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Societatea și economia digitală



Odată cu intrarea în UE, România a devenit parte a unui ecosistem
economic extrem de competitiv care gravitează în jurul pieței unice
europene. Pentru a reuși să se impună pe această piață, economia
națională are nevoie să utilizeze cele mai eficiente mijloace și cele mai
avansate tehnologii. Accesul la tehnologia digitală trebuie însă să fie însoțit
de o viteză de adopție și de o dezvoltare corespunzătoare a competențelor
de utilizare din partea angajaților și a populației.

La nivelul Uniunii Europene, performanțele în această direcție sunt măsurate
prin intermendiul Indicelui Economiei și Societății Digitale - DESI începând
din 2014, de când Comisia Europeană monitorizează progresele digitale ale
statelor membre.

În 2021, Comisia a ajustat DESI pentru a reflecta cele două inițiative de
politică majore care vor avea un impact asupra transformării digitale în UE
în următorii ani: Mecanismul de redresare și reziliență și Busola pentru
deceniul digital.



Pentru a alinia DESI la obiectivele din cadrul
Busolei pentru dimensiunea digitală, a 
îmbunătăți metodologia și a ține seama de 
cele mai recente evoluții tehnologice și de 
politică, Comisia a adus o serie de 
modificări la ediția din 2021. 

În prezent, indicatorii sunt structurați în jurul
a patru domenii principale ale Busolei
pentru dimensiunea digitală, înlocuind
structura anterioară cu cinci dimensiuni. 

În viitor, DESI va fi aliniat și mai îndeaproape 
la Busola pentru a se asigura că toate 
obiectivele sunt discutate în rapoarte. 

În plus, DESI include în prezent un indicator 
care măsoară nivelul de sprijin pe care 
tehnologiile TIC adoptate l-au oferit 
întreprinderilor în luarea unor măsuri mai 
ecologice (TIC pentru durabilitatea 
mediului) și în adoptarea serviciilor gigabit, 
precum și procentul de întreprinderi care 
oferă formare în domeniul TIC și utilizează 
facturarea electronică. 



Cât de departe suntem de atingerea obiectivelor pentru 2030 care favorizează
o societate digitală durabilă și favorabilă incluziunii? 





România se situează pe ultimul loc in randul statelor membre ale UE în cadrul Indicelui
economiei și societății digitale (DESI) pentru 2021.



România înregistrează cele mai bune rezultate în dimensiunea
Conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare
viteză și disponibilității ample a rețelelor fixe de foarte mare
capacitate, în special în zonele urbane.

49% dintre locuințele din România sunt abonate la servicii de bandă
largă de foarte mare viteză (cel puțin 100 Mbps), România situându-
se astfel pe locul 5 în UE.



Cu toate acestea, 
digitalizarea economiei

a rămas în urmă, în
condițiile în care 

aproape o cincime
(20%) dintre români nu 

au utilizat niciodată
internetul și mai puțin de 

o treime (30%) au 
competențe digitale cel

puțin elementare. 

România este bine 
poziționată în ceea ce

privește absolvenții TIC, 
plasându-se pe locul al 
cincilea dar la serviciile

publice digitale și
utilizarea serviciilor de 
internet, performanța
Rmâniei este cea mai

scăzută în rândul
statelor UE.

Cea mai mare parte a 
românilor nu folosesc

internetul pentru a
accesa serviciile care 
contribuie la creșterea

calității vieții iar
România înregistrează
cel mai scăzut nivel de 
utilizare a serviciilor de 

internet dintre statele UE.





Există două activități online în cazul cărora țara 
se situează pe locul 6 în UE. Este vorba despre 
utilizarea rețelelor sociale (82%, față de o medie 
a UE de 65%) și apelurile video (67%; media UE: 
60%). 

În schimb, utilizarea serviciilor bancare online 
(11%), cumpărăturile (29%), citirea știrilor (55%), 
precum și consumul de muzică, materiale video 
și jocuri online (63%) sunt cele mai scăzute din 
rândul statelor membre ale UE. 

Nivelul scăzut al utilizării serviciilor bancare 
online se datorează și faptului că mai mult de 
doi din cinci adulți români nu dețin un cont 
bancar.
Doar 3% dintre utilizatorii de internet români 
vând produse online și doar 4% urmează 
cursuri online.



Toate aceste date aferente anului 2021 și 
furnizate de Comisia Europeană vin să 
confirme faptul că doar tehnologia (așa 
cum este cazul României care se situează 
pe locuri fruntașe la viteza internetului), nu 
poate produce performanță și 
competitivitate fară o resursă umană 
capabilă să o utilizeze corespunzător. 

Acest lucru confirmă și întărește nevoia și 
utilitatea unor proiecte precum Tech 
Academy care să îi ajute pe cursanți să 
dobândească acele competențe necesare 
utilizării tehnologiei la un nivel optim și pe 
toate palierele societății și economiei.



Transformarea digitală a societății afectează modul în care oamenii trăiesc, interacționează,

studiază și lucrează în măsura în care indivizii fără competență digitală se confruntă cu

dificultăți tot mai mari în viața de zi cu zi. Pe lângă faptul că devine o componentă crucială

pentru funcționarea societății și incluziunea pe piața forței de muncă a indivizilor, competența

digitală este, de asemenea, o cheie a viitoarei capacități de inovare a Europei, a câștigurilor

antreprenoriale și a competitivității pieței.

Pentru a deveni mai competitivă în regiune și în Uniunea Europeană, România are nevoie de

adoptarea la scară largă a tehnologiei digitale. Concomitent cu acest proces de adopție a

tehnologiei, atât mediul economic cât, în special cel public, necesită dezvoltarea

corespunzătoare a competențelor digitale pentru forța de muncă ce urmează să o utilizeze în

scop economic sau în serviciul public.

De asemenea, nivelul de competitivitate general al țării nu poate crește fară ca tehnologia să

nu fie adoptată de marea masă a populației care să știe să o folosească în cât mai multe

activități cotitdiene: de la informarea rapidă și corectă, la achiziția de bunuri și servicii, plăți și

servicii bancare și până la educație și distracție.
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