
Prin inițiativa sa EU4Digital, Uniunea Europeană sprijină armonizarea 
e-Comerțului între UE și țările partenere din est. De asemenea, aceasta 
susține armonizarea între țările partenere din est. 

Echipa e-Comerț a EU4Digital desfășoară mai multe activități care sprijină colaborarea 
transfrontalieră. Obiectivul principal este de a armoniza următoarele domenii ale 
e-Comerțului:

e-Comerț

E-Comerțul 
transfrontalier

Schimb electronic de informații între 
partenerii comerciali (de exemplu, 
întreprinderi și guvern) din diferite țări.

Proiecte-pilot - Ucraina-Polonia și 
Armenia-Ucraina - pentru testarea 
schimbului transfrontalier de date 
privind facturile prin intermediul 
canalului e-Livrare.

Coridor de Transport Digital
Servicii legate de date pe coridoarele fizice de transport 
pentru schimbul de informații end-to-end la toate etapele 
de transport - aerian, rutier, feroviar și maritim. 

Experții EU4Digital au definit acțiuni pregătitoare pentru 
un Coridor de Transport Digital între Marea Baltică și 
Marea Neagră.

e-Vamă
Schimb sistematic și automat de date 
vamale între operatori economici și 
autoritățile vamale.

Pilotarea soluției e-Vama (SEED 
-  Sch imbu l  S i s temat ic  de  Date 
Electronice) între Belarus și Lituania 
și între Georgia și Armenia.

e-Tranzacționare
Vânzarea mărfurilor prin tranzacții 
electronice efectuate pe rețele de 
calculatoare.

Recomandări pentru realizarea unui 
comerț electronic fluid între țările 
partenere din est și UE.

Pilotarea platformei de depozit 
virtual pentru schimbul automat de 
date de e-Tranzacționare.

https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/etrade/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery


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

Scopul EU4Digital este de a sprijini armonizarea e-Comerțului 
pentru a-l ajuta să devină fără hârtie, automat și unificat între 
întreprinderile și autoritățile din diferite țări în ceea ce privește 
procesele comerciale, comunicarea, legislația și standardele.

e-Comerțul este comerțul transfrontalier electronic. Acesta acoperă întregul ciclu de import-
export pentru mărfuri și servicii între țări, inclusiv comerțul online. e-Comerțul sprijină 
comerțul transfrontalier prin schimbul de documente electronice între întreprinderi și guvern, 
facilitând livrarea de bunuri și servicii cumpărătorului.

În iulie 2021, UE a reușit o actualizare majoră 
a legislației privind comerțul electronic 

(e-Tranzacționare) care afectează modalitățile de 
plată a impozitelor și de transportare a mărfurilor 

peste graniță. Depozitul virtual de e-Tranzacționare 
pilotat este primul pas către sprijinirea companiilor în 

comerțul cu UE.

Implementarea mecanismelor avansate de 
informare vamală transfrontalieră este 

semnificativă pentru a facilita procesul de vămuire și 
pentru a îmbunătăți lupta împotriva comerțului ilegal, 

precum și pentru cooperarea regională.

Construirea sistemelor naționale de logistică 
electronică, precum și digitalizarea documentelor 

cheie de logistică, sunt activități vitale pentru 
facilitarea operațiunilor coridoarelor digitale de 

transport în cadrul Parteneriatului Estic.

Transferul celor mai bune practici ale UE – și anume 
elementele constitutive ale Mecanismului pentru 

Interconectarea Europei (MIE) (e-Facturare, e-Livrare) 
către țările partenere din est - este esențială pentru a 
asigura un schimb de date transfrontaliere automat, 

sigur, inter-operabil și în timp util.

Ce este e-Comerțul?

Repere cheie

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

