de indicatori după care se face cercetarea cu privire la 

servicii publice digitale, cum ar fi transparența, centrarea pe utilizator sau dacă serviciul 
este mobile-friendly 
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CAPITOLUL VI 

COORDONAREA FINANȚĂRII CU 
INDICATORII DESI 
Anticipând una dintre provocările ce vor fi ridicate la nivelul administrației - finanțarea acțiunilor ce 
vor fi luate, am considerat oportună în analiză prezentarea abordării actuale și cum ar putea ea fi 
îmbunătățită. 

Fondurile pentru digitalizare, fie că au fost pentru proiectele de e-guvernare, pentru digitizarea 
bibliotecilor sau dezvoltarea altor sisteme informatice, nu au lipsit în România . Cu toate acestea, 48

rezultatele în termenii indicatorilor urmăriți la nivel european nu au fost vizibile. Mai dur și direct 
spus, ne-am atins toți indicatorii pe programele cu finanțare europeană dar România este ultima în 
clasamentul european al digitalizării.  

Tocmai de aceea, în contextul actual, este cu atât mai legitimă așteptarea ca cel mai mare pachet de 
finanțare oferit României ca stat membru al Uniunii Europene să aibă un impact direct și imediat 
asupra indicatorilor și scorului DESI. Cele 5,7 mld Euro care constituie 20,5% din totalul finanțat prin 
Planul Național de Recuperare și Reziliență al României (PNRR), cu titlul de componentă digitală, pot 
oferi un sprijin uneori indirect obiectivelor UE evaluate de DESI, impactul asupra indicatorilor putând 
varia semnificativ în funcție de deciziile de implementare.  

Este mai mult decât utilă, așadar, o discuție despre oportunitățile oferite de PNRR în privința clasării 
Românei în DESI și care sunt cele mai simple căi de fructificare a acestora. 

DESI acoperă evoluția celor patru componente ale Busolei Digitale către obiectivele europene trasate 
prin Deceniul Digital al UE în timp ce PNRR, ca expresie a NextGenerationEU, este axat pe dezvoltarea 
României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de 
pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere. 

Desigur, direcția României este direcția UE și sinergia celor două planuri a fost unul dintre criteriile de 
aprobare a PNRR însă diferențele date de metodologia de evaluare, a impactului societal vs ținte și 
jaloane mai degrabă fizice, poate duce la o fructificare incompletă în termenii DESI, în lipsa unei 
viziuni holistice asupra transformării digitale a României. 

Așadar, implementarea măsurilor prevăzute în PNRR și atingerea jaloanelor aferente oferă 
oportunități dar nu și garanții asupra efectului măsurat în DESI.  

Tocmai de aceea, abordarea trebuie să fie una holistică iar implicarea și coordonarea la nivelul 
Guvernului, ca principal actor al dezvoltării digitale, este absolut necesară. Aceeași abordare trebuie 
să se regăsească și la nivelul proiectelor mari de digitalizare, indiferent de sursa de finanțare. 
Coordonarea finanțării coroborată cu stabilirea unor indicatori clari, aliniați în cât mai mare măsură 
cu cei ai DESI este ceea ce trebuie pentru o dezvoltare digitală cât mai rapidă. 

La nivel practic, pentru a urmări câteva exemple, dezvoltarea cloudului guvernamental sau asigurarea 
securității cibernetice - reforme importante din PNRR - nu pot fi asociate direct cu indicatori ai DESI. 
Ele însă, în funcție de abordare, pot folosi indirect la influențarea scorului României.  

 https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20845401-document-statul-afisat-premiera-achizitiile-publice-itc-din-48

ultimii-5-ani-peste-1100-contracte-valoare-peste-4-32-miliarde-lei-fara-tva.htm 
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Urmând exemplul de mai sus, dacă se alege migrarea serviciilor existente aferente unor evenimente 
de viață pe noua infrastructură de tip cloud, efectele vor fi nule în creșterea scorului DESI - serviciile 
respective au un grad mic de utilizare astăzi, după cum relevă DESI la capitolul Servicii publice 
digitale. În schimb, regândirea serviciilor respective, îmbunătățirea lor având în minte ușurința de a le 
face disponibile și ușor de folosit pentru un număr cât mai mare de cetățeni și apoi punerea la 
dispoziție de pe o infrastructură de tip cloud, mult mai sigură și eficientă, va avea un efect în 
indicatorii DESI menționați. 

Un alt exemplu ce poate influența dimensiunea Conectivitate poate fi cel al reformelor propuse în 
PNRR pentru dezvoltarea de rețele de mare capacitate, respectiv „Măsura 178: Conectarea a 945 de 
sate din zonele albe la internet de foarte mare viteză” ce poate fi pusă în legătură cu indicatorii DESI 
(2a2 - At least 100 Mbps fixed broadband take-up sau/și 2b3 - Fibre to the Premises (FTTP) coverage 
sau 2c2 - 5G coverage). 

Discuția este una foarte tehnică dar, simplificând mult, România trebuie să aleagă pentru atingerea 
jaloanelor aferente măsurii menționate între a continua și crește capacitatea proiectului RoNET (mai 
bine de 700 de sate dintre cele 945 sunt deja conectate prin acest proiect), cu mari probleme de 
implementare și cu o perspectivă de utilizare foarte mică (am arătat și în analiza din cadrul 
dimensiunii Conectivitate situația paradoxală a României care are o utilizare redusă a rețelelor de 
capacitate mare în contextul celui mai scăzut cost de acces la Internet) sau a stimula soluții de tip 
5G, mult mai flexibile din perspectiva conectării unui nou abonat, ceea ce ar avea un impact potențial 
mai mare în DESI. 

De aceea o discuție și din perspectiva acestui impact este necesară atunci când analiza opțiunilor va 
fi pe masa decidenților. 

Sunt doar două exemple dar ele subliniază clar nevoia de privire de ansamblu și coordonare între 
acțiuni, proiecte, finanțare și indicatori de succes. Implementarea fără această coordonare riscă să 
păstreze scorul mic al României în DESI dar, mai mult decât atât, să ducă și mai jos încrederea în 
folosirea eficientă a fondurilor pe care România le are la dispoziție pentru transformare digitală. 
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ANALIZĂ PUNCTUALĂ SPECIALĂ 

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – UN 
POSIBIL BOOST PENTRU 
ROMÂNIA 
Indicatorul Tehnologii digitale pentru companii are o pondere ridicată (70%) în economia scorului pe 
dimensiunea Integrarea tehnologiilor digitale și integrează în acesta indicatori care au relevanță 
ridicată nu doar pentru DESI, dar și pentru parcursul Uniunii Europene către Deceniul Digital. Astfel, 
indicatorul care se referă la Inteligență artificială (Artificial Intelligence - AI) sau, mai pe larg descris, 
întreprinderi care utilizează cel puțin două tehnologii AI în activitatea lor, are o pondere dublă în 
dimensiunea din DESI, având în vedere importanța sa pentru Deceniul Digital.  

La ce ne uităm? 

Această secțiune își propune să analizeze performanțele pozitive ale României la acest indicator, 
având în vedere că acest indicator cheie – utilizarea a cel puțin două tehnologii AI – o plasează 
deasupra mediei UE . Nu doar atât, dar cercetarea comandată de Comisia Europeană pentru 49

sondarea utilizării inteligenței artificiale arată că România se află peste media UE la mai mulți 
indicatori cu potențial.  

Cercetarea comandată de către Comisia Europeană evidențiază o serie de concluzii utile și pentru 
avansul României la acest indicator, anume: 

• Există un nivel de conștientizare relativ ridicat la nivelul UE cu privire la AI 
• Întreprinderile se împart în trei categorii – cei care au adoptat, cei care nu au adoptat și au în 

plan să facă asta în următorii 2 ani și cei care nu au adoptat și nu au interes 
• Întreprinderile mari au adoptat tehnologia în proporție aproape dublă (39%) față de 

întreprinderile micro (21%) sau mici (22%) 
• Utilizarea e variată – nu există o concentrare clară pe oricare dintre tehnologiile analizate 
• Adoptarea AI este cea mai dezvoltată în sectorul IT, dar dacă îl excludem, nu există diferențe 

foarte pronunțate între sectoare 
• Totuși, intensitatea adoptării variază pe sectoare, existând unele în care adoptarea AI nu este 

considerată la fel de relevantă (sectorul construcțiilor, spre exemplu) 
• Mari obstacole în calea utilizării AI: 

• Lipsa abilităților pe piața muncii sau intern 
• Costuri mari de adoptare și implementare 
• Riscuri legate de reputația AI 
• Lipsa reglementărilor 
• Eforturi de standardizare a datelor 
• Lipsa încrederii și a accesului la finanțare 

 Analiza pe indicatorii AI a fost făcută folosind datele din DESI 202149
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Așadar... 

Ce merge bine? 

 

Figura 1 - Adoptarea AI la nivelul României. Sursă: Ipsos și iCite (2020) 

România iese în evidență atât la indicatorul inclus în DESI (integrarea a două tehnologii AI), cât și la 
ceilalți indicatori, anume: 

• Utilizarea unei tehnologii AI (48% RO față de 42% UE) 
• Angajamentul de a utiliza AI în următorii 2 ani (26% RO față de 18% UE) 
• Nivel mai scăzut al lipsei de interes față de adoptarea AI în viitor (26% RO față de 40% UE) 

Ce înseamnă acești indicatori? 

• Există potențial să crească indicatorul-cheie pentru DESI – atât din partea celor care utilizează 
doar o tehnologie, cât și a celor care au în plan în următorii 2 ani – iar creșterea va menține 
România peste media UE, cu condiția ca progresul să se mențină 

• Contextul economic dificil se poate dovedi o sabie cu două tăișuri – fie să domolească 
investițiile, fie să ceară mai multe investiții pentru eficientizarea activității 
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Figura 2 - Tipuri de tehnologii AI utilizate în România. Sursă: Ipsos și iCite (2020) 

Ce tehnologii AI ies în evidență? 

• Optimizarea de procese și echipamente (18% RO față de 13% UE) 
• Motoare de recomandare și personalizare (19% RO față de 12% UE) 
• Mașini autonome (15% RO față de 9% UE) 

Ce înseamnă acești indicatori? 

• Nu distingem neapărat o tehnologie care să conducă detașat în fața celorlalte, utilizarea fiind 
relativ omogenă 

• Există totuși un interes pentru optimizarea proceselor și a echipamentelor în companii și pentru 
automatizarea proceselor, activități care pun presiune pe piața muncii și pe sistemul de 
educație, având în vedere că lipsa abilităților este una din marile bariere semnalate de 
întreprinderile românești 

• Robotizarea pare a avea un trend clar în economia românească 

Cine utilizează AI? 

• 50% din întreprinderile micro și 50% din cele mici, spre deosebire de scorul mai scăzut la media 
UE pe aceste categorii (38% și respectiv 39% media UE) 

• Companiile mari utilizează tehnologii AI în proporție mai mică decât media europeană (44% RO 
față de 55% media UE), fiind o tendință inversă celei europene 

 

Figura 3 - Întreprinderi care utilizează AI. Sursa: Ipsos și iCite (2020) 

Ce înseamnă acești indicatori? 

Există un apetit diferit la nivelul start-upurilor față de integrarea tehnologiilor AI, comparativ cu 
companiile mari care au resurse, dar procesul intern poate fi anevoios (concluzie identificată și în 
raportul general Ipsos și iCite, dar oarecum în sens invers, punându-se accent pe disponibilitatea 
fondurilor care explică utilizarea AI în proporție mai mare în întreprinderile mari) 
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Ce nu merge bine și de ce? 

• Cea mai mare barieră internă identificată de întreprinderile românești, anume lipsa accesului la 
fonduri publice sau externe (32% RO  față de 36% UE) 

• Lipsa accesului la date publice (24% față de 21% UE) și, respectiv date private de calitate (27% 
în ambele) 

• Lipsa încrederii în rândul cetățenilor (29% RO față de 28% media UE) 
• Bariere externe: 

• Dificultatea de a găsi noi angajați cu abilitățile necesare (63% față de 57%) 
• Complexitatea algoritmilor (33% față de 40%) 
• Costurile de adoptare (42%), respectiv de adaptare a proceselor 34% 

 

Figura 4 - Obstacole în utilizarea AI. Sursa: Ipsos și iCite (2020) 
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Ce înseamnă acești indicatori? 

• Datele – principalul motor pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiei – sunt semnificative pentru 
integrarea AI în companie, dar și calitatea lor contează aproape la fel de mult, iar acest lucru 
explică și procesul anevoios de adoptare în unele întreprinderi. Adoptarea tehnologiei necesită și 
standarde de calitate pentru date 

• Abilitățile potrivite sunt cea mai mare barieră, ceea ce cere o prioritizare a învățării AI – atât la 
nivel de sistem de educație, dar și la nivel de întreprindere care trebuie să depună eforturi pentru a 
recalifica angajații, existând astfel costuri în plus 

• Finanțarea este semnificativă, mai ales la nivelul României, unde observăm că întreprinderile micro 
și cele mici utilizează AI în proporție mai mare decât cele medii și mari. Acestea necesită sprijin 
semnificativ pentru a extinde utilizarea AI în activitatea lor. 

81



82



DESPRE H.APPYCITIES 
Asociația H.appyCities este o organizație neguvernamentală ce își propune să încurajeze 
colaborarea/cooperarea inovativă dintre cetățeni și administrație, punând în legătură oameni și idei, 
tehnologie și date care le permit cetățenilor, comunităților și autorităților să gândească, să comunice 
și să acționeze colectiv spre beneficiul real al comunității. 

Din dorința de a oferi un cadru colaborativ care să impulsioneze toți actorii implicați într-o abordare 
coordonată ce are ca țintă creșterea scorului României în DESI, Asociația H.appyCities a propus 
înființarea unui centru dedicat acestei problematici – Digital Economy and Society Hub (DES-Hub) 

DESI Hub își propune să devină centrul de analiză și suport, bazat pe dialog între autorități, mediul 
privat, academic și non-guvernamental. El va fi orientat spre creșeterea permanentă a performanței 
economiei digitale în România și, implicit, a scorului în DESI. 

DES Hub va avea rolul de platformă de dialog, de resursă de analiză și documentare, de soluții 
generate colaborativ. Toate acestea vor fi țintite pe dimensiunile și sub-dimensiunile DESI și pe 
indicatorii individuali ce îi compun.  

Întreg efortul va ținti ca principal partener Guvernul României, dar și instituțiile ce pot impacta 
dimensiunile DESI. Avem in vedere aici mediul academic, cel de afaceri precum și cel 
neguvernamental interesat. 

Fiind o structură agilă și cu ținte foarte precise legate de indicatorii menționați, DES Hub va putea 
dinamiza procesul de transformare a României. De asemenea, va crea punți de legătură cu zone mai 
largi de intervenție, dincolo de dimensiunile DESI. 

Mecanismul de lucru propus este de a iniția dialog multi-partit pe fiecare dimensiune a DESI. 
Conform inedxului acestea sunt Human capital, Connectivity, Integration of digital technology, Digital 
public services, Research & Development in ICT. Mecanismul propus va avea rolul de a identifica 
posibilitățile și intervențiile punctuale ce ar ajuta la creșterea scorului României. 

Întreg mecanismul este menit a oferi Guvernului României instrumente de a urmări aceste progrese 
intermediare, inclusiv prin dialogul purtat cu persoanele desemnate ca responsabili din partea 
instituțiilor publice. 

Mai multe de spre Asociația H.appyCities și proiectul DES Hub găsiți aici: https://happycities.org   
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DESPRE AUTORI 
Analiza „Economia digitală și societatea în România” este rezultatul unui efort colaborativ sintetizat 
și adus în formatul de față de către MIrela Mărcuț, Andrei Nicoară și Radu Puchiu. 

Mulțumirile noastre merg și spre Veronica Ștefan și Nicolae Constantinescu pentru contribuția lor la 
îmbunătățirea analizei și documentului final. 

Mirela Mărcuț 

Este lector universitar doctor la Departamentul de Relații Internaționale și 
Studii Europene al Universității din Oradea, unde predă discipline legate 
despre influența Internetului și a tehnologiilor digitale în relațiile 
internaționale și politici digitale.  

În 2015, a obținut titlul de doctor în relații internaționale și studii europene 
la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, iar din 2016 activează în 
domeniul academic. Cercetările sale se axează pe politici digitale și 
guvernanță cu accent pe Uniunea Europeană. În 2017, a obținut bursa 
Henri Rieben a Fundației Jean Monnet pentru Europa pentru a cerceta 
începuturile societății informaționale în Europa în arhivele lui Jacques 
Delors. De asemenea, în 2020 a obținut o bursă DAAD de cercetare 
postdoctorală pentru a cerceta guvernanța orașelor inteligente din 
Germania.  

Timpul liber și-l dedică articolelor de pe digitalpolicy.ro, unde traduce 
politicile digitale pe înțelesul tuturor. 

mai multe aici: https://www.linkedin.com/in/mirelamarcut/  

Andrei Nicoară 

Este specializat în e-guvernare activând în Cancelaria Primului Ministru, 
ministerul de resort și administrația locală precum și ca expert STC al 
Băncii Mondiale pentru zona de e-guvernare/cloud guvernamental. A 
participat în grupuri de lucru interinstituționale și europene din domeniul 
operării sistemelor de e-guvernare și creării legislației aferente. Oferă 
consultanță mediului privat în zona regulatory compliance  și este activ în 
viața publică prin participarea în dezbaterile proiectelor de acte normative 
și publicarea de analize. 

Mai multe aici: https://www.linkedin.com/in/andrei-nicoara-8910761/  
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Radu Puchiu 

Este co-fondator al H.appyCities, organizație ce construiește aplicații și 
platforme digitale care permit orașelor să gândească și să acționeze 
inteligent, ajutate de tehnologie, pentru beneficiul cetățenilor. 

Fost Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului responsabil 
pentru coordonarea politicilor publice și a strategiilor la nivelul Centrului 
Guvernului și Coordonatorul Național al Parteneriatului Pentru Guvernare 
Deschisă, Radu Puchiu a fost un constant promotor al noilor tehnologii în 
sprijinul transparenței și dialogului între Guvern și societatea civilă. În 
semn de recunoaștere pentru rolul jucat în promovarea transparenței, 
participării civice și datelor deschise, a fost invitat de către Secretariatul 
Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (OGP) să devină Emisar al OGP 
începând cu octombrie 2018. 

Mai multe aici: https://www.linkedin.com/in/puchiu/ 

85

https://www.linkedin.com/in/puchiu/


86Photo by Jamie Street on Unsplash

Economia digitală 
și societatea  
în România 

august 2022 

Asociația H.appyCities

https://unsplash.com/@jamie452?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/end-of-tunnel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

	Sumar
	Introducere
	DESI 2021
	Întâi o privire de ansamblu
	România în DESI 2021 - O privire mai atentă
	DESI 2022 - un scor așteptat
	Ce-i de făcut
	Coordonarea finanțării cu indicatorii DESI
	Inteligența artificială – un posibil boost pentru România
	Despre H.appyCities
	Despre autori



