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Maparea dezvoltării digitale a 
României

România depășește media ECE în 
ceea ce privește resursa umană.

Țara are însă rezultate mai slabe 
când vine vorba de companii 
digitale, guvernanță digitală și 
sectorul public.

Totuși, ambele reprezintă o 
oportunitate de accelerare a 
progresului digital prin trecerea 
la cloud, adoptarea muncii 
hibride și digitalizarea mai 
multor servicii publice.

Există, de asemenea, oportunități 
clare de progres și în categoriile 
de sectorul digital și de 
infrastructură digitală, după cum 
va indica analiza următoare. Graficul de mai sus arată amprenta dezvoltării digitale a României, în 

comparație cu media ECE și cu media țărilor etalon care sunt lideri 

digitali.
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Graficul de mai sus arată scorurile pentru parametrii datelor selectate cu performanțe 

superioare, clasificate pe culori în funcție de categoria căreia îi aparțin.

Media ECE = 100

Repere digitale – categoriile în care 
România este peste media regiunii

România are performanțe foarte bune în 
ceea ce privește o serie de măsuri 
individuale, ceea ce îi subliniază potențialul 
de accelerare a progresului în alte domenii, 
prin adoptarea unei abordări mai holistice, 
programatice, și de imperativa pornirii 
tuturor motoarele dezvoltării digitale.

Companii digitale Guvernanța digitală și sectorul public

Infrastructură digitală Sectorul digital Capital uman
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Graficul de mai jos arată scorurile pentru subcategorii:

Profesioniștii în domeniul IT și investițiile în startup-uri dezvoltă 
sectorul digital

România este una dintre țările cu cele mai bune performanțe din Index în
ceea ce privește nivelul exporturilor IT&C (% din comerțul total), 
înregistrând un scor cu 44% peste media ECE, mai mare decât multe 
națiuni care sunt lideri digitali.

Startup-urile românești au atras de 4 ori mai multe investiții în primele 6 
luni ale anului 2021 față de anul precedent. 

Cu peste 200.000 de dezvoltatori, România se află pe locul 2 în CEE ca 
număr de profesioniști IT. Industria IT generează 20.000 de noi locuri de 
muncă pe an, în timp ce 10.000 de studenți STEM absolvă în fiecare an. Prin 
urmare, cultivarea talentelor este esențială. 

Conform DESI, România se află pe ultimul loc în UE, doar 10% din 

populație deținând abilitățile digitale necesare. 

Scor general la categoria: 

Sectorul digital - 97
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Graficul de mai jos arată scorurile pentru subcategorii:

Media ECE = 100

Accelerarea trecerii la cloud pentru competitivitate 
digitală sporită

Companiile din România alocă pentru cheltuielile cu produsele și
soluțiile de software sume similare cu celelalte state din regiune
(apropiate de media CEE - 95 vs. 100), dar sunt cu 13% în urma 
mediei când vine vorba de procentul de firme care folosesc cloud 
computing. 

Utilizarea cloud-ului este foarte strâns legată de niveluri ridicate de 
inovație și productivitate. 

Acesta este unul dintre factorii cheie responsabili de decalajul
României atât în ceea ce privește maturitatea digitală, cât și
competitivitatea digitală. 

Scor general la categoria: 

Companii digitale- 79
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Graficul de mai jos arată scorurile pentru subcategorii:

Digitalizarea mai multor servicii publice este o oportunitate 
importantă

Conform analizei noastre, nivelul de digitalizare a serviciilor publice se 
corelează puternic cu productivitatea, inovația și salariile medii și are rol de 
catalizator în stimularea progresului digital în ansamblu.

În această categorie, România are un scor cu 30% sub media CEE.

Scor general la categoria: 

Guvernanța digitală și sectorul public - 76



77

79

86

102

130

Utilizarea Internetului

Utilizarea smartphone-

urilor

Investiții TIC

Conectivitate

Importuri TIC

Media ECE = 100

Graficul de mai jos arată scorurile pentru subcategorii:

Cetățenii trebuie încurajați să devină cetățeni activi digital

Sprijinul acordat unui număr mai mare de oameni care să devină cetățeni 
digitali activi prin încurajarea utilizării mai frecvente a tehnologiei, 
instrumentelor și serviciilor digitale se corelează puternic cu 
productivitatea, salariile medii, precum și cu indicatorii de sustenabilitate și 
nivelurile de inovație.

Scor general la categoria: 

Infrastructură digitală - 94
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Graficul de mai jos arată scorurile pentru subcategorii:

Încurajarea dezvoltării competențelor digitale

România este un loc extrem de atractiv pentru „nomazii digitali”. În plus, ea 
investește în valorificarea la maximum a talentelor sale în cercetare și 
dezvoltare.

Un avantaj-cheie pentru România este procentul peste medie de absolvenți 
de Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM): 43% dintre 
absolvenți au studiat discipline STEM, față de media UE de 30%. 

De asemenea, România depășește toate țările care sunt lideri digitali în 
materie de diversitate de gen a profesioniștilor IT.

Scor general la categoria: 

Capital uman - 121



În atenția
factorilor de 
decizie



Cetățeni Ce putem face pentru a îmbunătăți calitatea vieții

1. Creșterea nivelului de competențe digitale în rândul cetățenilor 

2. Derularea de procese de calificare și recalificare a companiilor în rândul angajaților

3. Atunci când guvernele accelerează procesele de digitalizare a serviciilor publice, acestea

încurajează și cetățenii să își dezvolte treptat competențele și să se adapteze la noua eră digitală. 

4. Universitățile din domeniul STEM joacă un rol-cheie în dezvoltarea talentelor viitoare. 



Cum contribuie Microsoft, alături de clienții și

partenerii săi, la progresul digital al României

• Global Skilling Initiative: Un program global, derulat și în România, cu scopul de a ajuta oamenii să dobândească

abilități digitale și tehnice, oferind acces la MS Learn, LinkedIn Learning și GitHub Learn.

• Microsoft Virtual Training Days: Traininguri tehnice care acoperă în detaliu un număr mare de scenarii practice și

tehnologii (de la Azure Cloud la Dynamics și Power Platform)

• Microsoft Learn for Students and Educators: Un program care le permite universităților să includă cursuri

actualizate de tehnologie în programa lor. În prezent, patru universități din România s-au alăturat programului

• CTRL+N – Un viitor mai bun: Un program de reconversie profesională dezvoltat în parteneriat cu Bittnet, care 

acoperă o varietate de abilități digitale și tehnice

• Pregătirea fermierilor: prin intermediul MBAG (program de formare în management și afaceri, dedicat fermierilor), 

Green Academy sau Romanian Farmers Club (Clubul Fermierilor Români), având sute de fermieri înscriși în ultimele 12 

luni.



Cum pot afacerile să se dezvolte și să fie competitive
Mediul 

de 
afaceri 

1. Organizațiile care au angajați care dețin un nivel mai înalt al abilităților digitale, din categoria +50 

ani, aflați adesea în roluri de conducere, sunt mai inovatoare și au o productivitate mai mare. 

2. Oferind flexibilitate echipelor cu privire la modul și locul în care lucrează și colaborează, acestea devin mai 

productive și mai inovatoare.

3. În viitor, vor avea succes afacerile care vor integra constant tehnologii digitale avansate - cum ar fi 

Cloud, IoT și AI - în activitatea și procesele lor.



"Clinica Virtuală s-a dovedit a fi foarte utilă mai ales pentru românii care locuiesc în străinătate sau în

zone mai îndepărtate. Acum, orice pacient are posibilitatea de a beneficia de îngrijiri medicale, fără a fi 

nevoit să se deplaseze la o clinică centrală, de exemplu la București" – Gabi Herbei, director IT

"Crop360 este o platformă integrată de agricultură digitală, construită pentru a oferi fermierilor acces

rapid la servicii și informații specifice activităților agricole de zi cu zi, astfel încât aceștia să poată lua

decizii în timp real. De exemplu, modulul ‘Ferma mea’ permite fermierilor să monitorizeze de la distanță

dezvoltarea culturilor prin prelucrarea imaginilor din satelit și determinarea unui set de markeri de 

vegetație." - Liviu Dobre, director general al Agricover Holding.

"Programul de loialitate este un instrument excelent atât pentru a aduce noi clienți, cât și pentru a îi 

păstra pe cei existenți- Cezar Nicolaescu. Marketing and Data Leader

Cum contribuie Microsoft, alături de clienții și partenerii săi, la 

progresul digital al României



Cum pot liderii să maximizeze impactul guvernării digitale 
Sectorul 
Public

1. Creșterea productivității și a salariilor medii

2. Existența unor măsuri care să conducă la îndeplinirea obiectivelor de mediu și să accelereze tranziția

către o economie sustenabilă devine tot mai urgentă. 

3. Investițiile directe în digitalizarea serviciilor publice vor contribui la accelerarea progresului.

4. Printre prioritățile României, se numără continuarea investițiilor în infrastructura digitală, 

direcționarea de capital în direcția start-up-urilor, pentru ca acestea să-și valorifice la maximum 

potențialul uriaș pe care îl au și digitalizarea serviciilor publice. Toate acestea, la un loc, vor oferi 

randamente mai mari decât individual.



Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este principala agenție guvernamentală

care sprijină fermierii români să acceseze subvenții și, în medie, două miliarde de Euro anual

din finanțarea Uniunii Europene (UE) pentru proiecte de dezvoltare rurală. Totodată, AFIR 

este și agenția guvernamentală cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor UE.

"Înainte, echipa noastră avea nevoie de zece zile pentru a elabora un raport privind estimările 

pentru cheltuieli și cele de finanțare. Acum, timpul s-a redus la numai 10 minute, iar precizia 

este mult mai mare", - Daniel Ifrim, Director AFIR, sectorul IT.

Cum contribuie Microsoft, alături de clienții și partenerii săi, la progresul

digital al României

https://customers.microsoft.com/en-us/story/755575-afir-government-azure-dynamics365-powerbi-romania


Mulțumim!


