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Recent, Departamentul Afacerilor Economice şi 

Sociale al Naţiunilor Unite a lansat Raportul global  

„Un Global E-Goverment Survey – 2014” privind gradul 

de dezvoltare a guvernării electronice pe plan global.  

Actuala ediţie a Raportului global, lansată cu 

tematica „E-Government for the Future We Want” este 

deosebit de relevantă pentru abordarea provocărilor 

multiple şi complexe cu care se confruntă societatea 

actuală, prezentând aspecte importante privind             

e-guvernarea pentru dezvoltare durabilă. 

Utilizând interconexiunile între e-guvernare şi 

dezvoltare, Raportul menţionat prezintă o evaluare a 

193 de State Membre ale ONU privind gradul de pregătire a e-guvernării la nivel 

naţional şi extinderea       e-participării pe scară mondială. Publicaţia evidenţiază, 

de asemenea, noile tendinţe în e-guvernare, probleme şi practici inovatoare, 

provocările şi oportunităţile de e-guvernare.  
 

Menţionăm, că Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor 

Unite monitorizează pe plan internaţional Indicele de dezvoltare a e-guvernării 

(EGDI) şi la fiecare doi ani efectuează Studiul privind evoluţia guvernării 

electronice în statele membre ale ONU. Acest indice reflectă performanţa ţărilor 

lumii cu privire la guvernarea electronică sub aspect comparativ, utilizând în acest 

sens un set de indicatori care deşi rămân consecvenţi, semnificaţia acestora variază 

în dependenţă de evoluţia tehnologiei de bază de la o ediţie a studiului la alta.  
 

Matematic, Indicele EGDI este o medie ponderată a trei scoruri normalizate 

pe trei Sub-indici de evaluare, şi anume (Figura 1):  

 aplicarea și calitatea de servicii on-line (OSI-Online Service Index);  

 dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii (TII-Telecommunication 

Infrastructure Index); 

 aportul resurselor umane (HCI - Human capital Index).  

 

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
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Fiecare din sub-indici evaluează o dimensiune aparte a e-guvernării şi conţine 

indicatori specifici acesteia (Figura 2): 
 

Figura 2. Structura Indicelui EGDI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Sursa: UN Global E-Government Survey 2014 
 

Evoluţia Indicelui de dezvoltare a e-guvernării EGDI la nivel internaţional 

Conform Raportului menţionat, în topul celor 10 ţări cu nivel avansat de         

e-Guvernare s-au menţinut tradiţional Republica Coreea, Franţa, Olanda, Marea 

Britanie, Statele Unite şi Singapore. Trei state noi au întrat în top, avansând 

considerabil în poziţii –Australia, locul 2 (+10), Japonia, locul 6 (+12) şi Noua 

Zeelandă, locul 9 (+4) .  
 

Tabelul 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat a e-Guvernării 
 
 

Ţara 

2014 2012 Abaterea absolută 

Locul 
Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

Republica Coreea 1 0,9462 1 0,9283 - +0,02 

Australia 2 0,9103 12 0,8390 10 +0,07 

Singapore 3 0,9076 10 0,8474 7 +0,5 

Franţa  4 0,8938 6 0,8635 2 +0,03 

Olanda 5 0,8897 2 0,9125 3 -0,02 

Japan 6 0,8874 18 0,8019 12 +0,08 

Statele Unite 7 0,8748 5 0,8687 2 +0,01 

Marea Britanie 8 0,8976 3 0,8960 5 - 

Noua Zeelandă 9 0,8644 13 0,8381 4 +0,03 

Finlanda 10 0,8496 9 0,8505 1 -0,001 

Indicele de dezvoltare a e-guvernării 
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Progresul ferm în răspândirea TIC, dezvoltarea capitalului uman şi serviciile 

online a statelor lumii au dus la îmbunătăţirea mediei mondiale a dezvoltării 

guvernării electronice de la 0,4406 în 2010 la 0,4712 în 2014. 
 

Figura 2.1.  Clasificarea regională a E-GRI             
 Ca şi în anii 

precedenţi, Europa 

continuă să fie lider 

mondial în dezvoltarea 

e-guvernării şi să deţină 

cele mai înalte valori ale 

indicelui EGDI (0,6936). 

graţie progresului ferm 

în răspândirea TIC, 

dezvoltarea capitalului 

uman şi furnizarea de 

servicii on-line. 

Criza financiară în curs 

de desfăşurare, creşterea economică scăzută, şomaj şi îmbătrânirea populaţiei a 

condus Europa să caute soluţii inovatoare, în scopul de a  

rămâne competitivă pe piaţa globală, pentru a putea ofere o gamă largă de servicii 

publice.                                              Figura 2.2.  Clasificarea regională a E-GRI 

Regiunile Europei şi Americii 

indică cel mai înalt nivel al 

indicelui E-GRI, urmate de Asia şi 

Oceania. Ţările cele mai 

performante din regiunea Americii 

sunt Statele Unite şi Canada, 

ambele regăsindu-se de asemenea, 

printre liderii mondiali.  

Cel mai mare salt cu circa 41 

poziţii în Clasamentul recent l-a 

avut Sri-Lanca, care s-a clasat de 

pe locul 115 (an.2012) pe locul 74.  

Se evidenţiază la fel şi saltul 

efectuat de către ţările Caucazului 

Armenia (+31) şi Azerbaidjan (+28). Menţionăm, că indicii pregătirii regionale a     

e-guvernării sunt cumulate la o anumită scară şi estimează performanţele fiecărui 

grup comparativ cu cele din restul lumii. 
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Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional EGDI 
 

La nivel mondial, Republica Moldova a înregistrat un salt de 3 poziţii în 

clasamentul internaţional al Indicelui de dezvoltare a e-guvernării (Tabelul 2), şi  

s-a plasat pe locul 66 din 193 de State Membre ale ONU cu valoarea Indicelui 

EGDI - 0.5571, depăşind valoarea medie mondială (0.4712).  

La nivel european, Moldova deţine locul 37 din cele 43 ţări europene, lăsând 

în urma sa Serbia, Bulgaria, Albania, Ucraina, Macedonia, dar cedând mediei 

europene (0.6936). 

 

 Tabelul 2. Moldova în clasamentul internaţional EGDI - 2014 
 

 

Comparativ cu ţările vecine, evoluţia Moldovei este destul de vizibilă. 

Ucraina, situată pe locul 87, se află într-un proces regresiv, ocupând o poziţie 

inferioară performanțelor înregistrate în anii anteriori (loc.68 în EGDI- 2012, 

loc.54 – în EGDI-2010 sau loc.41 – în EGDI-2008). 

Deşi se situează cu două poziţii mai sus comparativ cu Moldova, Romania a 

înregistrat de asemenea o scădere vizibilă comparativ cu anii anteriori, situându-se 

anul acesta pe locul 64, faţă de 62 în EGDI-2012, sau 47 în EGDI-2010. 
 

Analizând dinamica indicelui   Figura 3. Dinamica Indicelui EGDI (anii 2005-2014) 

EGDI pentru Moldova în 

perioada anilor 2000-2014 

(Figura 3), se observă o 

tendinţă generală pozitivă de 

creştere. În această perioadă, 

valoarea indicelui a sporit de 

1,6 ori, majorându-se de la 

0,345 (anul 2005) până la 

0,5626 în 2014. Iar din anul 

2008 Moldova depăşeşte media 

mondială a Indicelui EGDI.  
 

 

 Poziţia în rating Indicele 

EGDI 

Sub-Indicii 

Nivel 

mondial 

Nivel 

european 

(TII) Telecom. 

Infrastructure 

Online Service 

(OSI) 

Human Capital 

(HCI) 

World    0.4712 0.3650 0.3919 0.6566 

Europe         0.6936 0.6678 0.5695 0.8434 

Coreea   1 - 0.9462 0.9350 0.9764 0.9273 

Franţa 4 1 0,8938 0,80003 1,0000 0,8812 

România  64 36 0.5632 0.4385 0.4409 0.8100 

Moldova  66 37 0.5571 0.4236   0.5276 0.7201 

Serbia  69 38 0.5472 0.4681 0.3937 0.7796 

Bulgaria   73 39 0.5421 0.5941 0.2362 0.7960 

Albania   84 40 0.5046 0.3548 0.4488 0.7100 

Ucraina  87 41 0.5032 0.3802 0.2677 0.8616 
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http://egov.md/images/w_egdi_ucraina.pdf
http://egov.md/images/w-egdi_romania.pdf
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Această majorare s-a datorat, în mare măsură, dezvoltării continue a 

infrastructurii de comunicaţii electronice, precum şi eficientizării procesului de 

guvernare prin modernizarea tehnologică a sectorului public şi implementarea 

guvernului electronic. Lansarea în mai 2012 a portalului serviciilor publice 

https://servicii.gov.md/ a oferit cetățenilor şi mediului de afaceri accesul facil la 

serviciile publice disponibile în Republica Moldova inclusiv serviciile electronice. 

Între acestea se numără: înregistrarea afacerii, obţinerea certificatelor, licenţelor, 

completarea declaraţiilor, plata contribuţiilor de asigurare socială, etc.  
  

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional E-GRI 

dezagregat pe sub-indici 
   

Rezultatele obţinute de către Republica Moldova au influenţat esenţial valorile 

sub-indicilor de evaluare a nivelului de dezvoltare a guvernării electronice la noi în 

ţară. Mai jos se prezintă analiza sub-indicelor EGDI, evidenţiind indicatorii care au 

condus la majorarea respectiv micşorarea valorii indicelui compozit. 
  

Tabelul 4. Moldova în clasamentul internaţional EGDI dezagregat pe sub-indici 
 

Indicele/ 

Sub-indicile 

2014 2012 Abaterea absolută 

Poziţia 
Valoarea 

Indicelui 
Poziţia 

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

Indicele EGDI 66 0.5571 69 0,5626 11 - 0,005 

Infrastructura 

telecomunicaţiilor      (TII) 
69 0.4236 72 0,3586 

3 
+0,065 

Serviciile on-line      (OSI) 57 0.5276 61 0,5163 4 +0,011 

Capitalul uman         (HCI) 85 0.7201 80 0,8129 5 - 0,928 
 

Sub-indicele Infrastructura în telecomunicaţii (TII)– caracterizează nivelul de 

dezvoltare a infrastructurii de comunicaţii electronice utilizând 5 indicatori 

privind: numărul de abonamente la 100 locuitori la telefonia fixă/mobilă, Internet 

de bandă largă fix/mobil şi Utilizatori Internet la 100 locuitori (tabelul 5).  

Datele luate în calcul sunt utilizate din Baza de date ale UIT şi Banca Mondială.  

Sub-indicele TII -2014 a fost completat cu un nou indicator Internet de bandă largă 

mobil, care lipsea în studiile precedente, fiind eliminate lacunele din studiile 

precedente privind infrastructura în telecomunicaţii.  
 

Tabelul 5. Valorile obţinute de către Moldova dezagregat pe sub-indicele TII-2014 
 

 

 

 

 Infrastructura în 
telecomunicaţii 

 Utilizatori 
Internet  

Abonamente     
telefonie fixă 

Abonamente 
telefonia 
mobilă  

Abonamente 
Internet fix 
de bandă 

largă  

Abonamente 
  Internet mobil  
de bandă largă  

Moldova 0,4236 43,37 34,31 116,1 11,87 5,08 

Media mondială 0,3650 39,40 18,40 98,023 9,74 47,78 

Europa 0,6678 71,16 39,17 123,37 24,83 23,57 

https://servicii.gov.md/
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Valoarea sub-indicelui Infrastructura în telecomunicaţii (0,4236) 

denotă o creştere pozitivă faţă de rating-ul precedent (0,3586), graţie creşterii 

nivelului de penetrare a serviciilor Internet, telefoniei mobile şi dublării lăţimii de 

bandă internaţională. Dezvoltarea infrastructurii de acces în baza reţelelor optice, 

majorarea benzii de acces la planurile tarifare contribuie la trendul ascendent al 

serviciilor de acces la Internet fix şi mobil.  

Odată cu lansarea în luna iulie 2013 a portabilităţii numerelor telefonice în 

reţelele mobile şi fixe a început o nouă etapă în dezvoltarea pieţei serviciilor de 

telefonie, stimulând concurenţa între furnizori, contribuind astfel la diminuarea 

tarifelor, la extinderea gamei de servicii şi îmbunătăţirea calităţii lor. 

Poziţia 69 la sub-indicele TII indică, că Moldova are rezerve la acest capitol şi 

urmează să-şi concentreze eforturile pentru promovarea tehnologiilor avansate IC, 

în special a accesului la Internet de bandă largă. 
 

Sub-indicele serviciile on-line – caracterizează amploarea şi calitatea furnizării de 

servicii online şi se determină în baza unui Chestionar organizat pe compartimente 

tematice specifice, structurat în patru studii care corespund celor patru nivele de 

complexitate pentru prestarea serviciilor on-line: servicii de informare noi, servicii 

de informare îmbunătăţite, servicii tranzacţionale şi servicii conexe. 

Primul studiu se referă la publicarea informaţiei de interes public pe pagina-

web ale autorităţilor publice centrale. Al doilea studiu caracterizează interacţiunea 

dintre guvern si cetăţeni, posibilitatea descărcării formularelor administrative în 

vederea depunerii ulterioare a acestora la APC, verificarea on-line a statutului 

unor documente eliberate, precum şi versiunile lingvistice accesibile pe paginile 

WEB ale autorităţilor publice.  

Al treilea studiu atestă posibilităţi de achitare online, plata impozitelor, 

completarea şi solicitarea documentelor de identitate, licenţelor.  

Servicii conexe prezintă nivelul cel mai avansat al dezvoltării e-Guvernării. În 

acest context, Guvernul are ca obiectiv încurajarea procesului de interacţiune 

dintre cetăţeni şi autoritatea publică prin consultările online, consultări publice.  
 

În clasamentul dezagregat pe sub-indicele serviciile online, (Tabelul 6) 

Republica Moldova a obţinut valoarea de 0,5276, depăşind media mondială şi 

media europeană. 
 

 Tabelul 6. Valorile obţinute de către Moldova dezagregat pe sub-indicele OSI-2014  
 

 Serviciile 
online 
(OSI) 

Servicii de 
informare 

noi,  
% 

Servicii de 
informare 

îmbunătăţite, 
% 

Servicii 
tranzacţionale, 

% 

Servicii 
conexe, 

% 

Moldova 0,5276 100 82 77 88 

Media mondială 0,3919 64,48 39,88 22 26,85 

Europa 0,5695 81,32 58,25 33,32 39,26 
 

În dinamică se constată un progres considerabil al Republicii Moldova cu 

privire la serviciile electronice oferite de autorităţile publice centrale. În prezent, 

pentru cele mai multe instituţii guvernamentale, serviciile publice furnizate on-line 
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sunt caracterizate prin nivelul II şi III de complexitate. Oferirea 

informaţiilor cetăţeniilor cu privire la documentele relevante noi pe site-urile 

autorităţilor publice centrale, descărcarea formularelor administrative se oferă 

practic de toate APC-urile. A sporit esenţial ponderea de achitări online, plata 

impozitelor, completarea şi solicitarea documentelor de identitate, licenţelor .  

Toate aceste rezultate au condus la poziţionarea Moldovei pe sub-indicele OSI 

pe locul 57, cea mai înaltă poziție deţinută de Moldova în clasamentul recent la 

nivel de sub-indici. 
 

Sub-indicele Capitalul uman(HCI) estimează nivelul de alfabetizare digitală a 

populaţiei. Sub-indicele HCI-2014 a fost modificat şi completat cu 2 indicatori noi, 

astfel conţine 4 indicatori: nivelul de alfabetizare a adulţilor, rata de admitere la 

procesul educaţional, care cuprinde învăţământul primar, gimnazial şi universitar,  

perioada de şcolarizare, care prevede numărul total de ani de școlarizare a unui 

copil, și perioada medie pentru școlarizarea unui adult (de la 25 ani). 

 

Tabelul 7. Valorile obţinute de către Moldova dezagregat pe sub-indicele HCI-2014  
 

 Capitalul 
uman 

Nivelul de 
alfabetizare 
 a adulţilor 

 

Rata de 
admitere la 
procesul 

educaţional 

Perioada de 
şcolarizare 

 Perioada medie 
pentru 

şcolarizarea 
unui adult 

Moldova 0,7201 98,97 69,46 11,85 9,7 

Media mondială 0,6566 84,29 74,41 12,5 7,68 

Europa 0,8434 98,63 88,54 15,25 10,67 
 

 

La sub-indicile capitalului uman (Tabelul 7), Moldova a atestat cele mai joase 

valori (0,7201), fapt ce relevă gradul sporit de „analfabeţi digitali”. Chiar dacă tot 

mai mulţi cetăţeni sunt conectaţi on-line, o mare parte din aceștia au competenţe 

digitale insuficiente pentru mediul de lucru actual. În acest sens, este necesară 

instruirea continua a funcţionarilor cu intervenţii sustenabile ale mai multor 

instituii publice din diferite sectoare, care să aducă o creştere a acestui indicator. 

În urma analizei valorilor Republicii Moldova obţinute pe cele trei componente ale 

EGDI, scorurile pentru prestarea serviciilor online sunt mai înalte comparativ cu 

celelalte două componente, aşa cum se arată în (Figura 4).  

Stagnarea valorii medii a            Figura 4. Repartizarea celor trei componente ale EGDI  

EGDI a fost influenţată de scorurile 

joase obţinute la sub-indicele 

capitalului uman şi indicele 

infrastructura de telecomunicaţii. 

Rezultatele reflectă nivelul scăzut 

servicii de on-line, de infrastructură 

şi resurse de capital uman, 

evidenţiind, de asemenea, 

amploarea decalajelor existente.  
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Indicele de e-participare 
 

Ca derivată a Indicelui EGDI serveşte Indicele de e-participare (EPI), care 

caracterizează utilizarea serviciilor on-line, şi în special interacţiunea dintre 

cetăţean şi Guvern în procesul de elaborare a politicilor publice, de luare a 

deciziilor asupra acestora.  

Indicele EPI este axat pe dimensiunea de evaluare a participării cetăţenilor la 

procesul de luare a deciziilor publice şi se estimează în baza a trei chestionare:  

 E-informaţii - utilizarea Internetului pentru a facilita furnizarea de 

informaţii;  

 E-consultare - interacțiune cu părțile interesate; 

 E-decizii - implicarea în procesele de luare a deciziilor. 

Este remarcabil, că Moldova a intrat în topul primelor 50 de state cu nivel 

avansat de e-participare şi se plasează pe locul 40. Valoarea indicelui EPI obţinută 

de ţara noastră în clasamentul actual este identică cu a Austriei şi Belgiei. Faptul 

relevă gradul satisfăcător de interacţionare a statului cu comunitatea, aducându-l 

mai aproape de cetăţean şi implicându-l pe acesta în procesul de guvernare.  
 

 Tabelul 7. Evoluţia Indicelui EPI pentru Republica Moldova  
 

 

 

 

 

 

 

 

Din tabelul 7 se observă progresul evident al Moldovei în evoluţie. În 

perioada anilor 2006-2014 Moldova a reuşit să avanseze de pe poziţiile inferioare 

(loc 151 – în 2006, 116 – în 2008, 58 – în 2010) până la poziţia 40 în anul 2014. 

În top 50 au intrat doar şapte ţări din categoria statelor – membre Lower Middle 

Income Countries, printre care şi Republica Moldova.  

România ocupă poziția 71, urcând în comparaţie cu 2012 cu 28 poziţii, dar 

neajungând performanţa din 2010, când s-a clasat pe locul 64. 

Ucraina a progresat cu şase poziţii din 2012 (locul 77), însă a performat mai 

slab decât în perioada 2004-2010 (locurile 28-48). 

Pe dimensiunea Open Governmental Data, Moldova se clasează între primele 

50 de ţări la publicarea datelor guvernamentale cu caracter public, fiind printre cele 

doar 6 state din categoria Low Middle Income Countries care au intrat în top. 

Mai mult decât atât, ţara noastă este printre cele doar 46 de state-membre ale 

ONU (din 195) care au portaluri special dedicate pentru postarea/publicarea datelor 

guvernamentale cu caracter public. 

      

 

 2014 2012 2010 2008 2006 

World  0.3947  0,2225 0,1980 - - 

Europa       0.5454  0,3482 0,3236 - - 

Moldova  0.6275  0,3947 0,2000 0.0682 0,000 

România  43.10 0,1579 0,1857 0.0455 0,3175 

Ucraina  0.4314  0,0789 0,2571 0.5682 0,3651 

http://egov.md/images/w_epart_moldova.pdf
http://egov.md/images/w_epart_moldova.pdf
http://egov.md/images/w_epart_moldova.pdf
http://egov.md/images/w_epart_moldova.pdf
http://egov.md/images/w_top50.pdf
http://egov.md/images/w_epart_moldova.pdf
http://egov.md/images/w_epart_romania.pdf
http://egov.md/images/w_countries66.pdf
http://egov.md/images/w_countries66.pdf
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Concluzii 
 

Eforturile depuse în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii 

de comunicaţii şi Internetului de mare viteză, implementarea şi utilizarea 

serviciilor electronice au contribuit la creşterea poziţiei Moldovei în rating-ul 

internaţional privind dezvoltarea e-guvernării.  
 

Republica Moldova a înregistrat un salt de 3 poziţii în clasamentul mondial 

EGDI -2014 şi s-a plasat pe locul 66 din 193 de state membre ale ONU cu valoarea 

Indicelui E-GRI - 0.5571, depăşind valoarea medie mondială (0.4712), dar cedând 

mediei europene (0.6936). 

Cea mai înaltă poziţie s-a atestat la sub-indicele serviciile online oferite de 

autorităţile publice centrale, (poziţia 57) fiind constatat un progres considerabil în  

digitalizarea serviciilor publice.  

După nivelul de dezvoltare a infrastructurii de comunicaţii electronice, 

Moldova denotă o creştere pozitivă faţă de rating-ul precedent (poziţia 69), graţie 

vitezei înalte de acces la Internet, dublării lăţimii de bandă internaţională.  

Cea mai joasă poziţie a fost înregistrată la sub-indicele capitalului uman (poziţia 

85), fapt ce relevă gradul nesatisfăcut de abilităţi TIC a funcţionarilor publici, 

precum şi implicarea activă a acestora în procesul educativ.  

În pofida scăderii indicelui capitalului uman, Republica Moldova a crescut în 

clasamentul mondial EGDI-2014 şi acesta este un progres foarte îmbucurător în 

actuala conjunctură, când mai multe ţări au avut scăderi a acestui indice.  
 

Remarcabil este şi faptul, că Moldova a intrat în topul primelor 50 de state cu 

nivel avansat de e-participare şi se plasează pe locul 40. Aceasta denotă 

transparenţa procesului decizional, care se exprimă prin interacţiunea satisfăcătoare 

dintre cetăţean şi Guvern în procesul de elaborare a politicilor publice, de luare a 

deciziilor asupra acestora, implicând nemijlocit societatea civilă in procesul de 

guvernare.  

 

Pentru a-şi consolida poziţiile sale în rating-ul internaţional şi pentru 

îmbunătăţirea procesului de e-guvernare, Moldova urmează să stabilească o 

viziune naţională clară la acest capitol, susţinută de politici adecvate şi cadrele de 

guvernare profesioniste, precum şi investiţii mai mari în infrastructura 

comunicaţiilor electronice, a capitalului uman şi furnizarea de servicii on-line.  

Consolidarea capacităţilor naţionale şi locale într-un mod holistic şi integrat  

este esenţială pentru abordarea provocărilor complexe şi interdependente cu care se 

confruntă societatea noastră la ziua de azi.  

 
 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 


