
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 2012” 
 
 

Evoluţia Indicelui de dezvoltare a e-Guvernării (e-GRI) la nivel 

internaţional 
 

 

      Recent, Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite a 

lansat Raportul anual „UN Global E-Government Survey 2012” privind gradul de 

dezvoltare a Guvernării electronice pe plan global.  

Mesajul de bază al acestui Raport se referă la decalajul substanţial privind 

accesul şi utilizarea tehnologiilor informaţionale, şi la faptul că acest decalaj nu va 

fi înlăturat în viitorul apropiat dacă nu va fi efectuată o acţiune de comun acord la 

nivel naţional, regional şi internaţional.  

      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.  

      Menţionăm că, Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor 

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

GRI). Acest indice reflectă performanţa ţărilor lumii cu privire la guvernarea 

electronică sub un 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. Componenţa 

cantitativă a Indicelui E-GRI este bazată pe evaluarea paginilor „web”, 

infrastructura în telecomunicaţii şi aportul resurselor umane: 

 Sub-indicele serviciile online  

 Sub-indicele dezvoltării infrastructurii de telecomunicaţii  

 Sub-indicele dezvoltării capitalului uman  

      Metodologia de calcul a indicelui este prezentată în figura de mai jos: 

 



Figura 1. Metodologia de calcul a Indicelui de dezvoltare a e-Guvernării 
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                           Sursa: UN Global E-Government Survey 2012 

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

Guvernare Republica Coreea îşi menţine poziţia sa de lider , fiind urmată de trei 

ţări europene: Olanda (0,9125), Marea Britanie (0,8960), Danemarca (0,8889). Cel 

mai mare salt în rating l-a avut Finlanda care s-a clasat de pe locul al 19-lea pe al 

9-lea în 2011. Statele Unite şi Norvegia a coborât 3 şi respectiv 2 poziţii fiecare.  

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

Ţara 

2011 2009 Abaterea absolută 

Locul 
Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

Republica Coreea 1 0,9283 1 0,8785 0 +0,05 

Olanda 2 0,9125 5 0,8097 3 +0,1 

Marea Britanie 3 0,8960 4 0,8147 1 +0,08 

Danemarca 4 0,8889 7 0,7872 3 +0,1 

Statele Unite 5 0,8687 2 0,8510 3 +0,02 

Franţa  6 0,8635 10 0,7510 4 +0,11 

Suedia 7 0,8599 12 0,7474 5 +0,11 

Norvegia 8 0,8593 6 0,8020 2 +0,06 

Finlanda 9 0,8505 19 0,6967 10 +0,15 

Singapore 10 0,8474 11 0,7476 1 +0,1 
 

Sursa: UN Global E-Government Survey 2012 
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                                            Figura 2. Clasificarea regională a E-GRI         

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 2009 la 0,4882 în 

2011.  

      Regiunea Americii şi Europei indică cel mai înalt nivel al indicelui E-GRI, 

urmate de Asia şi Oceania. De menţionat că indicii pregătirii regionale a e-

guvernării sânt cumulate la o anumită scară şi estimează performanţele fiecărui 

grup comparativ cu cele din restul lumii.         

 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional E-GRI 
 

Republica Moldova a înregistrat un salt de 11 poziţii în clasamentul mondial, 

plasându-se pe locul 69. Este remarcabil faptul că, după o perioadă de scădere, 

Republica Moldova demonstrează o creştere a Indicelui de dezvoltare E-GRI de la 

0,4611 (în anul 2009) până la 0,5626 (în anul 2011) depăşind valoarea medie 

mondială. Totodată, Moldova cedează mediei europene precum şi ţărilor vecine 

România şi Ucraina. 

Comparativ cu ţările CSI, Moldova se plasează pe locul 5 fiind depăşită 

de Federaţia Rusă, Kazahstan, Belarus şi Ucraina. (tabelul 2) 
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Tabelul 2. Indicele E-GRI, în ţările CSI  
 

Ţările CSI 

Locul 

Regional 

2011 

2011 2009 
Abaterea 

absolută 

Poziţia 
Valoarea 

Indicelui 
Poziţia  

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

Federaţia Rusă 1 27 0,7345 59 0,5136     32 +0,22 

Kazahstan 2 38 0,6844 46 0,5578      8 +0,13 

Belarus 3 61 0,6090 64 0,4900      3 +0,12 

Ucraina 4 68 0,5653 54 0,5181     14 +0,05 

R. Moldova 5 69 0,5626 80 0,4611     11 +0,10 

Georgia 6 72 0,5563 100 0,4248     28 +0,13 

Uzbekistan 7 91 0,5099 87 0,4498      4 +0,06 

Armenia 8 94 0,4997 110 0,4025     16 +0,1 

Azerbaidjan 9 96 0,4984 83 0,4571     13 +0,04 

Kîrgîzstan 10 99 0,4879 91 0,4417      8 +0,05 

Tadjikistan 11 122 0,4069 122 0,3477      0 +0,06 

Turkmenistan 12 126 0,3813 130 0,3226      4 +0,06 

Media 

mondială 
- - 0,4882  0,4406 - +0,04 

 

      În fruntea clasamentului statelor CSI se plasează Federaţia Rusă înregistrând   

cel mai mare salt în rating de circa 32 poziţii. Nouă din cele 12 state CSI se 

caracterizează prin o depăşire a valorii medii mondiale a indicelui (0,4882).  

                           Figura 3. Dinamica E-GRI în perioada  

                                                      anilor 2003-2011 

 

     Analizînd dinamica 

indicelui E-GRI pentru 

Republica Moldova în 

perioada anilor 2003-2011 

(Figura 3), se observă o 

tendinţă generală pozitivă de 

creştere. În această perioadă, 

valoarea indicelui a sporit de 

1,5 ori, majorându-se de la 

0,374 ( anul 2009) până la 0,5626 în 2011.  Iar din anul 2008 R. Moldova 

depăşeşte media mondial a indicelui E-GRI. Această majorare s-a datorat creşterii 
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rolului sectorului TIC, ceea ce a avut ca efect eficientizarea serviciilor de e-

guvernare.    

 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional E-GRI 

dezagregat pe sub-indici 
 

      Analizând datele din tabelul 3, observăm că, rezultatele obţinute de către 

Republica Moldova au influenţat esenţial valorile sub-indicilor.  

Tabelul 3. Republica Moldova în clasamentul internaţional E-GRI dezagregat pe 

sub-indici  
 

Indicele/ 

Subindicile 

2011 2009 Abaterea absolută 

Poziţia 
Valoarea 

Indicelui 
Poziţia  

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

R. Moldova 69 0,5626 80 0,4611     11 +0,10 

Serviciile on-line 

 

0,5163 
 

 

 

0,1004 

 

+0,4159 

Infrastructura 

telecomunicaţiilor 
0,3586 0,0638 +0,2948 

Capitalul uman 0,8129 0,2970 +0,5159 

 

      Mai jos se prezintă  analiza sub-indicelor E-GRI, evidenţiind indicatorii care  

au condus la majorarea respectiv micşorarea valorii indicelui compozit. 

Sub-indicele serviciile online – include 4 indicatori: servicii de informare noi, 

servicii de informare îmbunătăţite, servicii tranzacţionale şi servicii conexe. 

Aceşti indicatori corespund celor patru nivele de complexitate pentru prestarea 

serviciilor electronice publice. . Primul indicator se referă la publicarea informaţiei 

de interes public pe pagina-web ale  autorităţilor publice centrale. Al doilea 

indicator 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.  

l treilea indicator 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.  

 

Tabelul 4. Republica Moldova în clasamentul internaţional E-GRI dezagregat pe 

sub-indicele serviciile online pentru anului 2011 

 
 Serviciile 

online 

Servicii de 

informare 

noi,  

% 

Servicii de 

informare 

îmbunătăţite, 

% 

Servicii 

tranzacţionale, 

% 

Servicii 

conexe, 

% 

Moldova 0,5163 100 50 25 48 

Media mondială 0,4328 81 48 26 33 

Europa 0,6189 96 66 45 46 

CSI  0,4500 90 50 22 38 

România 0,5163 100 64 29 36 

 

      În clasamentul dezagregat pe sub-indicele serviciile online,(tabelul 3)  

Republica Moldova a obţinut valoarea de 0,5163, depăşind media mondială şi 

media statelor CSI.  

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 sunt 

caracterizate prin nivelul I şi II de complexitate. Oferirea informaţiilor cetăţeniilor 

cu privire la documentele relevante noi pe site-urile autorităţilor publice centrale 

(100%) au ajustat valoarea respectivă, în timp ce interacţiune dintre cetăţeni şi 

autoritatea publică (25%) au diminuat-o.  

Sub-indicele Infrastructura în telecomunicaţii – caracterizează nivelul de 

dezvoltare a infrastructurii de telecomunicaţii şi se calculează în baza datelor UIT. 

(tabelul 5) 

În perioada de raport au fost îmbunătăţite calitatea datelor, fiind eliminate lacunele 

din studiile precedente privind infrastructura în telecomunicaţii. 

 

 

 

 

 



Tabelul 5. Republica Moldova în clasamentul internaţional E-GRI dezagregat pe 

sub-indicele infrastructura în telecomunicaţii pentru anului 2011 

 
 

Infrastructura în 
telecomunicaţii 

Utilizatori 
Internet 
la 100 

locuitori 

 

Linii 
telefonice 

fixe la 
100 

locuitori 

Abonaţi la 
telefonia 
mobilă la 

100 locuitori 

Abonamente 
Internet în 
puncte fixe 

la 100 
locuitori 

Internet 
mobil în 
bandă 
largă la 

100 
locuitori 

Moldova 0,3586 40,00 32,50 88,59 5,65 7,53 

Media 

mondială 

0,3245 32,79 18,87 88,53 9,33 8,73 

Europa 0,6460 66,01 40,40 119,52 24,06 23,63 

CSI  0,3100 27,12 20,13 101,66 8,28 5,26 

România 0,4232 39,93 20,94 114,68 13,00 13,96 

 

      Valoarea sub-indicelui Infrastructura în telecomunicaţii (0,3586) denotă a 

creştere pozitivă faţă de ratingul precedent (0,1933), graţie creşterii nivelului de 

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

internaţională. Totuşi, deşi valoarea sub-indicelui a sporit aproape de două ori faţă 

de ratingul precedent,  la acest capitol R. Moldova deţine cele mai joase valori, 

fapt ce semnalează necesitatea dezvoltării infrastructurii TIC, în special 

a accesului la Internet de bandă largă. 

Sub-indicele Capitalul uman este compus din doi indicatori: nivelul de 

alfabetizare a adulţilor şi rata de admitere la procesul educaţional, care cuprinde 

învăţământul primar, gimnazial şi universitar (tabelul 5). 
 

Tabelul 5. Republica Moldova în clasamentul internaţional E-GRI dezagregat pe 

sub-indicele capitalul uman pentru anului 2011 
 

Capitalul uman 

 
Nivelul de 

alfabetizare 
a adulţilor 

 

Rata de 
admitere la 

procesul 
educaţional 

Moldova 0,8129 98,46 69,48 

Media mondială 0,7173 84,43 72,93 

Europa 0,8916 98,51 87,72 

CSI  0,8600 99,47 78,18 

România 0,8783 97,65 86,20 

 

   R Moldova a atestat cele mai înalte valori la sub-indicile capitalului 

uman (0,8129), deţinând 98,46% nivelul de alfabetizare a adulţilor şi o rată de 



admitere la procesul educaţional de 69,48 %. Acest fapt relevă gradul înalt 

de abilităţi TIC a funcţionarilor publici, precum şi a persoanelor de 

vârsta educativă, implicarea activă a acestora în procesul de studii 

 

Concluzii generale  
 

      Tendinţele în dezvoltarea e-guvernării în 2011 indică faptul că avantajele  

societăţii informaţionale dobândesc valabilitate.  

      Potrivit Raportului anual al Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al 

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

glob menţionat, Republica Moldova a înregistrat un salt de 11 poziţii în 

clasamentul mondial, plasându-se pe locul 69. Este remarcabil faptul că, după o 

perioadă de scădere, Republica Moldova demonstrează o creştere a Indicelui de 

dezvoltare E-GRI de la 0,4611 (în anul 2009) până la 0,5626 (în anul 2011) 

depăşind valoarea mediei mondiale. Totodată, Moldova cedează mediei europene 

precum şi faţă de ţările vecine, România şi Ucraina. 

      Cea mai înaltă valoare s-a atestat la sub-indicele capitalului uman (0,8129) fapt 

ce relevă gradul înalt de abilităţi TIC a funcţionarilor publici.  

Cea mai joasă valoare a fost înregistrată la sub-indicele infrastructura de 

telecomunicaţii, valoarea acestuia este de 0,3586 şi semnalează necesitatea 

dezvoltării infrastructurii TIC, în special a accesului la Internet de bandă largă. 

 

 

 

 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor 


