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Digital Single 
Market

Motivele pentru care avem nevoie de o   
        piață unică digitală

315 milioane 
de europeni 
folosesc 
internetul zilnic

O piață unică digitală poate 

genera o creștere economică suplimentară 

de până la 415 de miliarde EUR, 
sute de mii de noi locuri de muncă și 

o societate bazată pe cunoaștere, plină 
de dinamism

Însă există în continuare obstacole în calea  
deblocării acestui potențial...

În prezent, piața digitală este 
constituită din
 
serviciile online naționale (42 %)

și din serviciile online stabilite în Statele Unite (54%)

Serviciile online transfrontaliere din cadrul UE 
reprezintă doar 4 %

42% (la nivel național - 28 de state membre)

4% (UE - servicii transfrontaliere)

54% (SUA)



Deblocarea potențialului comerțului electronic
15 % dintre consumatori au făcut cumpărături online din alte țări ale UE în 2014, în 
timp ce 44 % au făcut acest lucru în țara lor

1
SOLUȚIILE NECESARE: TREI DOMENII PRIORITARE

Un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor 
la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă

Simplificarea regimului TVA
Întreprinderile mici online care doresc să desfășoare activități comerciale într-o altă țară din UE se 
confruntă cu costuri legate de respectarea reglementărilor privind TVA de cel puțin 5 000 EUR anual 
pentru fiecare stat membru în care doresc să aibă o ofertă.

	Consumatorii din UE ar putea economisi 11,7 miliarde EUR anual dacă ar 
putea alege din întreaga gamă de bunuri și servicii oferite în UE atunci când fac 
cumpărături online

Numai 7 % dintre IMM-urile din UE efectuează vânzări transfrontaliere

Întreprinderile online de mici dimensiuni care doresc să desfășoare activități comerciale în altă țară 
a UE se confruntă cu costuri suplimentare de aproximativ 9 000 EUR pentru că trebuie să se 
alinieze la legislațiile naționale

	Dacă în toate statele membre ale UE s-ar aplica aceleași norme pentru comerțul electronic, 57 % 
din societăți ar începe să vândă online în alte țări din UE sau și-ar extinde acest tip de vânzări

Costuri accesibile de  
livrare a coletelor
Peste 90 % dintre cei care cumpără 
servicii/produse online consideră 
importante, atunci când fac cumpărături online, 
costurile scăzute de livrare și opțiunile 
convenabile de returnare.

62 % din societățile care doresc să își vândă 
bunurile/serviciile online declară că problema o 
constituie costurile de livrare prea ridicate

Soluționarea problemei 
blocajului geografic 
În 52 % dintre toate tentativele de 
comenzi transfrontaliere, vânzătorul nu 
deservește țara consumatorului

	mai puțini clienți,  
mai puține venituri  
pentru societăți

Modernizarea drepturilor de autor

	O oportunitate care nu trebuie 
ratată: vizionarea de imagini 
sau filme, accesarea de muzică 
sau jocuri sunt activitățile online 
cele mai populare, iar în următorii 
cinci ani cheltuielile în sectorul 
divertismentului și al mass-mediei 
digitale vor înregistra creșteri de 
două cifre (aproximativ 12 %)

1 din 5 europeni este 
interesat să vadă sau să 
asculte materiale cu conținut 
digital din alte țări ale UE

1 din 3 europeni, atunci când 
se află în străinătate, este 
interesat să vadă sau să asculte 
materiale cu conținut digital din 
țara sa de origine

GEO 

BLOCKED



2 Crearea unui mediu propice pentru  
dezvoltarea rețelelor și serviciilor digitale

Norme europene solide de protecție a datelor pentru 
stimularea economiei digitale
72 % dintre utilizatorii de internet din Europa sunt îngrijorați în continuare 
de faptul că li se cer prea multe date cu caracter personal online

Doar 59 % dintre europeni pot 
accesa servicii de internet 4G, iar acest 
procent scade la 15 % în cazul celor 
din mediul rural.

Volumele mari de date (big data) și tehnologia de tip cloud
Datele digitale stocate în cloud:  
2013: 20 % - 2020: 40 %

3 Crearea unei economii și societăți digitale 
europene cu potențial de creștere economică

Introducerea de servicii în bandă largă de mare viteză pentru toți

Reformele privind spectrul pot 
reduce prețul serviciilor mobile și 
stimula productivitatea în timp 
(antrenând, potrivit estimărilor, o 
creștere a PIB-ului la nivelul UE 
situată între 0,11 % și 0,16 % 
în 5 ani)

Utilizarea serviciilor în bandă largă de mare viteză 
este la un nivel scăzut: doar 22,5 % din toate 
abonamentele sunt abonamente la servicii 
de mare viteză (peste 30 Mbps), iar Europa a 
înregistrat întârzieri semnificative în introducerea 
tehnologiei 4G de ultimă generație din cauza 
lipsei unui spectru de frecvențe adecvat

O e-societate favorabilă incluziunii

Utilizarea volumelor mari de date de către primii 100 dintre producătorii mari 
din UE ar putea duce la economii în valoare de 425 de miliarde EUR

Studiile estimează că, până în 2020, analiza volumelor mari de date ar putea spori creșterea 
economică a UE cu 1,9 %, ceea ce reprezintă o creștere a PIB-ului de 206 miliarde EUR

Aproape jumătate din populația UE 
(47 %) nu deține competențe digitale 
suficiente deși, în viitorul apropiat, pentru 
90 % din locurile de muncă, deținerea 
unor astfel de competențe la un anumit 
nivel va fi o cerință obligatorie

O strategie care să 
promoveze o abordare 
de tipul „digital prin 
definiție” în sectorul 
public ar putea avea drept rezultat economii de 
aproximativ 10 miliarde EUR anual

59%

15%
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STRATEGIA UNIUNII PRIVIND PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ 
 

 

1. Cronologie a principalelor acțiuni la nivelul UE 

 
• 3.03.2010 - Comunicarea Comisiei „Europa 2020. O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi 
favorabilă incluziunii”1 – Comisia lansează ideea că o societate digitală ar elibera potențialul inovator al Europei. 

 

• 19.05.2010 - Comunicarea Comisiei: „O Agendă digitală pentru Europa”2  - pune bazele pentru dezvoltarea unei 
pieţe digitale unice prin: facilitarea accesului la  conţinutul online legal, facilitarea plăților și facturării electronice, unificarea 
serviciilor de telecomunicații, sporirea interoperabilităţii (dintre aparate, aplicaţii, depozite de date, servicii şi reţele) şi a 
standardizării, consolidarea încrederii și securității online, promovarea accesului la internet rapid și ultrarapid, creşterea gradului 
de alfabetizare digitală, a competenţelor şi incluziunii digitale.   

 

• 2.12.2010 – Consiliul UE arăta că o strategie europeană integrată în materie de inovare necesită crearea unei piețe 
digitale unice deplin funcționale, în beneficiul întreprinderilor europene, în special al IMM-urilor și al noilor întreprinderi 
inovatoare, precum și al consumatorilor europeni.3 

 

• 6.07.2011 - Rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2011 referitoare la banda largă europeană: o investiție 
într-un promotor digital al creșterii - subliniază nevoia stringentă de instituire a unei piețe digitale unice competitive, care 
să funcționeze ca un vârf de lance în vederea deschiderii pieții interne pentru toți cetățenii UE.4 

 

• Consiliul European din 24-25 octombrie 2013 a furnizat orientări concrete cu privire la economia digitală, cu accent 
pe: necesitatea investițiilor în infrastructurile pentru comunicații în bandă largă, promovarea unei piețe unice digitale 
favorabile consumatorilor și întreprinderilor, îmbunătățirea competențelor, stimularea investițiilor în cercetare și inovare, 
deschiderea urgentă a piețelor serviciilor.5  

 

• Consiliul European din 26-27 iunie 2014 a adoptat o agendă strategică pentru Uniune, stabilind, printre altele, o serie 
de priorități pentru următorii cinci ani, una dintre acestea fiind finalizarea pieței unice digitale până în anul 2015 .6  

 

• Consiliul European din 18 decembrie 2014 solicita organelor legislative ale Uniunii să ofere accelereze lucrările 
referitoare la propunerile pendinte privind piața unică digitală și invita Comisia Europeană să prezinte o comunicare 
ambițioasă în acest domeniu cu mult timp înainte de Consiliul European din iunie 2015.7 Drept urmare, la 6.05.2015, 
Comisia publică o comunicare cu titlul: „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (COM (2015)192)8. 

 

 

 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=RO  
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52010DC0245  
3 http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-326_ro.htm  
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0322&format=XML&language=RO  
5 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2013-INIT/ro/pdf  
6 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/ro/pdf  
7 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-237-2014-INIT/ro/pdf  
8 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:52010DC0245
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-326_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0322&format=XML&language=RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2013-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-237-2014-INIT/ro/pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150192.do
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2. Perspective europene privind piața unică digitală  
 

Definiție  

Potrivit strategiei UE în materie (COM(2015)192), piața unică digitală reprezintă o zonă în care circulația mărfurilor, a 
persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată și în care persoanele fizice și întreprinderile, indiferent de 
cetățenie sau de locul de reședință,  pot beneficia de un acces neîntrerupt la activități online și pot exercita astfel de 
activități în condiții de concurență loială și la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter 
personal.” 

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

Beneficiile întregii Uniuni: servicii mai bune, la prețuri mai accesibile, noi locuri de muncă, facilitatea înființării de noi 
întreprinderi și dezvoltarea celor deja existente, accesul neîntrerupt la activitățile online în condiții de concurență loială și la un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a datelor cu caracter personal, aportul anual la economia UE fiind de 415 miliarde 
EUR.  

Obstacole naționale: blocarea geografică nejustificată, prețurile ridicate și ineficiența serviciilor de coletărie; îngrădirea 
accesului transfrontalier la serviciile de conținut protejat prin drepturi de autor; sarcini administrative împovărătoare și prețuri 
ridicate pentru vânzările transfrontaliere; fragmentarea cadrului legislativ în materia localizării datelor, a drepturilor de autor și a 
drepturilor de utilizare a datelor; lipsa unor sisteme și servicii deschise și interoperabile și a portabilității datelor între servicii.   

Măsurile legislative la nivelul UE 

Domeniile vizate sunt: comerțul electronic, telecomunicațiile, drepturile de autor, protecția consumatorilor, prelucrarea datelor 
cu caracter personal și circulația acestor date, piața unică în domeniul livrărilor de colete, impozitarea întreprinderilor, serviciile 
mass-media audiovizuale.9  
 
În scrisoarea de intenție a președinției Comisiei Europene, cu privire la programul de lucru al Comisiei pentru 201610, se 
arată că a doua prioritate o constituie realizarea pieței unice digitale conectate; aceasta presupune următoarele: 
 
- adoptarea rapidă a propunerilor privind reforma protecției datelor și securitatea rețelelor și a informațiilor;  
- reglementări europene în materia drepturilor de autor, propuneri legislative privind abordarea blocării geografice nejustificate, 
modernizarea normelor privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic, revizuirea Directivei serviciilor 
mass-media audiovizuale și a Directivei privind difuzarea de programe prin cablu și satelit;  
- reformarea cadrului de reglementare al comunicațiilor electronice, în vederea consolidării pieței unice a telecomunicațiilor;  
- stimularea creșterii economiei digitale prin inițiative privind un cloud european, dreptul de proprietate asupra datelor și libera 
circulație a datelor.  
 
    

  

                                                           
9 Actele normative care se vor modifica în baza strategiei privind piața unică digitală: Directiva 2000/31/CE privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva 
privind comerțul electronic); Directiva 2006/123/CE  privind serviciile în cadrul pieței interne; Directiva 93/83/CEE a 
Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe 
aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu; Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal); 
Directiva 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale); Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice; Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului.  

10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11693-2015-INIT/ro/pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:ro:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0083&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0083&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ro:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&from=RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11693-2015-INIT/ro/pdf


 
O piață unică digitală pentru Europa: Comisia stabilește 16 inițiative pentru
realizarea acestui obiectiv
 
Bruxelles, 06 mai 2015 

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim – pe toate planurile și în toate
domeniile. Europa trebuie să profite de revoluția digitală și să ofere oportunități digitale cetățenilor și
întreprinderilor. În ce mod? Exploatând puterea pieței unice a UE. Astăzi, Comisia Europeană și-a
prezentat planurile detaliate privind crearea unei piețe unice digitale, îndeplinind astfel una dintre
prioritățile sale esențiale.

În prezent, din cauza barierelor online cetățenii nu pot beneficia de o serie de bunuri și servicii: numai
15 % fac cumpărături online dintr-o altă țară UE; furnizorii de internet și întreprinderile nou înființate
nu pot valorifica la maximum oportunitățile de creștere online: numai 7 % din IMM-uri vând
transfrontalier (a se vedea fișa informativă pentru mai multe cifre). În cele din urmă, întreprinderile și
administrațiile nu beneficiază pe deplin de instrumentele digitale. Obiectivul pieței unice digitale constă
în eliminarea „zidurilor” de reglementare și, în cele din urmă, în trecerea de la 28 de piețe naționale la
una singură. O piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde EUR pe
an la economia noastră și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă.

Strategia privind piața unică digitală care a fost adoptată astăzi cuprinde o serie de acțiuni specifice
care urmează să fie întreprinse până la sfârșitul anului viitor (a se vedea anexa). Strategia are la
bază trei piloni: (1) un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii
digitale în întreaga Europă; (2) crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile
pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare; (3) valorificarea la maximum a
potențialului de creștere al economiei digitale.

Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Astăzi punem bazele viitorului digital al
Europei. Îmi doresc să văd rețele de telecomunicații la scară continentală, servicii digitale care
traversează frontierele și un val de întreprinderi europene nou înființate inovatoare. Aș dori ca fiecare
consumator să obțină cele mai bune oferte și fiecare întreprindere să aibă acces la cea mai largă piață
— oriunde s-ar afla în Europa. Exact cu un an în urmă, am promis că piața unică digitală pe deplin va fi
una dintre prioritățile mele esențiale. Astăzi ne îndeplinim această promisiune. Cele 16 etape din
strategia noastră privind piața unică digitală vor ajuta piața unică să se adapteze la era digitală.”

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Strategia noastră este un
program ambițios și necesar de inițiative care vizează domenii în care UE poate aduce o schimbare
reală. Ele pregătesc Europa să valorifice beneficiile oferite de viitorul digital și vor oferi oamenilor și
întreprinderilor libertățile online pentru a profita pe deplin de imensa piață internă a Europei.
Inițiativele sunt strâns legate între ele și se sprijină reciproc. Ele trebuie realizate rapid pentru a
contribui mai bine la crearea de locuri de muncă și de creștere economică. Strategia este punctul
nostru de plecare, nu linia de sosire.”

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat:
„Economiile și societățile noastre devin digitale. Prosperitatea viitoare va depinde în mare măsură de
modul în care stăpânim această tranziție. Europa are puncte forte de consolidat, dar și teme pentru
acasă de rezolvat, în special pentru a se asigura că industriile sale se adaptează, iar cetățenii săi
utilizează pe deplin potențialul noilor servicii și bunuri digitale. Trebuie să ne pregătim pentru o
societate modernă și vom prezenta propuneri care asigură un echilibru între interesele consumatorilor
și cele ale industriei.”

Strategia privind piața unică digitală stabilește 16 acțiuni esențiale, grupate în 3 piloni, pe care Comisia
le va întreprinde până la sfârșitul anului 2016.

Pilonul I: un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii
digitale în întreaga Europă
Comisia va propune:

1. norme pentru a facilita comerțul electronic transfrontalier. Acestea cuprind norme armonizate
la nivelul UE privind contractele și protecția consumatorilor în cazul cumpărăturilor efectuate online:
indiferent dacă este vorba de obiecte fizice, cum ar fi pantofi ori mobilă sau conținut digital, precum

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_ro.pdf


cărți electronice sau aplicații. Consumatorii urmează să beneficieze de o gamă mai largă de drepturi și
de oferte, în timp ce întreprinderile vor vinde mai ușor în alte țări ale UE. Astfel va spori încrederea în
cumpărăturile și vânzările transfrontaliere (a se vedea fișa informativă pentru fapte și cifre);

2. asigurarea respectării, cu o mai mare rapiditate și consecvență, a normelor de protecție a
consumatorilor, prin revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a
consumatorului;

3. servicii de coletărie mai eficiente și mai accesibile ca preț. În prezent, 62 % din întreprinderile care
încearcă să vândă online afirmă că o barieră în acest sens o reprezintă costurile de coletărie prea
ridicate (a se vedea, sondajul Eurobarometru privind comerțul electronic care a fost publicat recent);

4. încetarea blocării geografice nejustificate –c o practică discriminatorie utilizată din motive
comerciale, atunci când comercianții online fie refuză accesul consumatorilor la un site din cauza locului
unde se află aceștia, fie îi redirecționează către un magazin local cu prețuri diferite. O asemenea
blocare înseamnă că, de exemplu, clienții care închiriază autovehicule într-un anumit stat membru
plătesc în cele din urmă mai mult pentru a închiria o mașină identică în aceeași destinație;

5. identificarea eventualelor preocupări în materie de concurență care afectează piețele europene de
comerț electronic. Prin urmare, Comisia a lansat astăzi o anchetă în materie de concurență
antitrust în sectorul comerțului electronic în Uniunea Europeană (comunicat de presă);

6. o legislație modernă, mai europeană privind drepturile de autor: înainte de sfârșitul anului
2015 vor fi elaborate propuneri legislative pentru a reduce diferențele dintre regimurile naționale
privind drepturile de autor și a facilita accesul online la opere pe scară mai largă în întreaga UE,
inclusiv prin adoptarea altor măsuri de armonizare. Obiectivul constă în îmbunătățirea accesului
oamenilor la conținutul cultural online, promovând, astfel, diversitatea culturală și creând noi
oportunități pentru creatori și pentru industria de conținut. Comisia dorește, în special, să se asigure că
utilizatorii care achiziționează filme, muzică sau articole la domiciliu se pot bucura de acestea în timpul
călătoriilor lor în Europa. Totodată, Comisia va examina rolul intermediarilor online în ceea ce privește
lucrările protejate prin drepturi de autor și va intensifica măsurile de asigurare a respectării normelor în
cazurile încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială;

7. o revizuire a Directivei privind transmisiile prin satelit și cablu pentru a evalua dacă domeniul
de aplicare al acesteia trebuie extins pentru a cuprinde transmisiile online ale difuzorilor și pentru a
analiza modalitățile de a spori accesul transfrontalier la serviciile difuzorilor din Europa;

8. reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza regimurilor diferite
de TVA: pentru ca vânzătorii de bunuri materiale către alte țări să beneficieze, de asemenea, de
înregistrare și plată electronică unică, iar cu ajutorul unui prag comun de TVA, micile întreprinderi nou
înființate să poată vinde online.

Pilonul II: crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru
dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare
Comisia:

9. va prezenta o revizuire ambițioasă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor. Aceasta
cuprinde o coordonare mai eficientă a spectrului și criterii comune la nivelul UE pentru alocarea
spectrului de frecvențe radio la nivel național; crearea de stimulente pentru investiții în infrastructura
de bandă largă de mare viteză; asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de
pe piață, tradiționali și noi, precum și crearea unui cadru instituțional eficace;

10. va revizui cadrul mediatic audiovizual, astfel încât acesta să poată răspunde cerințelor secolului
al XXI-lea, punând accentul pe rolurile diferiților actori de pe piață în ceea ce privește promovarea
operelor europene (posturile de televiziune, furnizorii de servicii audiovizuale la cerere etc.). Comisia
va examina totodată modul în care pot fi adaptate normele existente (Directiva privind serviciile
mass-media audiovizuale) la noile modele de afaceri pentru distribuirea conținutului;

11. va efectua o analiză cuprinzătoare privind rolul pe piață al platformelor online (motoarele de
căutare, mijloacele de comunicare sociale, magazinele de aplicații etc.). Aceasta va cuprinde aspecte
precum lipsa de transparență a rezultatelor de căutare și a practicilor de stabilire a prețurilor, modul în
care sunt folosite informațiile obținute, relațiile dintre platforme și furnizori și promovarea serviciilor
proprii în dezavantajul concurenților – în măsura în care nu sunt reglementate deja de dreptul
concurenței. De asemenea, analiza va examina cele mai bune modalități de combatere a conținutului
ilegal de pe internet;

12. va consolida încrederea în serviciile digitale, precum și securitatea acestora, în special în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe baza noilor norme UE privind protecția datelor,
care urmează să fie adoptate până la sfârșitul anului 2015, Comisia va revizui Directiva privind
confidențialitatea în mediul electronic;

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_ro.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_420_405_en.htm#413
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_en.htm


13. va propune un parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în domeniul
tehnologiilor, precum și soluții pentru securitatea rețelelor online.

Pilonul III: valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale
Comisia:

14. va propune o „inițiativă europeană privind libera circulație a datelor”, cu scopul de a
promova libera circulație a datelor în Uniunea Europeană. Uneori noile servicii sunt împiedicate prin
restricții privind locul în care se află datele sau accesul la date – restricții care, de multe ori, nu au
nimic în comun cu protecția datelor cu caracter personal. Această nouă inițiativă va aborda restricțiile
respective și va încuraja astfel inovarea. Comisia va lansa, de asemenea, o inițiativă în domeniul cloud
computingului la nivel european, care va viza certificarea serviciilor de tip cloud, schimbarea
furnizorilor de servicii de tip cloud și un „cloud de cercetare”;

15. va defini prioritățile pentru standarde și interoperabilitate în domenii esențiale pentru piața
unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia (contorizare inteligentă);

16. va susține o societate digitală favorabilă incluziunii, în care cetățenii au competențele potrivite
pentru a profita de oportunitățile oferite de internet și a-și spori șansele de a obține un loc de muncă.
Un nou plan de acțiune privind e-guvernarea va permite, de asemenea, interconectarea registrelor
comerțului din întreaga Europă, va asigura cooperarea diferitelor sisteme naționale și va garanta faptul
că întreprinderile și cetățenii trebuie să își comunice datele numai o singură dată administrațiilor
publice. Astfel, administrațiile nu vor mai solicita de mai multe ori același informații atunci când pot să
le utilizeze pe cele de care dispun deja. Această inițiativă „doar o singură dată” va reduce birocrația și
ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde EUR pe an până în 2017. Se va accelera punerea
în aplicare a achizițiilor publice electronice și a semnăturilor electronice interoperabile.

Pașii următori
Echipa proiectului pieței unice digitale va pune în practică aceste acțiuni diferite până la sfârșitul anului
2016. Cu susținerea Parlamentului European și a Consiliului, piața unică digitală ar trebui finalizată cât
mai rapid cu putință.

Piața unică digitală se va afla pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European din 25-26 iunie.

Pentru mai multe informații
Documente adoptate astăzi:
Comunicare – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa

Document de lucru al serviciilor Comisiei – O strategie privind piața unică digitală – analize și dovezi

Fișe informative:
Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia privind piața unică digitală (MEMO)

Motivele pentru care avem nevoie de o piață unică digitală

28 de fișe informative naționale

Alte linkuri utile:
Pagina de internet privind piața unică digitală (#DigitalSingleMarket)

Strategia privind piața unică digitală: Comisia Europeană convine asupra domeniilor de acțiune (25
martie 2015)

Cât de avansată este țara dumneavoastră în domeniul digital? Noile cifre arată că trebuie realizate
progrese pentru a se atinge obiectivul unei Europe digitale (24 februarie 2015)

Pagina de internet a vicepreședintelui pentru piața unică digitală, Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Pagina de internet a comisarului pentru economie digitală și societate digitală, Günther H. Oettinger
(@GOettingerEU)

Orientările politice ale președintelui Juncker

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015

Anexa I: Foaie de parcurs a inițiativelor

http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_ro.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_ro.htm#True
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_ro.htm
https://twitter.com/search?q=#DigitalSingleMarket&amp;amp;src=tyah&amp;amp;lang=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4653_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_ro.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en
https://twitter.com/Ansip_EU?original_referer=https://ec.europa.eu/futurium/digital4eu&amp;query=#DigitalSingleMarket&amp;amp;tw_i=577129266556592128&amp;amp;tw_p=embeddedtimeline&amp;amp;tw_w=569894158979330048
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger_en
https://twitter.com/goettingereu
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ  
 

 

COMERȚUL ELECTRONIC 
• Definiție 

Comerțul electronic, bazat pe prelucrarea și transmiterea electronică de date, cuprinde diverse activități, cum 
ar fi vânzarea/cumpărarea de mărfuri și servicii online, livrarea online de conținut digital, transferuri de fonduri 
online, comercializarea de acțiuni online, achizițiile publice online etc.  

Aceste tipuri de activități se împart în două categorii: comerțul electronic indirect, i.e. comanda electronică 
de bunuri corporale care trebuie să fie ulterior livrate și care depinde de unii factori externi, cum ar fi eficiența 
sistemului de transport și a serviciilor poștale, și comerțul electronic direct, i.e comanda, plata și livrarea online 
de bunuri și servicii necorporale, cum ar fi programele de calculator și produsele de divertisment.  

• Avantaje 
Dezvoltarea tehnologiilor digitale constituie o oportunitate pentru economia Uniunii Europene, acestea oferind noi 
perspective pentru consumatori, întreprinderi și lucrători: servicii noi, noi tipare de consum, oportunități noi de 
ocupare a forței de muncă, reducerea prețurilor prin transparență și generalizarea instrumentelor de comparare.  

• Riscuri  
Modificările pieței ca urmare a dezvoltării comerțului electronic sunt extrem de ample și rapide, cu impact negativ 
asupra consumatorilor și întreprinderilor în măsura în care cadrul normativ nu este unul adecvat. Prejudiciile aduse 
acestora pot îmbrăca forme diferite, cum ar fi încălcări ale normelor în materia protecției datelor personale, în 
materia concurenței (abuzul de poziție dominantă ori restricțiile privind concurența), nerespectarea drepturilor 
consumatorilor, a legislației muncii ori a normelor în materia impozitării, sporirea numărului conflictelor de legi și 
de competență etc.1   

• Obstacole  
La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene au fost identificate o serie de obstacole în calea unei economii 
digitale eficiente: standarde tehnice incompatibile, lipsa interoperabilității, niveluri scăzute ale accesului la rețelele 
în bandă largă, absența concurenței pe piețele de comunicații mobile, ineficiența, insuficiența și inaccesibilitatea 
sistemelor de livrare transfrontalieră a coletelor, diferențele culturale între consumatori și întreprinderi.  

Drept urmare, primele zece companii de internet din lume sunt în majoritate din Statele Unite ale Americii, iar 
câteva din China și Japonia; niciuna nu este europeană.  

• Perspective europene privind comerțul electronic 
Strategia UE privind piața unică digitală2 își propune, printre altele, definirea unui cadru adecvat privind comerțul 
electronic și prevenirea injustei discriminări a consumatorilor și a întreprinderilor atunci când încearcă să acceseze 
conținut online sau să achiziționeze bunuri și servicii online în cadrul UE.  

Concret, Comisia se angajează, printre altele, să armonizeze în continuare principalele drepturi și obligații ale părților la 
un contract de vânzare-cumpărare, să clarifice și să dezvolte competențele autorităților de aplicare a legii în 
domeniul protecției consumatorilor, să instituie o platformă online de soluționare a litigiilor la nivelul UE, să 
adopte măsuri de îmbunătățire a transparenței prețurilor și a îmbunătățirii supravegherii reglementare în materie de 

                                                           
1 În acest sens a se vedea comunicarea Comisiei cu titlul Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului 
electronic și a serviciilor online: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:RO:PDF  
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0192:FIN:RO:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2015:0192:FIN:RO:PDF
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coletărie, să pună capăt blocării geografice nejustificate, să reducă la minim sarcinile care decurg din regimurile diferite 
de TVA și să realizeze, până în 2017, interconectarea registrelor comerțului.  

• Statistici privind comerțul electronic 
Într-un raport al Ecommerce Europe3 se arată că în Europa trăiesc 818 milioane locuitori, din care 564 milioane 
sunt utilizatori de internet, iar, din aceștia, 313 milioane fac cumpărături online.  
În 2014, 15% din populația UE cu 28 de state membre au achiziționat bunuri și/sau servicii online de la vânzători 
din afara țării lor de origine, dar din cadrul celor 28 state membre. Acest procent reprezintă o creștere cu 25% a 
numărului de cumpărători online, față de anul precedent.  

Potrivit aceluiași raport, media penetrării internetului în Europa a crescut cu 75% în 2014, apropiindu-se de 
media Uniunii Europene cu 28 de state membre, respectiv 77,1% anul trecut. Din această perspectivă, statele 
scandinave ocupă primele 7 locuri într-un top 12, fiind urmate de alte state vest-europene, în timp ce pe 
ultimele 5 locuri la capitolul penetrării internetului se află state din sudul și estul Europei: Ucraina - 37.9%, 
cu 17.1 milioane locuitori conectați la internet, Turcia - 46.6%, cu 35.7 milioane locuitori conectați la internet, 
România -  51.7%, cu  10.3 milioane locuitori conectați la internet, Grecia -  57.8%, respectiv  6.3 milioane 
locuitori conectați la internet și Rusia - 59.2%, respectiv  85 milioane locuitori conectați la internet.  
 

Venituri realizate din comerțul electronic în 2014: 
-  Europa în ansamblu (nu doar state membre UE): 423,8 miliarde euro, o creștere de 14,3% comparativ cu 

2013; 
- Uniunea Europeană cu 28 state membre: 368,7 miliarde euro, respectiv o creștere de 13,7% față de 
2013. 

Statele vest-europene (Regatul Unit, Belgia, Luxemburg, Franța, Țările de Jos și Irlanda – 163 milioane 
locuitori, din care 145 milioane sunt utilizatori de internet, iar din aceștia 110 milioane fac cumpărături 
online) au realizat în 2014 un venit de 208,1 miliarde euro ca urmare a comerțului electronic, ceea ce echivalează 
cu o creștere de 13,3% comparativ cu 2013. Între aceste state, Regatul Unit a constituit cea mai mare piață 
electronică din vestul Europei (127,1 miliarde euro).  

În cadrul Europei centrale (Germania, Elveția, Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia -163 
milioane locuitori, din care 145 milioane sunt utilizatori de internet, iar din aceștia 110 milioane fac 
cumpărături online) venitul realizat de ansamblul statelor de pe urma comerțului electronic se ridică la 106,5 
miliarde euro în 2014, ceea ce echivalează cu o creștere de 12,9 % comparativ cu 2013.  

Statele sud europene (Spania, Italia, Turcia, Grecia, Portugalia, Croația, Cipru, Malta – 211 milioane 
locuitori, din care 123 milioane sunt utilizatori de internet și, din aceștia, 58 de milioane fac cumpărături 
online) au realizat în 2014 un venit total de 47,2 miliarde euro, echivalent cu o creștere de 15,4% comparativ cu 
2013.  

Statele nord europene (Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Estonia – 
32 milioane locuitori, din care 29 milioane utilizatori de internet și 22 milioane cumpărători online) au 
realizat în 2014 un venit total de 38,4 miliarde euro, echivalent cu o creștere de 16,1% comparativ cu 2013.  

Statele est europene (Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Albania, Bielorusia, Bosnia și Herțegovina, 
Macedonia, Moldova, Kosovo, Muntenegru și Serbia – 247 milioane locuitori, din care 134 milioane sunt 
utilizatori de internet și, din aceștia, 39 de milioane sunt cumpărători online) au realizat în 2014 un venit total 
de 23,4 miliarde euro, echivalent cu o creștere de 24,6 % comparativ cu 2013. Între aceste state, Rusia se află pe 
primul loc, cu un venit de 18,8 miliarde euro, urmată de Ucraina (2,2 miliarde euro) și România (1,2 miliarde 
euro).  

                                                           
3 http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures  

http://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures


Piața unică digitală — fișa națională
Comisia Europeană și-a stabilit drept prioritate crearea unei piețe unice digitale prin înlăturarea obstacolelor pentru 
cetățeni și întreprinderi. Pentru a realiza acest obiectiv, strategia privind piața unică digitală este construită pe trei 
piloni:

1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă
2. Crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale

3. Valorificarea maximă a potențialului de creștere al economiei digitale
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1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă
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2. Crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale 
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Competențe digitale de bază – Persoane care știu să trimită e-mailuri, 
să utilizeze instrumente de editare, să instaleze dispozitive noi etc.

Specialiști în TIC
Procentajul persoanelor angajate (%)
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Întreprinderi care susțin că întâmpină dificultăți în ocuparea locurile de 
muncă vacante care necesită competențe de specialist în TIC
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3. Valorificarea maximă a potențialului de creștere al economiei digitale
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Utilizatori ai serviciilor de e-Guvernare
care trimit formulare completate autorităților publice, din totalul utilizatorilor de internet 

Formulare completate în prealabil
Cantitatea de date care sunt completate în prealabil în formularele online ale serviciilor publice 
(în special pe baza informațiilor deja transmise de utilizatori)
Punctaj (0-100)

electronică
Medici de medicină generală care utilizează rețele electronice pentru a trimite prescripții farmaciștilor
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Întreprinderi care utilizează un pachet sostware ERP 
(Enterprise Resource Planning – planificarea resurselor întreprinderii) 
pentru a face schimb de informații între diferite departamente funcționale 
(de exemplu, contabilitate, planificare, producție, marketing)

Întreprinderi care achiziționează servicii de cloud computing, 
de exemplu pentru găzduirea bazei de date a întreprinderii sau 
pentru aplicații sostware de contabilitate
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Fișa națională completă a indicelui economiei și societății digitale: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/romania

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/romania


 
Cât de avansată este țara dumneavoastră în domeniul digital? Noile cifre
arată că trebuie realizate progrese pentru a se atinge obiectivul unei Europe
digitale
 
Bruxelles, 24 februarie 2015 

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Domeniul digital oferă o multitudine de oportunități care nu au fost încă valorificate în beneficiul
cetățenilor europeni și al întreprinderilor din UE. Pentru o gamă largă de activități, de la cumpărarea de
produse online la urmărirea unor cursuri disponibile pe internet, de la plata facturilor la utilizarea
serviciilor publice digitale, atâta vreme cât se creează condițiile corespunzătoare necesare, internetul
este soluția. Aceasta este concluzia unui nou indice al economiei și societății digitale, elaborat de
Comisia Europeană și publicat astăzi. Datele disponibile indică faptul că, din punctul de vedere al
digitalizării, imaginea pe care o oferă țările UE este una eterogenă și că frontierele rămân un obstacol
în calea unei piețe unice digitale cu adevărat mature – care constituie, de altfel, una dintre principalele
priorități ale Comisiei Juncker.

Noul instrument prezentat astăzi oferă instantanee, pentru fiecare țară, ale conectivității (cât de
utilizate, rapide și accesibile ca preț sunt conexiunile în bandă largă), ale competențelor în materie de
utilizare a internetului, ale desfășurării de activități online, de la citirea știrilor la cumpărarea de
produse, ale nivelului de dezvoltare a principalelor tehnologii digitale (facturi electronice, servicii de tip
cloud, comerț electronic) și a serviciilor publice digitale, cum ar fi serviciile administrative online (e-
guvernare) și serviciile de e-sănătate. Majoritatea datelor folosite privesc anii 2013 și 2014 și oferă o
imagine de ansamblu a nivelului de digitalizare a Europei, inclusiv un clasament al țărilor cu cele mai
bune rezultate în domeniu.

Principalele constatări ale indicelui economiei și societății digitale sunt următoarele:

— Experiența digitală depinde de țara în care locuiți – nivelul de dezvoltare variază considerabil,
de la țările cu performanțe foarte bune în domeniu, cum ar fi Danemarca, cu un punctaj pentru
rezultatele în materie de dezvoltare digitală de 0,68 din 1), la țările cu rezultate mai slabe, cum ar fi
România, cu un punctaj de 0,31. Informații detaliate se găsesc în fișele pentru fiecare țară.

— Majoritatea europenilor utilizează internetul în mod regulat: 75 % în 2014 (72 % în 2013),
procentul variind între 93 % în Luxemburg și 48 % în România.

— Europenii sunt interesați să acceseze conținut audiovizual online: 49 % dintre cetățenii
europeni care utilizează internetul au jucat jocuri online sau au descărcat jocuri, imagini, filme sau

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country
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muzică. 39 % dintre gospodăriile care au televizor folosesc serviciile de video la cerere.

— Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se confruntă cu obstacole în ceea ce privește
comerțul electronic: doar 15 % dintre IMM-uri vând produse/servicii online, iar dintre acestea, mai
puțin de jumătate efectuează tranzacții transfrontaliere.

— Serviciile publice digitale sunt o realitate curentă în unele țări, dar sunt aproape
inexistente în altele: 33 % din utilizatorii de internet din Europa au utilizat formulare online pentru a
transmite informații autorităților publice, procentul variind de la 69 % în Danemarca la 6 % în
România. 26 % dintre medicii generaliști din Europa utilizează sistemul de prescripții medicale online
(ePrescripție) pentru a transfera farmaciștilor prescripțiile pe internet, rata de utilizare a acestui sistem
fiind de 100 % în Estonia și de 0 % în Malta.

Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală, a declarat: „Aceste cifre indică faptul că
Europa face progrese pe calea digitalizării și că cetățenii europeni beneficiază de servicii noi
importante. Marea majoritate a europenilor sunt utilizatori ai internetului: atâta vreme cât cetățenii vor
să acceseze conținut online, noi trebuie să venim în sprijinul lor. O piață unică digitală le poate oferi un
acces mai larg, poate ajuta întreprinderile să inoveze și să se dezvolte și poate stimula încrederea în
serviciile online, cum ar fi serviciile administrative online (e-guvernare) sau serviciile bancare online.
Comisia Europeană va contribui la transformarea acestui deziderat în realitate.”

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Indicele
digital arată cât de radical s-a schimbat modul în care sunt vizionate filmele: oamenii urmăresc în
continuare serialele preferate la televizor, dar un procent considerabil dintre aceștia – 40 % –
accesează și serviciile video la cerere și vizionează filme online. Trebuie să ne adaptăm la nevoile
cetățenilor și trebuie să ne gândim și cum ne-am putea adapta politicile.”

Indicele digital este un indicator deosebit de relevant în contextul pregătirii de către Comisia Europeană
a strategiei sale privind piața unică digitală, care urmează să fie prezentată în luna mai. Strategia își
propune să creeze condițiile adecvate pentru ca cetățenii și întreprinderile europene să profite mai mult
de oportunitățile remarcabile oferite de tehnologia digitală la nivel transfrontalier. Prin crearea unei
piețe unice digitale, Europa poate genera în următorii cinci ani o creștere suplimentară în valoare de
250 de miliarde EUR, precum și sute de mii de noi locuri de muncă.

Context
Indicele economiei și societății digitale (DESI) este prezentat astăzi la forumul Digital4EU de la
Bruxelles [discursul vicepreședintelui Ansip @Ansip_EU– discursul comisarului Oettinger
@GOettingerEU (după-amiaza) – se va asigura transmiterea audiovideo].

Indicele combină peste 30 de indicatori și utilizează un sistem de ponderare pentru a atribui fiecărei
țări un loc în clasament, pe baza rezultatelor sale în ceea ce privește dezvoltarea digitală. Acest indice
este un instrument analitic care furnizează materia primă pentru transpunerea în practică a strategiei
privind piața unică digitală.

Pentru a calcula punctajul global al unei țări, fiecărui set și subset de indicatori i-a fost atribuită o
pondere specifică de către experții Comisiei Europene. Conectivitatea și competențele digitale
(„capitalul uman”), considerate a fi elementele fundamentale ale economiei și societății digitale,
contribuie fiecare cu 25 % la punctajul total (punctajul maxim este 1). Integrarea tehnologiei digitale
corespunde unui procent de 20 %, întrucât utilizarea TIC de către întreprinderi este unul dintre cei mai
importanți factori ai creșterii. Nu în ultimul rând, activitățile online („utilizarea internetului”) și serviciile
publice digitale contribuie fiecare cu 15 %. Instrumentul online DESI este flexibil și permite
utilizatorilor să experimenteze, atribuind ponderi diferite fiecărui indicator pentru a vedea modul în
care acest lucru afectează clasamentul general.

Noile date incluse în indicele publicat astăzi vor fi avute în vedere la elaborarea Tabloului de bord al
Agendei digitale, document pe care Comisia Europeană îl publică anual pentru a evalua progresele
realizate de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Agenda digitală pentru
Europa. Următorul Tablou de bord al Agendei digitale este prevăzut să fie publicat în vara anului 2015.

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Attachments
DESI_annex_table_structure_EU_data.pdf

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital4eu-stakeholder-forum-europes-new-digital-priorities
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/announcements_en
https://twitter.com/ansip_eu
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements_en
https://twitter.com/GOettingerEU
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&amp;page=3&amp;institution=0&amp;date=02/24/2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
http://europa.eu/europedirect/
http://europa.eu/europedirect/call_us/index_ro.htm
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_ro.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-15-4475/en/DESI_annex_table_structure_EU_data.pdf
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Întrebări şi răspunsuri – Strategia pieţei unice digitale  
Bruxelles, 6 mai 2015 
Cine va beneficia de pe urma pieţei unice digitale? 
 

DUE 

1. Consumatori 
- O mai bună protecţie a consumatorului la achiziţionarea online 
- Mai multe opţiuni cu un mai mare acces la conţinut, bunuri şi servicii din alte ţări ale UE 
- Mai multă transparenţă şi siguranţă în timpul utilizării Internetului şi standarde ridicate privind protecţia de date 
- Preţuri de livrare mai mici 
- Servicii de telecom mai bune şi acces la Internet mai bun 
- Mai multe oportunităţi de muncă şi posibilităţi de a dezvolta competenţe digitale 
- Noi produse inovative şi servicii, într-o economie digitală vibrantă 
- Mai multe servicii electronice – în special servicii electronice în administrația publică – pentru a economisi bani şi timp 
 

2. IMM-uri şi întreprinderi nou înfiinţate 
- Reguli mai clare pentru vânzarea de afaceri transfrontaliere şi în curs de dezvoltare pe o piaţă cu peste 500 milioane de consumatori 
- Costuri mai mici pentru creşterea transfrontalieră: fără necesitatea adaptării la legislaţia consumatorului fiecărei ţări şi un sistem TVA 
mai bine adaptat la afacerile mici de comerţ electronic 
- Mai multe oportunităţi cu mai mare acces la conţinut, bunuri şi servicii din alte ţări ale UE 
- Preţuri mai mici de livrare a coletelor 
- Un mediu concurenţial echitabil pentru actorii concurenţi de pe piaţă: fiecare companie, mare sau mică, respectă regulile 
- Standarde şi interoperabilitate sporită pentru dezvoltarea mai rapidă a produselor şi serviciilor, reducerea riscurilor şi costurilor 
- Mai puţine obstacole în ceea ce priveşte administraţia publică – servicii electronice eficiente pentru a economisi timp şi bani; un mai 
bun acces pe piaţă prin achiziţii publice electronice şi semnături electronice 
- Un acces mai bun la finanţare şi legislație simplificată pentru societăţile comerciale 

 
3. Sectorul creativ 
- Noi oportunităţi de afaceri şi un nou public-țintă în toată Europa 
- Un mediu care cultivă diversitatea culturală, creativitatea şi schimburile 
- O mai bună aplicare a drepturilor intelectuale şi a acţiunilor de combatere a pirateriei 
- Acces juridic sporit pentru conţinutul destinat utilizatorilor, însemnând mai multe beneficii pentru autori şi, potenţial, mai puţină 
piraterie 
- Reguli mai clare pentru toţi, inclusiv pentru intermediarii care folosesc conţinut protejat de drepturile de autor 
- O remunerare mai justă a drepturilor cu participarea tuturor părţilor din lanţul de valori 
- Reguli media adaptate la era digitală şi asigurarea promovării operelor europene, în special pe platformele online pentru servicii video 
la cerere 

 
4. Industrie 
- Reguli mai clare privind dezvoltarea pe o piaţă cu peste 500 milioane de consumatori 
- Un mediu concurenţial echitabil pentru actorii concurenţi de pe piaţă, actori tradiţionali şi noi  
- Investiţii publice şi parteneriatul cu industria, în principal în privinţa securităţii cibernetice 
- O mai bună şi mai sigură utilizare a tehnologiilor digitale, cum ar fi reţelele de date bazate pe infrastructuri virtuale (cloud computing) 
sau bazele de date de dimensiuni mari, reducerea riscurilor şi costurilor   
- Standarde şi o mai mare interoperabilitate în toate sectoarele (cum ar fi energia, transportul şi sănătatea) pentru dezvoltarea mai 
rapidă a produselor şi serviciilor, stimularea inovării şi reducerea costurilor 
- Mai puţine obstacole în ceea ce priveşte administraţia publică prin servicii electronice eficiente, pentru a economisi timp şi bani 
- O competitivitate mai mare pe scena globală 
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Anexă: Foaie de parcurs pentru realizarea pieţei unice digitale 
Acţiuni1 Calendar 

Un mai bun acces pentru consumatori şi întreprinderi la bunuri şi servicii digitale din 
întreaga Europă 
Propuneri legislative pentru normele mai simple şi eficiente ale dreptului 
contractelor transfrontaliere pentru consumatori şi întreprinderi 

2015 

Revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a 
consumatorului  

2016 

Măsuri în domeniul livrării de colete 2016 
O analiză aprofundată pentru a pregăti propuneri legislative cu scopul de 
a combate Geo-blocarea (blocarea difuzării pe criterii geografice/Geo-
blocking) nejustificată 

2015 

Anchetă sectorială în domeniul concurenţei asupra comerţului 
electronic, referitor la comerţul online al bunurilor şi furnizarea 
serviciilor online 

2015 

Propuneri legislative pentru o reformă a regimului drepturilor de autor 2015 
Revizuirea Directivei privind difuzarea de programe prin satelit şi 
retransmisia prin cablu 

2015/2016 

Propuneri legislative pentru a reduce povara administrativă a 
întreprinderilor care reiese din diferite regimuri TVA 

2016 

Crearea de condiţii favorabile dezvoltării reţelelor şi serviciilor digitale 
Propuneri legislative pentru reformarea normelor curente în domeniul 
telecom 

2016 

Revizuirea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 2016 
O analiză completă a rolului platformelor de pe piaţă care includ conţinut 
ilegal pe Internet 

2015 

Revizuirea Directivei privind confidenţialitatea în mediul electronic 2016 
Stabilirea unui contract de parteneriat public privat privind securitatea 
cibernetică 

2016 

Maximizarea potenţialului de creştere a economiei digitale 
Iniţiative privind proprietatea asupra datelor, fluxul liber de date (de 
exemplu între furnizori de servicii de tip „cloud”) şi privind un serviciu de 
tip „cloud” european 

2016 

Adoptarea unui plan de priorităţi privind standardele TIC şi extinderea 
cadrului de interoperabilitate european pentru servicii publice 

2015 

Un nou plan de acţiune privind guvernarea electronică, inclusiv o 
iniţiativă privind principiul „o singură dată” şi o iniţiativă privind 
consolidarea interconectării registrelor comerţului  

2016 

DUE 

                                                 
1 În măsura în care măsurile menţionate vor avea un impact semnificativ, acestea vor fi însoţite de o evaluare de 
impact separată, în conformitate cu principiile Comisiei privind o mai bună reglementare  
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