
Uniunea Europeană sprijină implementarea 
strategiilor privind competențele digitale în 
țările Parteneriatului Estic, acționând pentru a 
stabili coaliții naționale pentru locuri de muncă 
în sectorul digital și un cadru de competențe 
pentru întreprinderile mici.

Echipa e-Competențe a EU4Digital sprijină măsuri 
concrete de abordare a lacunelor în materie de 
competențe digitale în țările partenere din est:

  Seminare de instruire și 
ateliere

  Accent specific pe femei și 
grupuri vulnerabile

  Conferințe și vizite de studiu

  Sprijin pentru factorii de 
decizie politică și furnizorii 
de instruire

  Campanii de promovare 
pentru conștientizarea 
importanței competențelor 
digitale

Competențele digitale sunt un 
catalizator cheie pentru succesul 
oricărei transformări digitale, 
abilitând cetățenii să fie activi în 
societatea digitală și susținând 
creșterea economică prin adop-
tarea de noi tehnologii. În timp 
ce cererea de competențe digi-
tale continuă să crească, oferta 
adesea scade.

Evaluarea 
competențelor 

digitale
Dezvoltarea unei metodologii comune 
pentru măsurarea și anticiparea 
lacunelor în materie de competențe 
digitale, aliniată la cele mai bune practici 
ale UE. 

Disponibilitatea datelor joacă un rol cheie 
în dezvoltarea strategiilor privind 
competențele și ajută la prezicerea 
nevoilor viitoare ale pieței.

Abordarea  comună fac i l i tează 
comparațiile și soluțiile comune 
pentru probleme legate de competențele 
digitale.

Coaliții naționale 
pentru competenţe 
şi locuri de muncă în 

sectorul digital
Stabilirea coalițiilor naționale pentru 
competenţe şi locuri de muncă în sectorul 
digital.

Parteneriate multipartite care să 
acționeze în vederea supravegherii și 
coordonării dezvoltării competențelor 
digitale.

Coalițiile reunesc părți interesate, 
inclusiv companii TIC, furnizori de servicii 
de educație și formare, sectorul public, 
ONG-uri și parteneri sociali. 

Cadrul de 
competențe digitale 

pentru IMM-uri

Cadrul de competențe va servi drept 
ghid clar pentru IMM-uri cu privire 
la modalitatea de identificare, instruire 
și recrutare a angajaților cu competente 
digitale necesare. 

S p r i j i n  p e n t r u  d e z v o l t a r e a 
competențelor digitale în IMM-uri 
și micro-întreprinderi și, prin urmare, 
competitivitatea acestora, potențialul de 
export și capacitatea de inovare.

e-Competențe

#EU4Digital

https://eufordigital.eu/thematic-area/eskills/


https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/eskills/

Cu sprijinul EU4Digital, țările partenere din est își 
vor putea realiza în continuare potențialul economic, 

facilitând interconectarea dintre oferta și cererea  
de competențe digitale pe piața muncii, ceea ce  

este un element crucial pentru dezvoltarea  
economică ulterioară.

Cea mai mare proporție de 
persoane care au utilizat 

internetul în perioada 2016-2018 
a fost 

în Azerbaidjan - 80%, 

Belarus - 79%  

și Moldova - 71% 

 AM - 65%

 AZ - 80%

 BY - 79%

 GE - 63%

 MD - 71%

 UA - 63%

Cea mai mare pondere 
a femeilor în rândul 

absolvenților din sectorul  
TIC în 2018 a fost  

în Azerbaidjan - 46%  

și Armenia - 39% 

 AM - 39%

 AZ - 46%

 BY - 23%

 GE - 24%

 MD - 23%

 UA - 18%

Ponderea femeilor în rândul 
absolvenților programelor 

STEM în țările partenere din est 
în 2018 a rămas constant sub 
20%. Cea mai mare pondere a 
femeilor în rândul absolvenților 

programelor STEM a fost în 
Georgia - 16%. 

 AM - 10%

 AZ - 15%

 BY - 15%

 GE - 16%

 MD - 12%

 UA - 14%

Competențe digitale în cifre

Două din șase țări partenere din est - Ucraina și 
Armenia - au instituit coaliții pentru competențe 

și locuri de muncă, în sectorul digital. 


