
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiunile din domeniul e-guvernării care vizau întreprinderile: 
Acțiunile Comisiei au fost implementate, dar disponibilitatea 
serviciilor electronice încă variază în UE 
  
 

  

 

RĂSPUNSURILE 
COMISIEI EUROPENE 

LA RAPORTUL SPECIAL AL 
CURȚII DE CONTURI EUROPENE 
 



 

1 

Cuprins  
SINTEZĂ (punctele I-XI) ................................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCERE (punctele 1-13) ................................................................................................................................................ 3 

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI (punctele 14-19) ................................................................................................... 3 

OBSERVAȚII (punctele 20-85) ................................................................................................................................................... 3 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI (punctele 86-98) ............................................................................................................. 6 

Recomandarea 1 – Consolidarea cadrului de implementare pentru a determina statele 

membre să finalizeze serviciile de e-guvernare ....................................................................................................... 7 

Recomandarea 2 – Elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru promovarea eficace a 

serviciilor de e-guvernare ...................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu articolul 259 din Regulamentul financiar, prezentul document cuprinde 

răspunsurile Comisiei Europene la observațiile dintr-un raport special al Curții de Conturi Europene 

și urmează să fie publicat concomitent cu raportul special.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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SINTEZĂ (punctele I-XI) 

Răspunsurile Comisiei:  

I-X: Guvernarea digitală este un subiect transversal care este abordat de multiple inițiative ale 

mai multor servicii ale Comisiei Europene. 

Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 a fost conceput pentru a servi drept 
catalizator pentru coordonarea eforturilor și resurselor destinate modernizării sectorului public în 
domeniul guvernării electronice și pentru a contribui la coordonarea surselor de finanțare și a 
măsurilor de însoțire aflate la dispoziția statelor membre prin intermediul diferitelor programe ale 
UE. Acesta a fost instituit ca un angajament din partea Comisiei, ceea ce a făcut să fie stabilite 
termene numai pentru acțiunile Comisiei. Statele membre s-ar putea baza pe aceasta pentru a 
respecta termenele stabilite în altă parte [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 910/2014, 
Regulamentul (UE) 2018/1724, Directiva (UE) 2017/1132, Directiva (UE) 2019/1151]. 

Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 nu a dispus de un buget alocat, prin 
urmare, astfel cum a observat Curtea de Conturi Europeană, promovarea soluțiilor dezvoltate s-a 
limitat în principal la activitățile planificate în cadrul acțiunilor individuale și la schimbul de bune 
practici între statele membre. Astfel cum a recomandat CCE, Comisia se străduiește să elaboreze o 
strategie mai cuprinzătoare pentru promovarea eficientă a serviciilor de e-guvernare. 

Planurile de acțiune privind guvernarea electronică au pus bazele viitoarelor activități planificate de 
Comisie pentru care intenționează (conform recomandării CCE) să consolideze cadrul de punere în 
aplicare pentru a îndemna statele membre să finalizeze serviciile de e-guvernare. 

În cadrul programului de politică privind deceniul digital „Calea către deceniul digital” („PPDD”), care 
a fost convenit la nivel politic după încheierea auditului și urmează să fie adoptat în mod oficial), 
atât cadrul de punere în aplicare pentru serviciile de e-guvernare, cât și strategia de promovare a 
serviciilor de e-guvernare vor fi consolidate prin mecanismul de monitorizare, prin cadrul de 
cooperare, precum și prin rapoarte și recomandări menite să abordeze deficiențele constatate în 
activitatea statelor membre în vederea atingerii obiectivelor deceniului digital.  

Necesitatea de a elabora foi de parcurs și traiectorii la nivel național în vederea atingerii 
obiectivului ca toate serviciile publice esențiale să fie disponibile online până în 2030, împreună cu 
mecanismul de monitorizare la nivelul UE din cadrul PPDD, va promova, de asemenea, serviciile de 
e-guvernare. 

Printre principalele activități în curs sau viitoare se numără lucrările grupului de experți în domeniul 
administrației publice și al guvernanței, revizuirea indicelui de referință privind e-guvernarea (eGov 
Benchmark), consolidarea ecosistemului pentru identitatea digitală și serviciile de încredere, 
sprijinirea furnizării sustenabile de servicii publice digitale la nivel local, propunerea de a crea o 
cooperare structurală în domeniul interoperabilității între statele membre și Comisie, punerea în 
aplicare a Regulamentului privind portalul digital unic și noua inițiativă în domeniul dreptului 
societăților comerciale (a se vedea eGuvernare | Comisia Europeană). 

VII. Comisia consideră că indicele de referință privind e-guvernarea este adecvat pentru 

măsurarea nivelului de furnizare a serviciilor publice în statele membre. Deși exercițiul privind 
indicele de referință nu a fost conceput în mod specific pentru a monitoriza planul de acțiune, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_ro
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Comisia consideră că acesta acoperă planul, deoarece exercițiul evaluează principiile prin 
intermediul indicatorilor săi. 

IX. Sinergiile dintre activitățile promoționale din cadrul diferitelor regimuri de finanțare (cum ar fi 

programul ISA2) au fost exploatate [de exemplu, prin intermediul registrelor comune (JOINUP), al 
campaniilor (provocarea inovării digitale) și al evenimentelor (Conferința DIGITALL, ateliere comune 
în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor)]. Coordonarea a fost limitată de calendarele 
diferite și de cadrul organizațional diferit, precum și de absența unui buget separat pentru planul 
de acțiune privind guvernarea electronică. 

XI. Comisia acceptă toate recomandările. A se vedea răspunsurile Comisiei în secțiunea 

„Recomandări”. 

INTRODUCERE (punctele 1-13) 

Răspunsurile Comisiei: 

4. Comisia subliniază că inițiativele de politică și programele financiare decise după expirarea 

planului de acțiune eGov, cum ar fi programul de politică privind deceniul digital și 
NextGenerationEU / componenta Mecanismul de redresare și reziliență, promovează instituirea unor 
servicii publice digitale și a unui sistem de stabilire de obiective și de monitorizare a acestora care 
ar trebui să permită statelor membre să opereze o schimbare radicală în ceea ce privește 
instituirea serviciilor de guvernare digitală în conformitate cu principiile și cu numeroasele măsuri 
cuprinse în Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020. 

Comisia subliniază că există o propunere în pregătire privind interoperabilitatea – Strategia de 
interoperabilitate guvernamentală a UE – care vizează instituirea unei guvernanțe comune pentru a 
orienta dezvoltarea interoperabilității între administrațiile publice din UE (PLC 20221).  

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 
(punctele 1419)  

Nu există răspunsuri din partea Comisiei.  

OBSERVAȚII (punctele 20-85) 

Răspunsurile Comisiei: 

Caseta 1 – Viziunea și prioritățile de politică ale planului de acțiune 

A se vedea răspunsul la punctul 27.  

                                                 
1 Programul de lucru al Comisiei 2022/ „O Europă pregătită pentru era digitală: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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25. Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 nu a putut și nu a fost menit să 

introducă noi obligații pentru statele membre. Acesta a fost conceput pentru a servi drept 
catalizator (așa cum menționează CCE la punctul II) pentru coordonarea eforturilor și resurselor 
destinate modernizării sectorului public în domeniul e-guvernării și pentru a contribui la 
coordonarea surselor de finanțare și a măsurilor de însoțire aflate la dispoziția statelor membre 
prin intermediul diferitelor programe ale UE. 

27. Întrucât planul de acțiune a constituit un angajament din partea Comisiei, acesta a inclus 

termene numai pentru acțiunile Comisiei, pe care statele membre ar putea să se bazeze pentru a 
respecta termenele stabilite în altă parte [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 910/2014, 
Regulamentul (UE) 2018/1724, Directiva (UE) 2017/1132, Directiva (UE) 2019/1151]. 

Deși planul de acțiune în sine a fost încadrat în timp în mod clar (2016-2020), acesta a fost menit 
să conducă la rezultate cu mult dincolo de calendarul său și să producă efecte corespunzător unor 
termene specifice diferitelor domenii acoperite și stabilite adesea în actele legislative relevante. 

Caseta 4 – Obiective care trebuie atinse în ceea ce privește digitalizarea 
serviciilor publice 

A se vedea răspunsul la punctul 30. 

30. De la adoptarea de către Comisie a Propunerii de decizie a Parlamentului European și a 

Consiliului [COM (2021) 574 final/15.9.2021] de instituire a programului de politică pentru 2030 
„Calea către deceniul digital” (care a fost convenită la nivel politic după încheierea auditului și care 
urmează să fie adoptată în mod oficial): 

 În ceea ce privește obiectivul (1), „serviciile publice esențiale” sunt definite ca servicii 
esențiale furnizate de entități publice persoanelor fizice în cadrul evenimentelor lor majore 
de viață și persoanelor juridice în ciclul lor de viață profesional; 

 a reieșit o nouă formulare a obiectivului 3: „100 % din cetățenii Uniunii au acces la un 
mijloc securizat de identificare electronică (eID) recunoscut în întreaga Uniune, care 
permite utilizatorilor controlul deplin asupra tranzacțiilor de identitate și asupra datelor cu 
caracter personal partajate”.  

Aceasta ar trebui să răspundă observației Curții de Conturi Europene. 

32. A se vedea răspunsul la punctul 40. 

34-36. Reuniunile periodice ale Comitetului director al Planului de acțiune privind guvernarea 
electronică au oferit o platformă pentru un schimb de opinii cu privire la progresele înregistrate în 
ceea ce privește îndeplinirea planului de acțiune și stadiul desfășurării acțiunilor prevăzute.  

Comisia a monitorizat rezultatele acțiunilor Comisiei. Aceasta nu a monitorizat în mod cuprinzător 
rezultatele sau impacturile planului de acțiune, deoarece era clar că acestea vor fi realizate uneori 
în afara calendarului planului de acțiune. 

În plus, astfel cum a afirmat CCE la punctele 72, 73 și 75, Comisia a fost informată cu privire la 
progresele înregistrate prin contacte periodice cu statele membre în contextul unor grupuri de 
experți specifice create pentru colaborare și schimburi (de exemplu, în cadrul grupului de experți 
MIE și al Comitetului MIE, al Grupului de coordonare privind ODD, al grupului de experți privind 
interoperabilitatea). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Caseta 5 – Mecanisme specifice de monitorizare pentru Cadrul european de 
interoperabilitate 

Observatorul cadrelor naționale de interoperabilitate va rămâne în vigoare pentru perioada 

20212027, fiind unul dintre indicatorii-cheie de performanță pentru programul Europa digitală și 

principalul instrument de măsurare a interoperabilității în Europa. 

 

40, 41 și 42. Indicele de referință privind e-guvernarea, astfel cum s-a menționat, este 

instrumentul anual de măsurare care permite evaluarea disponibilității și a caracteristicilor 
guvernării electronice în Europa. Acesta analizează situația furnizării de servicii publice digitale în 
Europa și contribuie la identificarea necesității unor acțiuni suplimentare la nivelul UE. Indicatorii 
măsurați sunt legați de prioritățile de politică stabilite în planurile de acțiune și în declarațiile 
semnate de statele membre și derivă din acestea. Comisia consideră că indicele de referință privind 
e-guvernarea este adecvat pentru măsurarea nivelului de furnizare a serviciilor publice în statele 
membre. Deși exercițiul privind indicele de referință nu a fost conceput în mod specific pentru a 
monitoriza planul de acțiune, Comisia consideră că acesta acoperă planul, deoarece exercițiul îi 
evaluează principiile prin intermediul indicatorilor săi. 

43. Comisia urmărește tendințele și nevoile care apar în jurul furnizării de servicii publice digitale. 

Drept rezultat, metodologia trebuie să fie actualizată o dată la 3-4 ani pentru a menține ritmul 
progreselor. În acest fel, Comisia poate furniza comparații istorice timp de 2 ani (colectarea datelor 
este bienală și, prin urmare, o imagine completă a tuturor serviciilor în cadrul tuturor evenimentelor 
de viață este disponibilă în fiecare al doilea an). 

În raportul din 2021 și după cea mai recentă actualizare a metodei, punctajele au fost reunite timp 
de 2 ani, urmând metode diferite. Documentul privind metoda a fost actualizat, iar această 
fuzionare a fost explicată în raport. Ajustările nu au fost fezabile, având în vedere faptul că au fost 
adăugate noi servicii, unele au fost eliminate, în timp ce mai multe întrebări privind măsurarea 
diferitelor servicii au fost, de asemenea, actualizate/eliminate/adăugate. 

46. Comisia subliniază că Observatorul cadrelor naționale de interoperabilitate va rămâne în 

vigoare pentru perioada 2021-2027 ca instrument principal de măsurare a interoperabilității în 
Europa și, de asemenea, ca unul dintre indicatorii-cheie de performanță pentru programul Europa 
digitală. 

48. Comisia subliniază că unul dintre obiectivele digitalizării serviciilor publice este furnizarea 

serviciilor publice esențiale online în proporție de 100 %. 

Acest obiectiv este împărțit în două sub-obiective în cadrul DESI: 

 Servicii publice digitale pentru cetățeni 

 Servicii publice digitale pentru întreprinderi 

Ambii indicatori derivă din calcule specifice (disponibilitatea online a serviciilor naționale și 
transfrontaliere pentru întreprinderi și cetățeni) în cadrul exercițiului de evaluare comparativa 
privind e-guvernarea. indicatorii-cheie de performanță sunt disponibili online: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735


 

6 

Caseta 7 – Implementarea întârziată a instrumentului de procesare a plăților 
pentru acțiunile 9 și 10 

Întrucât toate informațiile obligatorii publicate de statele membre prin intermediul IRI sunt 

disponibile gratuit, iar statele membre pot percepe taxe numai pentru informațiile sau documentele 

pe care le includ opțional și suplimentar față de setul de informații obligatorii din sistemul de 

interconectare (deși niciun stat membru nu și-a exprimat până în prezent intenția de a face acest 

lucru), Comisia consideră că impactul unui sistem de plată lipsă pentru IRI nu este prea 

semnificativ. 

56. Nodurile eIDAS nu vor fi înlocuite automat de portofel și este probabil ca acestea să fie 

utilizate în continuare pentru a facilita utilizarea mijloacelor naționale de identificare la nivel 
transfrontalier. 

77. Comisia a coordonat activitățile de promovare în măsura posibilului, având în vedere diferitele 

regimuri de finanțare, natura diversă a acțiunilor implicate, calendarul și cadrul organizațional 
diferite ale acestora. Aceasta s-a extins la arhive comune (JOINUP), campanii (provocarea inovării 
digitale) și evenimente [Conferința DIGITALL, ateliere comune în cadrul Săptămânii europene a 
regiunilor și orașelor (EWRC)]. Întrucât nu a existat un buget separat pentru planul de acțiune 
privind guvernarea electronică, toate activitățile de promovare au fost legate de acțiuni sau 
programe de finanțare specifice. 

85. Comisia s-a străduit să obțină o idee cu privire la acțiunile statelor membre de promovare a 

soluțiilor europene sau naționale de e-guvernare, în măsura în care a obținut informații cu privire 
la: 

 activități promoționale legate de implementarea infrastructurilor de servicii digitale ale MIE, 
prin raportarea obligatorie, astfel cum s-a convenit în acordurile de grant.  

 cele mai bune practici pentru activitățile de promovare prin schimbul de experiență și de 
bune practici în cadrul Comitetului director al planului de acțiune privind guvernarea 
electronică. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI (punctele 86-98) 

Răspunsurile Comisiei: 

86. Comisia dorește să sublinieze faptul că accentul pus de Planul de acțiune privind guvernarea 

electronică pe măsurile din cadrul Comisiei a avut o influență limitată asupra încurajării eficace a 
punerii în aplicare și a adoptării soluțiilor de e-guvernare de către statele membre.  

Recent, Comisia a introdus noi instrumente de politică, cu o influență politică sporită (Calea către 
deceniul digital, Busola pentru dimensiunea digitală 2030) și a mărit în mod substanțial finanțarea. 
În opinia Comisiei, acest lucru ar trebui să permită atingerea pe termen lung a obiectivelor planului 
de acțiune. Se propune, de asemenea, ca aceste instrumente să includă măsuri stricte de 
direcționare și monitorizare cu statele membre. 

88. Articolul 5 alineatul (1) din Programul de politică privind deceniul digital convenit la nivel 

politic (proiectul în versiunea juriștilor-lingviști) prevede următoarele: 
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„Comisia monitorizează progresele înregistrate de Uniune în raport cu obiectivele generale stabilite 
la articolul 3 și cu obiectivele digitale prevăzute la articolul 4. În acest scop, Comisia se bazează pe 
DESI și stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, indicatorii-cheie de performanță 
pentru fiecare obiectiv digital. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).” 

Comisia speră ca, prin definirea unor indicatori-cheie de performanță clari în actele de punere în 
aplicare, să atenueze riscul unor interpretări diferite de către statele membre.  

89. Noii indicatori vor completa indicatorii-cheie de performanță existenți raportați de indicele de 

referință privind e-guvernarea și indicele economiei și societății digitale, permițând monitorizarea 
atentă a obiectivelor programului „Calea către deceniul digital” și oferind contextul necesar pentru 
înțelegerea evoluțiilor. 

93. Comisia este încrezătoare că modificarea Regulamentului e-IDAS va avea ca rezultat punerea 

la dispoziția tuturor persoanelor din Europa a unor mijloace de identificare digitală sigure, de 
încredere și larg acceptate, care să poată fi utilizate în întreaga Uniune. 

Recomandarea 1 – Consolidarea cadrului de implementare 

pentru a determina statele membre să finalizeze serviciile 

de e-guvernare 

Comisia acceptă această recomandare. 

Există deja o bază solidă pentru punerea în aplicare a acestei recomandări. 

S-a ajuns la un acord politic cu privire la PPDD în iulie 2022; statele membre trebuie să elaboreze 
foi de parcurs naționale și să stabilească traiectoriile în vederea atingerii obiectivelor; rapoartele 
anuale vor trece în revistă progresele înregistrate, iar recomandările specifice vor viza remedierea 
deficiențelor. În plus, a fost înființat un nou grup de experți ai statelor membre pentru a redefini și 
a pune în aplicare evaluarea indicelui de referință privind e-guvernarea printr-o cooperare între 
Comisie și statele membre și pentru a monitoriza progresele înregistrate în direcția atingerii 
obiectivului PPDD privind serviciile publice.  

Comisia se așteaptă ca statele membre să își coordoneze îndeaproape eforturile, profitând pe 
deplin de mecanismele oferite de PPDD. 

95. Sinergiile dintre activitățile promoționale din cadrul diferitelor regimuri de finanțare (cum ar fi 

programul ISA2) au fost exploatate [de exemplu, prin intermediul registrelor comune (JOINUP), al 
campaniilor (Provocarea inovării digitale) și al evenimentelor (Conferința DIGITALL, ateliere comune 
în cadrul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor)]. Coordonarea a fost limitată de calendarele 
diferite și de cadrul organizațional diferit, precum și de absența unui buget separat pentru planul 
de acțiune privind guvernarea electronică. 

97. Implicarea întreprinderilor și a IMM-urilor va fi reînnoită în cadrul noului ecosistem de 

identificare electronică și de încredere care urmează să fie instituit în urma propunerii privind 
cadrul european al identității digitale.  
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Recomandarea 2 – Elaborarea unei strategii cuprinzătoare 

pentru promovarea eficace a serviciilor de e-guvernare 

Comisia acceptă această recomandare. 

Prin intermediul centrelor de inovare digitală și al incubatorului GovTech, astfel cum sunt finanțate 
în cadrul programului Europa digitală, vor deveni disponibile două instrumente importante pentru 
promovarea soluțiilor tehnice pentru guvernarea digitală în întreaga Europă. Comisia va analiza cea 
mai bună modalitate de a valorifica aceste capacități, urmărind o mai mare sensibilizare la soluțiile 
existente. 

În plus, viitoarea propunere referitoare la o politică consolidată a UE privind interoperabilitatea 
sectorului public vizează îmbunătățirea adoptării unor soluții interoperabile de guvernare digitală, 
prin încurajarea dezvoltării și experimentării coordonate și prin sporirea disponibilității și a accesului 
la soluții acceptate în comun. 
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