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Profil de țară România
România are un punctaj global3 de 0,35 și se
situează pe locul 28 dintre cele 28 de state
membre ale UE. Față de anul trecut, un procent
mai important din populație este abonat la rețele în
bandă largă și datorită calității ridicate a acestora,
însă nivelul scăzut al competențelor digitale și al
încrederii utilizatorilor pare a fi o piedică în calea
dezvoltării economiei digitale a țării. Utilizarea
internetului a crescut, în principal datorită unei mai
mari participări în cadrul rețelelor sociale. Pe de
altă parte, întreprinderile din România ar trebui să
exploateze mai bine avantajele oferite de rețelele
de socializare, de comerțul online și de aplicațiile
de tip cloud. Ponderea utilizatorilor care
interacționează cu autoritățile publice a crescut, dar
este în continuare cea mai scăzută din UE.
România face parte din grupul țărilor aflate într-o
fază de recuperare a decalajelor4, deoarece, cu
toate că încă înregistrează rezultate mai slabe
decât cele din UE în ansamblu, s-a dezvoltat rapid
în ultimul an și a ajuns mai aproape de media UE.

România
DESI

Grup

UE

Loc

Punc
taj

Punc
taj

Punc
taj

DESI 2016

28

0,35

0,45

0,52

DESI 2015

28

0,325

0,41

0,5

1

Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un indice compozit, elaborat de Comisia Europeană (DG CNECT), în
vederea evaluării progreselor țărilor UE în direcția unei economii și societăți digitale. Acest indice integrează un set de indicatori
relevanți, structurați în jurul a cinci dimensiuni: conectivitatea, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei
digitale și serviciile publice digitale. Pentru mai multe informații despre DESI, vă rugăm să consultați http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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DESI 2016 este constituit din indicatori care se referă în principal la anul calendaristic 2015 (mai puțin în situația în care nu au
fost disponibile date pentru anul calendaristic respectiv și au fost utilizate în schimb cele mai recente date disponibile).
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Punctajele DESI sunt de la 0 la 1, un punctaj mai mare reflectând performanța mai bună a țării respective.
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În DESI 2016, grupul țărilor aflate într-o fază de recuperare a decalajelor este format din Cipru, Croația, Italia, Letonia,
România și Slovenia.
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DESI 2015 au fost recalculat pentru toate țările pentru a reflecta actualizări și corecturi ale datelor privind indicatorul de bază
(care au avut loc în perioada mai 2015 - ianuarie 2016). Ca atare, este posibil ca punctajul și locul corespunzătoare fiecărei țări
să se fi modificat de la publicarea anterioară. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați nota metodologică DESI.

