
#EU4Digital

EU4Digital sprij ină dezvoltarea serviciilor de 
încredere și identitate digitală, interoperabilitatea 
e-Serviciilor transfrontaliere, e-Guvernarea , 
precum și securitatea cibernetică pentru o 
reziliență mai bună a infrastructurii critice în regiunea 
Parteneriatului Estic.

Principalele obiective ale echipei EU4Digital Încredere și Securitate sunt identificarea potențialelor 
lacune în ecosistemul de încredere digitală și prin recomandări emise, abilitarea țărilor să atingă 
următorul nivel de pregătire pentru recunoașterea reciprocă transfrontalieră.

Încredere și securitate

e-ID și e-Semnătura
Dezvoltarea și implementarea proiectelor pilot 

transfrontaliere operaționale din punct de vedere 
tehnic e-Semnătură între Ucraina, Moldova și Estonia, pe 
baza principiilor și formatelor comune.

Definirea lacunelor și obstacolelor existente din 
perspectiva de reglementare și tehnică și elaborarea 
recomandărilor practice pentru țările pilot.

Utilizarea lecțiilor învățate pentru a defini orientări comune 
pentru regiune a fi incluse în planurile de acțiune naționale 
pentru țările partenere din est.

Proiectele pilot transfrontaliere operaționale din punct 
de vedere tehnic e-Semnătură între Ucraina, Moldova 
și Estonia au oferit țărilor o bază pentru armonizarea 
în continuare a mediilor de identificare electronică și de 
servicii de asigurare a încrederii.

Cadrul de interoperabilitate a 
e-Serviciilor transfrontaliere

Evaluarea pregătirii țărilor partenere din est pentru 
e-Serviciile transfrontaliere: identificarea și depășirea 

barierelor organizaționale și tehnice, principiile fundamentale 
de interoperabilitate, accesul la e-Servicii pentru străini și 
disponibilitatea facilitatorilor digitali.

Recomandări specifice fiecărei țări pentru a activa 
capacitățile de utilizare transfrontalieră a serviciilor 
electronice (e-Servicii).

Cadrul regional, ca abordare armonizată a dezvoltării 
e-Serviciilor transfrontaliere interoperabile, accelerat prin 
utilizarea facilitatorilor digitali.

Securitatea cibernetică
Analiza măsurilor de securitate cibernetică din 
țările partenere a evidențiat provocări, inclusiv lipsa 
resurselor, finanțare insuficientă, legislație depășită, evaluare 
a riscurilor insuficientă și planuri de urgență.

Liniile directoare oferă recomandări privind elaborarea și 
implementarea măsurilor de securitate cibernetică.

Contribuie la un spațiu cibernetic mai puternic și mai 
rezistent în rândul țărilor partenere și reduce riscul de 
perturbare sau de defectare al sistemelor informatice de 
rețea.

Programul EU4Digital Cyber contribuie la îmbunătățirea 
rezilienței cibernetice și a răspunsului justiției penale a țărilor 
partenere.

e-Guvernarea
Cadrul de e-Guvernare dezvoltat pentru a sprijini 
evoluțiile din administrația publică. 

Pilonii cadrului reprezintă condițiile care stau la baza 
e-Guvernării și se concentrează pe o secvență cauzală – 
adică ce elemente fundamentale trebuie stabilite mai întâi 
pentru ca alte aspecte ale e-Guvernării să aibă succes.

Cadrul de e-Guvernare va asigura baza pentru evaluarea 
stării actuale a maturității digitale a guvernului și 
identificarea domeniilor problematice care nu sunt stabilite 
sau ar trebui îmbunătățite. În plus, va contribui la rezultate cu 
impact direct asupra societății –eficiență în sectorul public, 
servicii digitale, decizii bazate pe date și participare în 
e-societate.

Încrederea digitală și securi-
tatea cibernetică permit tuturor 
celorlalte aspecte ale economiei 
și societății digitale să livreze 
valoare într-un mod sigur.

https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/trust-and-security/
https://eufordigital.eu/ro/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/


https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/trust-and-security/ 

Prin dezvoltarea încrederii și securității în economia digitală, UE 
facilitează tranzacțiile electronice pentru întreprinderi și cetățeni, 

făcându-le mai sigure, mai rapide și mai ieftine și contribuie 
la reziliența infrastructurii digitale critice în domenii precum 

telecomunicații, energie, transport sau servicii bancare, rezultând 
într-o economie mai puternică, mai dinamică și o încredere a 

consumatorilor mai mare.

Încrederea digitală și activitățile de securitate 
cibernetică urmăresc să demonstreze că într-o 

societate modernă din secolul XXI există procese, 
instrumente și tehnologii care pot abilita două țări 

să recunoască serviciile de încredere digitală între ele, 
favorizând creșterea economiei digitale.

Activitatea de e-Guvernare vizează evaluarea 
stării actuale a maturității digitale a guvernului 
și identificarea domeniilor fundamentale care 
nu sunt stabilite sau ar trebui îmbunătățite.

 

Serviciile de încredere digitală și serviciile de 
identitate digitală ajută societățile moderne 
să accelereze interacțiunile sociale și să 
consolideze încrederea între zone geografice, 
ajutând în același timp persoane și companii să livreze 
valoare cu costuri operaționale mai mici.

Cadrul de interoperabilitate a e-Serviciilor 
transfrontaliere va oferi principii directoare și 
recomandări practice cu privire la o abordare 
armonizată pentru dezvoltarea e-Serviciilor 
transfrontaliere interoperabile la nivel național, 
accelerat prin utilizarea facilitatorilor digitali.

EU4Digital  a implementat proiecte pi lot 
transfrontaliere operaționale din punct de vedere 

tehnic e-Semnătură între Ucraina, Moldova și 
Estonia. Proiectele pilot e-Semnătură au oferit o bază 

pentru armonizarea în continuare a mediilor de identificare 
electronică și servicii de încredere în țările din PaE și UE. 

Multe servicii publice din țările partenere din est 
devin mai ușor disponibile online, dar este 
necesară o abordare regională armonizată 
pentru a permite e-Serviciile interoperabile 

și transfrontaliere, accelerate prin utilizarea 
facilitatorilor digitali.

Majoritatea țărilor partenere din est și-au adoptat 
cadrele legale și de reglementare legate de 
încredere și serviciile e-ID, în baza nevoilor și 
cerințelor naționale. 

Țările partenere din est prezintă niveluri 
diferite de maturitate în domeniul securității 
cibernetice – unele sunt încă în curs de dezvoltare 
a primelor strategii naționale privind securitatea 
cibernetică, o parte sunt în proces de revizuire și actualizare 
pentru a doua oară, unele au echipe de intervenție în caz 
de urgență informatică naționale și sectoriale (CERT), în 
timp ce altele sunt încă în proces de stabilire a acestora.

În mod tradițional, prioritățile digitale și investițiile digitale se concentrau pe soluțiile „frontale” mai vizibile și mai 
ușor de furnizat – accesul la internet, servicii, portaluri, ceea ce este ușor de văzut ca rezultat. Între timp, unele 
domenii fundamentale, care sunt mai puțin vizibile publicului, precum digitalizarea datelor, interoperabilitatea, 
identitatea electronică, accesul, primesc adesea mai puțină atenție creând o „vale a morții” între prioritățile strategice 
și realizarea lor reală. Pentru a sprijini inițiativele strategice, pe termen lung și sistematice, este necesar să fie identificate 
principiile fundamentale cheie ale e-Guvernării și să fie valorificate pentru a construi baza pentru o transformare digitală 
eficientă și reforme din sectorul public – așa cum au făcut țările baltice și țările nordice pentru a obține rezultate mai bune. 
EU4Digital a dezvoltat cadrul de e-Guvernare pentru a ghida evoluțiile necesare ale e-Guvernării, care conduc reformele 
administrației publice. 

EU4Digital Încredere și Securitate: fapte cheie esențiale

https://eufordigital.eu/az/thematic-area/trust-and-security/
https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/trust-and-security/

