
 

Indicele economiei și societății digitale1 20152 

Profil de țară  

România 
 

România are un punctaj global3 de 0,31 și 

se situează pe locul 28 dintre cele 28 de 

state membre ale UE. Față de anul trecut, 

România a înregistrat progrese în ceea ce 

privește conectivitatea, un procent tot mai 

important din populație fiind abonat la 

rețele în bandă largă rapide (în prezent 

59 % dintre abonamentele la internet fix 

sunt abonamente la conexiuni rapide de 

internet, față de 54 % în anul 2013 – ceea 

ce plasează România pe locul 2 din acest 

punct de vedere). Cu toate acestea, 

nivelul scăzut al competențelor digitale 

(numai 20 % dintre români dețin 

competențe digitale de bază, România 

având cel mai mic procent de specialiști 

TIC – 1,3% – în totalul forței de muncă din 

toate țările UE) și al încrederii utilizatorilor 

(doar 7,7 % dintre utilizatorii de internet 

folosesc serviciile bancare online și numai 

17 % fac cumpărături online – cea mai 

scăzută rată din toate țările UE) pare să 

 

                                                 
1 Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un indice compozit, elaborat de Comisia Europeană (DG 

CNECT), în vederea evaluării progreselor țărilor UE în direcția unei economii și societăți digitale. Acest indice 
integrează un set de indicatori relevanți, structurați în jurul a cinci dimensiuni: conectivitatea, capitalul uman, 
utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale. Pentru mai multe informații 
despre DESI, vă rugăm să consultați http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard. 

2 DESI 2015 este constituit din indicatori care se referă în principal la anul calendaristic 2014 (mai puțin în situația 

în care nu au fost disponibile date pentru anul calendaristic respectiv și au fost utilizate în schimb cele mai 
recente date disponibile). 

3 Punctajele DESI sunt de la 0 la 1, un punctaj mai mare reflectând performanța mai bună a țării respective. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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frâneze dezvoltarea economiei digitale. 

România se încadrează în grupul țărilor 

cu rezultate slabe4, sub media 

europeană. 

 
 România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj  Loc Punctaj 

DESI 2015 28 0,31 0,38 0,47 

DESI 2014 28 0,28 0,34 0,44 
 

 

                                                 
4 În DESI 2015, grupul țărilor cu rezultate slabe este format din Bulgaria, Cipru, Grecia, Croația, Ungaria, Italia, 

Polonia, România, Slovenia și Slovacia. 
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1 Conectivitate 

1 Conectivitate 
România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj Loc Punctaj 

DESI 2015 20 0,49 0,45 0,55 

DESI 2014 19 0,45 0,39 0,51 

Conectivitatea este dimensiunea DESI 2015 în privința căreia România înregistrează cele 

mai bune rezultate. Cu un punctaj global în ceea ce privește conectivitatea de 0,49, țara se 

situează pe locul 20 în rândul țărilor UE. Cu toate acestea, 10 % din gospodăriile din 

România nu sunt nici acum legate la rețele fixe în bandă largă și aproape jumătate din 

gospodării nu au abonamente la rețelele fixe în bandă largă. 

 România UE 

 DESI 2015 DESI 2014 DESI 2015 

 valoare loc valoare loc valoare 

1a1 Acoperirea de către rețelele fixe în bandă 
largă 
% din gospodării 

90 % 
(2013) 

 24 90 % 
(2013) 

24 97 % 
(2013) 

1a2 Utilizarea rețelelor fixe în bandă largă 
% din gospodării 

54 % 
(2014) 

 25 55 % 
(2013) 

24 70 % 
(2014) 

1b1 Utilizarea rețelelor mobile în bandă largă 
Numărul de abonați la 100 de persoane 

43 
(2014) 

 25 36 
(2013) 

26 67 
(2014) 

1b2 Spectru 
% din obiectivul stabilit cu privire la armonizarea spectrului de 

frecvențe la nivelul UE 

69 % 
(2014) 

 18 69 % 
(2013) 

16 70 % 
(2014) 

1c1 Acoperirea de către rețelele de acces de 
generație următoare (NGA) 
% de gospodării din numărul total al gospodăriilor 

66 % 
(2013) 

 19 66 % 
(2013) 

19 62 % 
(2013) 

1c2 Abonamente la rețele în bandă largă rapide 
% din abonamentele >= 30 Mbps din totalul abonamentelor la 

rețele fixe în bandă largă 

59 % 
(2014) 

 2 54 % 
(2013) 

2 22 % 
(2014) 

1d1 Prețul conectării la rețelele fixe în bandă 
largă 
% din veniturile individuale brute cheltuit pentru cel mai ieftin 

abonament simplu la servicii fixe în bandă largă (cu cât valorile 

sunt mai scăzute, cu atât rezultatele sunt mai bune) 

1,8 % 
(2014) 

 21 1,6 % 
(2013) 

15 1,3 % 
(2014) 

 

România se confruntă cu două provocări principale în materie de conectivitate. În primul 

rând, trebuie să îmbunătățească acoperirea rețelelor fixe în bandă largă, care este în prezent 

de 90 %, cu mult sub media UE (97 % din gospodării). În al doilea rând, trebuie să 

sporească numărul abonaților la serviciile în bandă largă: numai 54 % din gospodării sunt 

abonate la servicii fixe în bandă largă și numai 43 % dintre cetățeni sunt abonați la rețelele 

mobile în bandă largă, ceea ce limitează capacitatea României de a exploata beneficiile 

oferite de economia digitală. 

Unul dintre motivele care explică rata redusă de utilizare a serviciilor în bandă largă în 

România ar putea fi prețul abonamentului, România având unul dintre cele mai scumpe 

abonamente la servicii de bază în bandă largă din UE (pe locul al 7-lea). O persoană care 

dorește să se aboneze la internet în bandă largă5 trebuie să cheltuiască în medie 1,8 % din 

veniturile sale brute, ceea ce reprezintă mai mult decât media UE, de 1,35 %.  

                                                 
5 Calcule efectuate ținând cont de prețul celei mai ieftine conexiuni simple la internet fix în bandă largă, cu viteze 

cuprinse între 12 Mbps și 30 Mbps. 
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În schimb, tot în cadrul dimensiunii conectivității, România stă mai bine în ceea ce privește 

accesul la internet de mare viteză, rezultatele sale în acest domeniu fiind mai bune decât 

cele înregistrate în UE, în general. Două treimi (66 %) din gospodăriile din România au 

acces la conexiuni în rețea la viteze de cel puțin 30 Mbps (față de 62 % în UE). În ceea ce 

privește rata de utilizare, 60 % din abonamentele la internet fix sunt abonamente la rețele în 

bandă largă rapide, în ciuda faptului că nivelul general de utilizare rămâne scăzut (locul 25 

din UE).  
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2 Capitalul uman 

 

2 Capitalul uman 
România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj Loc Punctaj 

DESI 2015 28 0,27 0,42 0,54 

DESI 2014 28 0,26 0,38 0,52 

 

Cu un punctaj în ceea ce privește capitalul uman (competențele digitale) de 0,27, România 

se clasează pe ultimul loc între țările UE, chiar dacă situația sa a cunoscut o ușoară 

îmbunătățire față de anul precedent (0,26). 

  

 România UE 

 DESI 2015 DESI 2014 DESI 2015 

 Valoare Loc Valoare Loc Valoare 

2a1 Utilizatori de internet 
% de persoane (grupa de vârstă 16-74) 

48 % 
(2014) 

 28 45 % 
(2013) 

28 75 % 
(2014) 

2a2 Competențe digitale de bază 
% de persoane (grupa de vârstă 16-74) 

20 % 
(2014) 

 28 18 % 
(2012) 

28 59 % 
(2014) 

2b1 Specialiști TIC 
% din persoanele încadrate în muncă 

1,3 % 
(2013) 

 28 1,3 % 
(2012) 

28 2,8 % 
(2013) 

2b2 Absolvenți de facultăți din domeniul științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) 
Numărul de absolvenți STEM la 1000 de persoane (cu vârste 

cuprinse între 20 și 29 de ani) 

19 
(2012) 

 9 19 
(2012) 

9 17 
(2012) 

 

Pentru a-și putea dezvolta pe deplin economia digitală și societatea digitală, România trebuie 

să dezvolte competențele digitale ale cetățenilor săi. În România procentul persoanelor care 

utilizează regulat internetul este cel mai mic din UE (48 %) și, în continuare, 39 % dintre 

români nu au utilizat niciodată internetul (față de media UE de 18 %). Aceasta înseamnă că 

mai mult de o treime din populație nu poate beneficia de posibilitățile oferite de internet și nici 

nu poate contribui la economia digitală.  

România trebuie să își acopere lacunele grave în materie de competențe digitale. În zilele 

noastre, competențele digitale sunt necesare indiferent de specializare, iar faptul că doar 

20 % dintre români dețin competențele digitale de bază poate constitui o barieră importantă 

în calea dezvoltării economice a țării. Nu în ultimul rând, România are cel mai mic procentaj 

de specialiști TIC6 în cadrul forței de muncă din toate țările UE (1,3 %).  

Singurul indicator în privința căruia România are rezultate mai bune decât media UE este cel 

referitor la procentul de absolvenți STEM, 1,9 % dintre românii cu vârsta între 20 și 29 de ani 

fiind absolvenți ai unei facultăți din domeniul științelor, tehnologiei, ingineriei și matematicii. 

Chiar dacă acest lucru este pozitiv, nu este totuși suficient pentru a compensa deficitul de 

competențe digitale al României. 

                                                 
6 Definiție largă preluată din Raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare (JRC) (Institutul pentru Studii Tehnologice 

Prospective - IPTS), „The evolution of EU ICT employment 2000-2012” (Evoluția ocupării forței de muncă în UE în domeniul TIC 
în perioada 2000-2012)(în curs de publicare): codurile ISCO 25 și 35, plus absolvenții TIC încadrați la anumite coduri ISCO 
adiacente. 
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3 Utilizarea internetului 

 

3 Utilizarea 

internetului 

România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj Loc Punctaj 

DESI 2015 28 0,27 0,38 0,41 

DESI 2014 28 0,21 0,33 0,39 

 

În ceea ce privește activitățile desfășurate online, România are un punctaj de 0,27 (față de 

0,21 anul trecut) și se situează pe locul 28 în rândul țărilor UE. Românii par să fie manifeste 

cea mai mare reticență atunci când trebuie să încheie tranzacții pe internet, România având 

un decalaj de recuperat atât în ceea ce privește serviciile bancare online, cât și efectuarea 

de cumpărături online. 

 România UE 

 DESI 2015 DESI 2014 DESI 2015 

 Valoare Loc Valoare Loc Valoare 

3a1 Știri 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

70 % 
(2014) 

 19 58 % 
(2013) 

23 67 % 
(2014) 

3a2 Muzică, materiale video și jocuri 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

46 % 
(2014) 

 22 48 % 
(2012) 

19 49 % 
(2014) 

3a3 Video la cerere 
% de gospodării care au televizor 

33 % 
(2013) 

 13 33 % 
(2013) 

12 39 % 
(2013) 

3a4 Televiziune prin internet (IPTV) 
% de gospodării care au televizor 

0,74 % 
(2013) 

 27 0,74 % 
(2013) 

27 13 % 
(2013) 

3b1 Apeluri video 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

42 % 
(2014) 

 12 20 % 
(2013) 

28 37 % 
(2014) 

3b2 Rețele de socializare 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

67 % 
(2014) 

 10 67 % 
(2013) 

8 58 % 
(2014) 

3c1 Servicii bancare 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

7,7 % 
(2014) 

 28 8,6 % 
(2013) 

27 57 % 
(2014) 

3c2 Cumpărături 
% de persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni (grupa 

de vârstă 16-74) 

17 % 
(2014) 

 28 15 % 
(2013) 

28 63 % 
(2014) 

 

Utilizatorii de internet din România desfășoară online o mare varietate de activități. Citesc 

știri online (70 %), ascultă muzică, vizionează filme și joacă jocuri online (46 %), utilizează 

internetul pentru apeluri vocale sau video (46 %) sau prin intermediul rețelelor de socializare 

(67 %) și consultă conținut video prin conexiunile la internet în bandă largă (mai ales prin 

serviciile de video la cerere — 33 %). Interesul manifestat de români pentru cele mai multe 

dintre aceste activități este mai mare decât în ansamblul UE. 

Chiar dacă sunt dornici să desfășoare activitățile online menționate mai sus, românii sunt 

foarte reticenți să efectueze orice fel de tranzacții online. Procentul utilizatorilor de internet 

din România care utilizează serviciile bancare online (7,7 %) sau fac cumpărături online 

(17 %) este cel mai scăzut din toate țările UE. Aceasta este cea mai importantă dificultate cu 

care se confruntă România în ceea ce privește utilizarea internetului de către cetățenii săi, 
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întrucât o economie digitală este în parte împinsă înainte de consumul de conținut online al 

cetățenilor săi. 
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4 Integrarea tehnologiei digitale 

 

4 Integrarea tehnologiei digitale 
România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj Loc Punctaj 

DESI 2015 27 0,19 0,27 0,33 

DESI 2014 28 0,17 0,23 0,3 

 

În ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, România are un 

punctaj de 0,19, cel mai mic dintre punctajele primite la cele cinci dimensiuni DESI 2015. 

Întreprinderile din România trebuie să exploateze mai bine avantajele oferite de comerțul 

online, de rețelele de socializare și de aplicațiile de tip cloud. 

 România UE 

 DESI 2015 DESI 2014 DESI 2015 

 Valoare Loc Valoare Loc Valoare 

4a1 Schimbul de informații electronice 
% de întreprinderi (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

21 % 
(2014) 

 23 15 % 
(2013) 

25 31 % 
(2014) 

4a2 RFID 
% de întreprinderi (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

4 % 
(2014) 

 14 0,54 % 
(2011) 

27 3,8 % 
(2014) 

4a3 Mijloace de comunicare socială 
% de întreprinderi (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

5,9 % 
(2014) 

 28 5,6 % 
(2013) 

28 14 % 
(2014) 

4a4 Facturi electronice 
% de întreprinderi (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

7,2 % 
(2014) 

 24 7,9 % 
(2013) 

21 11 % 
(2014) 

4a5 Cloud 
% de întreprinderi (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

2,8 % 
(2014) 

 28 
nu se 

aplică 
- 11 % 

(2014) 

4b1 IMM-uri care vând produse/servicii online 
% de IMM-uri (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

7,3 % 
(2014) 

 24 9 % 
(2013) 

22 15 % 
(2014) 

4b2 Cifra de afaceri a comerțului online 
% din cifra de afaceri a IMM-urilor (excluzând sectorul 

financiar, cu peste 10 angajați) 

4,3 % 
(2014) 

 24 3,8 % 
(2013) 

27 8,8 % 
(2014) 

4b3 Vânzări online transfrontaliere 
% de IMM-uri (excluzând sectorul financiar, cu peste 

10 angajați) 

3,4 % 
(2013) 

 26 3,4 % 
(2013) 

26 6,5 % 
(2013) 

 

O economie digitală reală este aceea în care întreprinderile profită pe deplin de posibilitățile 

și avantajele oferite de tehnologiile digitale, atât pentru a-și spori eficiența și productivitatea, 

cât și pentru a ajunge la clienți și a-și realiza cifra de vânzări. România mai are mult până să 

atingă acest obiectiv. 

Utilizarea tehnologiilor digitale este un motor important de creștere a productivității muncii și 

trebuie să fie consolidată. Procentul întreprinderilor din România care utilizează tehnologii 

cum ar fi schimbul electronic de informații (ERP - 21 %), facturile electronice (7,2 %), 

serviciile de cloud (2,8 %) sau rețelele de socializare (5,9 %) este printre cele mai scăzute 

din UE. Fără digitalizare și câștigul de eficiență și productivitate obținut în acest mod, 

șansele de reușită ale întreprinderilor din România în economia digitală globală vor fi mici. 
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Întreprinderile din România trebuie, de asemenea, să profite pe deplin de avantajele oferite 

de comerțul online. Foarte puține IMM-uri din România vând produse/servicii online (7,3 %) 

și chiar și mai puține sunt cele care vând online în alte state membre ale UE (3,4 %), iar cele 

care fac vânzări online realizează un procent foarte mic din cifra lor de afaceri din aceste 

vânzări (4,3 %). Dacă nu vor profita de oportunitățile comerțului online, întreprinderile din 

România vor avea dificultăți în a concura în economia digitală globală.  
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5 Servicii publice digitale 

 

5 Servicii publice 

digitale 

România Grup  

Punctaj 

UE 

Punctaj Loc Punctaj 

DESI 2015 24 0,31 0,34 0,47 

DESI 2014 25 0,27 0,33 0,45 

 

În ceea ce privește serviciile publice digitale, România are un punctaj de 0,31 și se situează 

pe locul 24 în rândul țărilor UE. Acest rezultat este mai bun decât cel obținut anul trecut. Cu 

toate acestea, utilizarea serviciilor administrative online este în continuare cea mai scăzută 

din UE, o situație justificată în parte de nivelul scăzut de dezvoltare a serviciilor publice 

online. 

 România UE 

 DESI 2015 DESI 2014 DESI 2015 

 Valoare Loc Valoare Loc Valoare 

5a1 Utilizatori ai serviciilor administrative online 
(e-guvernare) 
% de persoane care completează formulare online din totalul 

numărului de utilizatori de internet din ultimul an (grupa de 

vârstă 16-74) 

5,7 % 
(2014) 

 28 3,5 % 
(2013) 

28 33 % 
(2014) 

5a2 Formulare precompletate 
Punctaj (0-100) 

6,6 
(2014) 

 27 8,2 
(2013) 

26 45 
(2014) 

5a3 Servicii realizate integral online  
Punctaj (0-100) 

51 
(2014) 

 25 49 
(2013) 

25 75 
(2014) 

5a4 Date din surse deschise 
Punctaj (0-100) 

270 
(2014) 

 21 
nu se 

aplică 
- 380 

(2014) 

5b1 Schimb de date medicale 
% de medici generaliști 

16 % 
(2013) 

 20 16 % 
(2013) 

20 36 % 
(2013) 

5b2 e-prescripție 
% de medici generaliști 

60 % 
(2013) 

 7 60 % 
(2013) 

7 27 % 
(2013) 

 

Existența unor servicii publice moderne, disponibile online într-un mod eficient reprezintă un 

mijloc de reducere a cheltuielilor administrației publice și de creștere a eficienței atât pentru 

întreprinderi, cât și pentru cetățeni. Serviciile publice online disponibile în România sunt 

printre cele mai puțin sofisticate. Punctajul obținut la acest indicator7 o plasează pe ultimul 

loc din UE și subliniază necesitatea unei îmbunătățiri considerabile a nivelului de sofisticare 

a serviciilor puse la dispoziție. Furnizarea unor servicii publice online mai bune este probabil 

să atragă, de asemenea, creșterea numărului de cetățeni români care utilizează servicii 

administrative online (e-guvernare) (5,7 % dintre utilizatorii de internet, cea mai scăzută rată 

din UE). 

Eficiența și calitatea serviciilor oferite de sistemele de sănătate pot fi îmbunătățite substanțial 

prin digitalizare. Rezultatele obținute de România în materie de servicii de e-sănătate pot fi 

                                                 
7 6,6/100 în ceea ce privește indicatorul referitor la formularele precompletate (care măsoară cât de mult din 

datele deja cunoscute de administrația publică sunt completate în prealabil în formularele puse la dispoziția 
utilizatorilor) și 51/100 în ceea ce privește indicatorul referitor la serviciile realizate online (care măsoară cât de 
mult din diferitele etape din cadrul interacțiunii cu o administrație publică - în contextul unui eveniment existențial - 
pot fi realizate complet online). 
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îmbunătățite, în special prin încurajarea utilizării într-o mai mare măsură a schimbului de 

date medicale (doar 16 % din medicii generaliști din România fac schimb de date medicale în 

format electronic, comparativ cu 36 % în UE). România are însă rezultate lăudabile în ceea 

ce privește sistemul de prescripții medicale electronice (ePrescripție), unde 60 % din medicii 

generaliști trimit pe cale electronică prescripțiile farmaciștilor, ceea ce plasează România pe 

locul 7 între țările UE. 
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