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UE SPRIJINĂ ECONOMIILE 
ȘI SOCIETĂȚILE DIGITALE ÎN 

ȚĂRILE PARTENERIATULUI 
ESTIC 

EXEMPLE 
DIN ȚĂRI

Finalizarea pieței digitale interne în cadrul UE este o prioritate-cheie. Legătura cu țările vecine va fi 
benefică pentru toți cetățenii din întreaga regiune. UE sprijină țările Parteneriatului Estic în ceea ce 
privește reducerea tarifelor pentru roaming, abordând în mod coordonat amenințarea la adresa 
securității cibernetice și exploatarea potențialului pe care Piața Unică Digitală îl oferă afacerilor și 
cetățenilor pentru a spori oportunitățile de angajare în regiune. 

Conexiuni digitale rapide îmbunătățite între cele șase 
țări partenere care sprijină cercetarea și educația digitală. 

Asigurarea a până la două milioane de oameni de știință, studenți și cadre 
universitare locale din peste 700 instituții cu acces la cercetări globale. 

www.eapconnect.eu 

BELARUS
Instalarea unui sistem 

automatizat de control video 
și scaner cu raze X la trecerea 
frontierei Novaya Huta – Novi 
Yarylovychi, cu schimb de date 

în timp real cu Ucraina prin 
schimbul de informații 

«PRINEX» înainte de 
sosire. 

UCRAINA
Aplicarea soluțiilor 

de e-guvernare pentru 
autoritățile locale și 

dezvoltarea interoperabilității 
serviciilor administrative. 

Reziliență cibernetică 
sporită, în special înainte 

de alegeri.  

GEORGIA
Lege nouă privind 

serviciile electronice 
de asigurare a încrederii, 

mișcarea spre o Strategie 
Națională privind Banda Largă în 
conformitate cu cele mai bune 

practici ale UE, utilizarea 
Evidenței Electronice a 

Datelor Medicale. 

AZERBAIDJAN
Dezvoltarea e-serviciilor 

pentru guvern, cu accent pe 

e-comerț.

REPUBLICA 
MOLDOVA  

Elaborarea unui sistem public 
nou de achiziții electronice (sistemul 

IT M-tender) în conformitate cu 
directivele UE privind achizițiile publice 

și implementarea unui sistem de control 
video la punctele rutiere de trecere a 
frontierei selectate. Supravegherea 

durabilă a frontierei albastre comune. 
Reziliență cibernetică sporită, în 

special înainte de alegeri. 

ARMENIA 
Dezvoltarea e-declarației 

fiscale, a e-registrului actelor 
de stare civilă, e-ID, e-Poliției, 
e-Notarului, e-Penitenciarului, 

e-Cetățeanului și a sistemelor electronice 
de gestionare a documentelor pentru 
guvern, a e-registrului comerțului, a 

e-Apostilei, a e-proiectelor de acte juridice, 
a e-cererii, a Platformei Guvernamentale 

de Interoperabilitate (GIP) și a 
Interfeței Electronice Unice (SEW) 

pentru trecerea frontierei.

REALIZĂRI ÎN TOATĂ REGIUNEA



PROGRAME CHEIE 

URMEAZĂ 

UN MEDIU                                         
DIGITAL MAI BUN

 

Reducerea tarifelor pentru roaming 
între cele șase țări partenere  Acordul 
Regional privind Roaming-ul până în 2020
Mai mult sprijin pentru inovare și start-up-uri
Mai mult sprijin pentru tehnologia 
informației și cercetare  
Dezvoltarea competențelor digitale 
pentru ÎMM-uri și afaceri 

DEZVOLTAREA E-SERVICIILOR 
PENTRU CETĂȚENI ȘI AFACERI

 

e-Comerț, e-Vamă, e-Logistică  pilotat
Aplicații e-Democrație pentru guverne
e-Sănătate

ASIGURAREA UNUI CADRU DE POLITICI 
CORESPUNZĂTOR PENTRU E-SERVICII 

 

O identitate online mai sigură pentru cetățeni 
cu noua eSignature (semnătură electronică)
Dezvoltarea benzii largi de mare viteză pentru a 
stimula economiile și a contribui la dezvoltarea 
e-serviciilor pentru afaceri și cetățeni  
introducerea strategiilor privind banda largă în 
cele șase țări ale PaE
Securitatea cibernetică  susținerea rezilienței 
cibernetice a țărilor PaE

ATRAGEREA INVESTIȚIILOR ÎN 
SECTORUL PRIVAT 

 

Eliminarea riscului investițiilor în infrastructura 
digitală în cadrul Planului de Investiții Externe  
Portofoliu nou de proiecte pentru consolidarea 
economiei digitale 
Mai multe împrumuturi de la Instituții Financiare 
Internaționale pentru investiții în materie de 
bandă largă prin intermediul Platformei de Investiții 
pentru Vecinătate, cu sprijinul granturilor UE 

Programul EaP Connect în desfășurare (€13 milioane), care interconectează comunitățile de 
Cercetare și Educație din întreaga regiune și cu omologii lor europeni printr-o rețea de internet în 
bandă largă de mare capacitate.   
Programul nou EU4DIGITAL (€12 milioane), care se concentrează pe armonizarea roamingului, 
promovarea internetului în bandă largă pentru a stimula economiile și a extinde e-serviciile, și 
crearea unui număr mai mare de locuri de muncă în industria digitală. 
Viitorul program UE privind mediul cibernetic - CYBER (€7 milioane) pentru a consolida securitatea 
cibernetică în țările partenere și pentru a crește încrederea în utilizarea serviciilor digitale în 
beneficiul cetățenilor și afacerilor.
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