
 
Sinteza Raportului anual al Departamentului Afacerilor Economice şi Sociale al 

Naţiunilor Unite cu privire la gradul de dezvoltare a Guvernării electronice pe plan 

global „UN Global E-Government Survey 2010” 

 

   Recent, Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite a 

lansat Raportul anual „UN Global E-Goverment Survey 2010” privind gradul de 

dezvoltare a e-Guvernării electronice în 192 de state ale lumii.   

Menţionăm că, 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-Guvernării în diferite ţări 

ale lumii. 

Conform Raportului menţionat, componenţa Indicelui de dezvoltare a e-

Guvernării  a rămas nemodificată şi este compusă din trei sub-indici: 

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

 Sub-indicele dezvoltării infrastructurii de telecomunicaţii 

(Telecommunication Infrastructure Index - TII) 

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

Pe prima poziţie, în anul 2009, s-a plasat Republica Coreea, crescând cu 6 

poziţii faţă de anul 2008.  Tradiţional în topul celor 10 ţări cu nivel avansat de e-

Guvernare s-au menţinut Statele Unite, Canada, Danemarca, Marea Britanie. 

 

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

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

majoritatea ţărilor din CSI. Şase din cele 12 state CSI se caracterizează cu 

depăşirea valorii medii mondiale a indicelui e-GRI (0,4510), (figura 2). 

 

 

 

          Ţara Locul 

 (2010) 

Index 

(2010) 

Republica Coreea 1 0.8785 

Statele Unite 2 0.8510 

Canada 3 0.8448 

Marea Britanie 4 0.8147 

Olanda 5 0.8097 

Norvegia 6 0.8020 

Danemarca 7 0.7872 

Australia 8 0.7863 

Spania 9 0.7516 

Franţa 10 0.7510 



 

 

 

 

 

 

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

 
Ţările CSI Locul e-GRI WMI TII HCI 

Kazahstan 46 0.5578 0.5270 0.1797 0.9677 

  Ukraina 54 0.5181 0.3410 0.2487 0.9647 

Federaţia Rusă 59 0.5136 0.3302 0.2765 0.9397 

Belarus 64 0.4900 0.3016 0.2081 0.9659 

  Moldova 80 0.4611 0.2952 0.1933 0.8999 

Azerbaijan 83 0.4571 0.3238 0.1329 0.9185 

Uzbechistan 87 0.4498 0.3778 0.0854 0.8883 

Kirghistan 91 0.4417 0.3175 0.0918 0.9196 

Georgia 100 0.4248 0.2476 0.1164 0.9156 

Armenia 110 0.4025 0.1746 0.1280 0.9117 

Tadjichistan 122 0.3477 0.0889 0.0615 0.9005 

Turcmenistan 130 0.3226 0.0286 0.0414 0.9067 

Media CSI  0.4489 0.2794 0.1469 0.9249 

Media mondială  0.454     0,286 0,236 0,797 

 

Republica Moldova,  în anul 2009, s-a ridicat cu 13 poziţii faţă de anul 2008, 

plăsîndu-se în reiting  pe locul 80. 

Valoarea Indicelui e-GRI, calculată pentru Republica Moldova în anul 2009 

depăşeşte media mondială, dar rămâne în urmă faţă de valorile Europene şi 

Americane (figura3). 
 

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

până la 0,4611 (anul 2009) depăşind valoarea medie mondială. (figura 4). 

 

 

Figura 4. Dinamica Indicelui e-GRI în perioada anilor 2003-2009 
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          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. La acest sub-indice RM este plasată pe locul 63. 

         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 şi plasează republica în 

reitingul ţărilor doar pe locul 84. 

          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. 

          O poziţie mai joasă Moldova o deţine pe sub-indicele  TII, care 

caracterizează nivelul de dezvoltarea a infrastructurii de telecomunicaţii. Valoarea 

sub-indicelui TII pentru Moldova este de 0,1933 şi denotă a creştere pozitivă faţă 

de reitingul   precedent (0,1532). 

          La finele anului 2009, în Republica Moldova la 100 locuitori reveneau 32% 

telefoane fixe şi 76% telefoane mobile. De computer la domiciliu dispun circa 33% 

gospodării, iar  gospodării cu acces la Internet 27%, din care 11% beneficiază de 



acces în bandă largă. Deşi aceste cifre sunt impunătoare, la sub-indicele TII, 

Moldova se poziţionează doar pe locul 87. 

          Este evidentă necesitatea de elaborare şi implementare a unor politici publice 

eficiente de stimulare a dezvoltării serviciilor de comunicaţii electronice (telefoniei 

fixe, mobile, accesului în bandă largă la Internet) şi adaptarea costului acestora la 

capacitatea de cumpărare a populaţiei. 

          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.  

           

 

 

 

 

 


