
Una din componentele de bază a edificării societăţii informaţionale este 

crearea „Guvernării electronice” (e-Guvernarea) - un sistem de interacţiune 

eficientă între organele administraţiei publice, cetăţeni şi sfera de afaceri prin 

intermediul serviciilor prestate în baza tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii (TIC). 

Scopul unui astfel de sistem este: 

 Îmbunătăţirea accesului la informaţiile şi serviciile publice ale 

autorităţilor administraţiei publice; 

 Eliminarea procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de 

lucru; 

 Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi servicii între autorităţile 

administraţiei publice; 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice la nivelul administraţiei 

publice. 

Implementarea e-Guvernare contribuie la dezvoltarea proceselor de 

transformare a guvernului într-un guvern mult mai eficient din punct de vedere 

procedural şi economic. Se facilitează comunicaţiile şi se ameliorează coordonarea 

autorităţilor publice din diferite nivele de guvernare. Se îmbunătăţesc procesele de 

circulaţie a documentelor şi de întreţinere a arhivelor.  

Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite 

monitorizează pe plan internaţional Indicele de dezvoltare a e-Guvernare: e-

Government Readiness Index (e-GRI). Acest index reflectă starea infrastructurii 

tehnologice şi nivelul de pregătire educativă în ţară în domeniul TIC şi arată, în ce 

măsură guvernul utilizează capacitatea TIC pentru dezvoltarea economică şi 

socială a ţării şi cetăţenilor. Totodată, indexul permite efectuarea analizei 

comparative a nivelului şi  tendinţelor de dezvoltare a e-Guvernare în diferite ţări 

ale lumii. 

Indicele de dezvoltare a e-Guvernare este compus din trei componente: 

        1. Sub-indicele dezvoltării locaţiilor web (Web Measure Index - WMI) 

        2.Sub-indicele dezvoltării infrastructurii de telecomunicaţii 

(Telecommunication Infrastructure Index - TII) 

        3.Sub-indicele dezvoltării capitalului uman (Human capital Index - HCI) 
 

Sub-indicele WMI este utilizat pentru evaluarea eficienţei folosirii resurselor 

web de către guvernele electronice, inclusiv şi gradul de dezvoltare tehnologică a 

locaţiilor web guvernamentale.  

Sub-indicele TII este calculat din valorile monitorizate de către Uniunea 

Internaţională a Telecomunicaţiei: penetrarea telefoniei fixe şi celulare, 

internetului, PC-urilor şi comunicaţiilor în bandă largă.  

 Sub-indicele HCI este calculat din valorile monitorizate de către UNESCO 

privind gradul educaţiei adulţilor şi procentul implicării persoanelor de vârsta 

educativă în procesul de studii. 

 În prima jumătate a anului curent, Departamentul Afacerilor Economice şi 

Sociale al Naţiunilor Unite a lansat Raportul anual „UN E-Goverment Survey 

2008” privind gradul de dezvoltre a guvernării electronice în 192 de state ale lumii.   

http://www.mtic.gov.md/img/news/2009/12/e-Governement_Survey_2008.pdf
http://www.mtic.gov.md/img/news/2009/12/e-Governement_Survey_2008.pdf


          În prima grupă, cu nivel superior al Indicelui e-GRI au intrat 35 ţări, în topul 

liderilor fiind Suedia (0.9157), Danemarca (0.9134), Norvegia (0.8921). 

 

              Figura 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat de e-Guvernare  

 

Ţara Locul 

 (2008) 

Index 

(2008) 

Suedia 1 0.9157 

Danemarca 2 0.9134 

Norvegia 3 0.8921 

Statele Unite 4 0.8644 

Olanda 5 0.8631 

Republica Coreea 6 0.8317 

Canada 7 0.8172 

Australia 8 0.8108 

Franţa 9 0.8038 

Marea Britanie 10 0.7872 

 

        Grupa ţărilor cu valori medii ale Indicelui de dezvoltare e-GRI cuprinde 

majoritatea ţărilor din CSI (figura 2). 

 

Figura 2. Lista ţărilor CSI, aranjate după valoarea Indicelui e-GRI 
 

Ţările CSI Locul e-GRI WMI TII HCI 

Ucraina 41 0.5728 0.5351 0.2336 0.9508 

Belarus 56 0.5213 0.3278  0.2823  0.9597 

Federaţia Rusă 60 0.5120 0.3344 0.2482 0.9589 

Kazahstan 81 0.4743 0.3211 0.1306 0.9759 

Azerbaijan 89 0.4609 0.3946 0.1077 0.8822 

Georgia 90 0.4598 0.3545 0.1072 0.9210 

Moldova 93 0.4510 0.3110 0.1532 0.8931 

Kirghizstan 102 0.4195 0.2977 0.0475 0.9171 

Armenia 103 0.4182 0.2709 0.0894 0.8988 

Uzbechistan 109 0.4057 0.2742 0.0381 0.9088 

Turcmenistan 128 0.3262 0.0468 0.0382 0.9019 

Tadjichistan 132 0.3150 0.0368 0.0172 0.8993 

Media CSI  0.4447 0.2921 0.1244 0.9223 

Media mondială  0.4514 0.3540 0.2104 0.7825 

 

Din cele 192 de ţări supuse monitorizării, Republica Moldova ocupă poziţia 

93, Federaţia Rusă – 60, Republica Belorusă – 56, România - 51, Ucraina – 41, 

Estonia – 13.  

Valoarea Indicelui e-GRI, calculată pentru Republica Moldova în anul 2008 

practic coincide cu media mondială, dar rămâne în urmă faţă de valorile Europene 

şi Americane (figura3). 
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Figura 3. Indicele de dezvoltare a e-Guvernare în întreagă lume şi pe regiuni 

 

Este remarcabil faptul că, după o perioadă de scădere, Republica Moldova 

demonstrează o creştere a Indicelui de dezvoltare e-GRI de la 0,3459 (anul 2005) 

pănă la 0,451 (anul 2008) atingînd valoarea medie mondială. (figura 4). 

 

Figura 4. Dinamica Indicelui e-GRI în perioada anilor 2003-2008 

      
 

          În urma examinării nivelului de guvernare electronică a Republicii Moldova 

se denotă tendinţe generale pozitive la capitolul dezvoltării capitalului uman (Sub-

indicele HCI) – republica dispune de un grad înalt de educaţie TIC a funcţionarilor 

publici, precum şi a persoanelor de vârsta educativă, implicarea activă a acestora în 

procesul de studii. 

         Totodată,  rămîne redus gradul de dezvoltare a serviciilor publice disponibile 

pe Web (Sub-indicele WMI). Conţinutul multor Web site-uri guvernamentale este 

de o calitate  nesatisfăcătoare, cu o diversitate a structurilor, content-urilor 



informaţionale, precum şi design-urilor acestor pagini – web, fapt ce împiedică 

accesarea rapidă a informaţiei solicitate de către cetăţeni.  

          Pînă în prezent nu este implementat portalul guvernamental central pentru 

interacţiunea cu instituţiile guvernamentale. La fel, nu este implementat pe deplin 

mecanizmul de utilizare a documentului electronic cu e-semnătură în autorităţile 

administraţiei publice. 

          Pentru a asigura calitatea guvernării, ca parte componentă a societăţii 

informaţionale, politica statului trebuie să fie orientată spre implementarea intensă 

a TIC în activitatea autorităţilor administraţiei publice cu cetăţeanul în centru, 

adică e-Guvernarea pentru cetăţean şi nu cetăţeanul pentru e-Guvernare.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 


