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SUMMARY
E-government aims to reform and streamline government in the spirit of new developments in 

information technology and the Internet, in a new paradigm of government - from government 
that leads to a government that provides services to citizens. The solutions to date on compu-
terization of public sector activities have been based on traditional government approaches - a 
bureaucratic and strongly segmented government.

An important obstacle to consider in the implementation of e-Governance solutions is the lack 
of a methodological approach. The paper discusses some aspects regarding the implementation 
methodology of e-Government solutions - the interoperability of e-Government solutions, the ne-
cessity and role of a conceptual reference model of e-Governance, the establishment of a common 
data infrastructure in order to ensure the conditions necessary for the development of complex 
electronic services on the entire information space of the public administration.
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Introducere. Tehnologia Informației şi Internetul au creat posibilități noi de comuni-
care şi interacțiune între guvernare, cetățeni şi mediul de afaceri. Au fost dezvoltate noi 
tipuri de relații în exercitarea actului guvernării şi în modul în care guvernarea oferă servicii 
cetățenilor. Guvernele depun eforturi pentru a accelera dezvoltarea de servicii electronice 
complexe, de înaltă calitate, având drept scop de a îmbunătăți eficiența şi eficacitatea gu-
vernării şi de a face activitățile guvernamentale mai transparente. [1]

Soluțiile pentru serviciile electronice din noua generație presupun un nivel sporit de 
maturitate a modelelor de guvernare electronică. Digitalizarea serviciilor publice şi furniza-
rea lor în regim on-line implică, de regulă, un număr mare de agenții, instituții şi organizații 
guvernamentale. Condiția de success este interoperabilitatea, iar soluțiile au drept carac-
teristici distincte comunicarea interactivă între guvern şi cetățeni, servicii tranzacționale şi 
furnizarea de servicii integrate bazate pe interoperabilitate sporită între diferitele sisteme 
din cadrul guvernării. [1, 3, 8]

Informatizarea activităților din sectorul public a condus la soluții informatice care au la 
bază o abordare tradițională a guvernării - birocratică şi puternic segmentată. Această abor-
dare nu asigură modernizarea substanțială a guvernării, buna comunicare între entitățile 
publice şi furnizarea de servicii complexe, de înaltă calitate, ci, mai degrabă, împiedică 
absorbția şi utilizarea de tehnologii înalte şi crearea de valoare adăugată pentru serviciile 
publice. [3, 8]

Inițial, informatizarea administrației publice a vizat, în principal, aspecte tehnice, fără a 
genera schimbări esențiale la nivel de procese. [6] Astăzi, agendele e-Guvernării se concen-
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trează tot mai mult pe transformarea guvernării într-o nouă paradigmă, în care guvernarea 
este centrată pe cetățean.

1. e-Guvernarea în Republica Moldova. Republica Moldova a înregistrat progrese vizibi-
le în implementarea soluțiilor de e-Guvernare. Indicatorii de dezvoltare a guvernării electroni-
ce sunt peste media globală, comparabili cu indicatorii europeni (tabelul 1).

Tabelul 1. Indicele de dezvoltare a guvernării electronice în Republica Moldova. 

Indicele de 
dezvoltare a 
e-Guvernării

Indicele ser-
vicii on-line

Indicele de 
infrastruc-

tură de 
comunicații

Indicele de 
capital uman

Indicele e-
Participare

Media euro-
peană

0.7727 0.7946 0.6765 0.8471 0.8103

Republica 
Moldova

0.6590 0.7708 0.4787 0.7274 0.8596

Media glo-
bală

0.5491 0.5691 0.4155 0.4155 0.5654

Țările cu ve-
nituri medii 
inferioare

0.4411 0.4688 0.2703 0.5843 0.4622

Sursa. United Nations E-Government Survey 2018. [12]

Documente strategice precum Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-
Transformare) [2], Programul privind Cadrul de Interoperabilitate [4] sau Legea cu privire la schimbul 
de date şi interoperabiltate [5] au drept scop declarat modernizarea serviciilor publice. Cadrul de 
interoperabilitate defineşte condiţii esenţiale pentru o guvernare modernă şi inovatoare:

- interoperabilitatea sistemelor IT în sectorul public; 
- reutilizarea şi schimbul eficient de date;
- cadrul pentru optimizarea serviciilor, reutilizarea resurselor şi a serviciilor;
- colectarea şi publicarea automatizată a datelor guvernamentale deschise.
Legea cu privire la schimbul de date şi interoperabiltate reglementează raporturile în 

procesul schimbului de date între autorități şi instituții care gestionează sau dețin sisteme 
informaționale de interes public.

În ciuda progresului realizat, există un şir de factori care, în actualele condiții, limitează per-
spectiva de dezvoltare guvernării electronice în Republica Moldova. Serviciile electronice sunt, 
în mare parte, servicii furnizate de agenții şi departamente guvernamentale în conformitate cu 
modul lor tradițional de livrare. [8, 9] Nivelul de complexitate şi maturitate al acestor servicii este 
scăzut, acestea fiind mai mult servicii care reprezintă solicitări de servicii.

Implementarea e-Guvernării se confruntă cu deficiențe precum [9]:
- ipsa instrumentelor eficiente de coordonare a activităților;
- ambiguități şi neconcordanțe în funcționarea organismelor de implementare;
- utilizarea sporadică şi necoordonată a serviciilor electronice;
- lipsa evaluării resurselor necesare;
- netransparența şi ineficiența în digitalizarea serviciilor;
- digitalizarea preponderent a proceselor din front-office,;
- incapacitatea de a asigura sustenabilitatea serviciilor implementate.
S-au realizat soluții de e-Guvernare, în principal, în administrațiile centrale [8], [9], în timp ce 
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serviciile locale au rămas în afara digitalizării, aici neexistând potențial economic şi expertiza 
necesară, or, conform studiilor [6], [7], [8], serviciile publice sunt furnizate mai mult la nivel local.

Un factor care limitează esențial dezvoltarea soluțiilor de e-Guvernare este nivelul de dez-
voltare economică a țării. La capitolul venituri, Moldova este în subsolul clasamentului țărilor 
est-europene (figura 1):

 
Figura 1. Indicele de dezvoltare umană vs venitul național brut per capita în țările Europei 

de Est

Sursa. United Nations Development Programme. Human Development Reports 2018. [13]

2. Model conceptual de referință al e-Guvernării. În aceste condiții se impune necesitatea 
unei noi abordări a guvernării electronice care să pună în valoare întregul potențial uman, exper-
tiza, mijloacele financiare şi logistica din cadrul guvernării, mediului antreprenorial şi societății 
civile. Este necesară identificarea şi adoptarea unui model conceptual de referință al guvernării 
electronice în Moldova. Acest model va ține cont de realitățile şi prioritățile naționale. Părțile 
interesate - guvernarea, cetățenii, mediul de afaceri, societatea civilă, comunitatea ştiințifică ş.a. 
se vor regăsi ca actori importanți în acest proces pentru a acționa concertat.

Serviciile publice se compun din procese şi date independente, la implementarea lor parti-
cipând mai multe organizații care colaborează şi care trebuie să adopte abordări şi să identifice 
soluții aplicabile comune. Condiția de succes o reprezintă interoperabilitatea. Interoperabili-
tatea este unul din pilonii de bază pe care se sprijină guvernarea electronică. Studiile privind 
eficiența proiectelor de e-Guvernare [1, 6, 7, 8] demonstrează că reuşita soluțiilor de guvernare 
electronică depinde în mare măsură de nivelul de interoperabilitate informațională, de maturi-
tatea, complexitatea şi numărul de servicii electronice pe care acestea le pot asigura. Indicatorul 
interoperabilității în sistemul de guvernare electronică are o valoare cu atât mai mare cu cât mai 
multe sisteme sunt implicate într-un proces de prestare a serviciilor şi este asigurat un număr 
mare de tranzacții. [1]

Valoarea interoperabilității = 
Unde,
t – numărul total al tranzacțiilor de interoperabilitate;
m – numărul de sisteme implicate;
n - numărul de tranzacții într-un proces;
λ – factor de corelare.
Un principiu de bază al modelului de referință al guvernării electronice îl va constitui asi-

gurarea interoperabilității componentelor guvernării în spațiul informațional al administrației 
publice şi, mai ales, interoperabilitatea semantică ca factor decisiv pentru coerența informațiilor 
publice. Modelul de referință al sistemului de guvernare electronică va prezenta o structură 
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logică care va defini etapele şi nivelurile de maturitate în evoluția sistemului, precum şi o meto-
dologie de măsurare şi monitorizare a procesului de dezvoltare.

Soluțiile de e-Guvernare de generație nouă sunt elaborate pentru un grad avansat de matu-
ritate a modelelor de e-Guvernare. La această etapă este caracteristică comunicarea interactivă 
dintre guvernare şi cetățeni, servicii tranzacționale şi integrate care presupun interoperabilitate 
între agenții şi departamente ale guvernării. [6, 7, 8]

Sistemul de e-Guvernare se dezvoltă continuu. Mereu sunt necesare adaptări la noi cerințe, 
adăugări, specificații. Provocarea este mare dacă nu se cunosc condițiile de utilizare a sistemului şi 
cerințele la etapa de proiectare, eventualele modificări şi restructurări ale sistemului fiind mult mai 
probabile. Soluția constă în a proiecta sistemul într-un concept care combină sisteme şi domenii 
autonome, creând posibilități de a răspunde provocărilor în cadrul unei infrastructuri generice, 
integrând modificări şi adaptări, fără a aduce atingere proprietăților esențiale ale sistemului.

3. Infrastructură comună de date publice. Inițiativele de e-Transformare a guvernării [2] 
impun un nivel sporit de comunicare. Integrarea serviciilor guvernării presupune coordonarea 
între utilizatorii şi furnizorii de informaţii, astfel ca datele şi serviciile din diferite sectoare să poa-
tă fi utilizate într-un context comun [5]:

- informațiile să fie colectate, administrate, şi disponibile pentru reutilizare; 
- să existe metadate consistente despre datele publice care să poată fi descoperite în timp 

util şi utilizate în crearea şi furnizarea serviciilor;
- metadatele să asigure compatibilitatea cu standarde de referință pentru interoperabilita-

tea datelor pe întreg sectorul public.
Necesitatea gestionării datelor publice la scară largă este determinată de caracterul lor mul-

tidisciplinar, precum şi de modul de funcționare a serviciilor -interconectate şi dependente de 
comunicare şi date. Infrastructura comună de date va reduce cheltuielile pentru infrastructuri 
departamentale, va spori nivelul de expertiză în administrarea şi utilizarea datelor guvernamen-
tale. [10] Impedimentele privind interoperabilitatea informațiilor în sectorul public se referă, în 
principal, la următoarele:

- informații insuficient structurate, standardizate şi computabile;
- nu există servicii comune de autentificare a informațiilor provenite din diferite surse ale 

guvernării; 
- actele normative nu asigură şi nu motivează în măsura corespunzătoare partajarea şi reu-

tilizarea datelor;
Infrastructura comună de date va contribui la eficientizarea managementului informațiilor 

publice, la asigurarea interoperabilității şi reutilizării lor. Colaborarea în baza unei infrastructuri 
comune de date publice este absolut necesară şi reprezintă o cale sigură de a îmbunătăți şi de a 
eficientiza serviciile în sistemul de e-Guvernare.

4. Modele de date publice. Dezvoltarea de servicii integrate cu valoare adăugată impune 
integrarea pe trei nivele distincte: 1) integrarea la nivel de date; 2) integrarea la nivel de metada-
te; 3) integrarea la nivel de procese şi servicii. Un model de date organizează datele şi standardi-
zează modul în care elementele de date se raportează unul la altul. [10] Scopul este de a asigura 
definirea şi formatul (modelul) datelor pentru buna funcționare a serviciilor interoperabile în 
sistemul de e-Guvernare.

Serviciile publice din Moldova sunt furnizate într-un cadru, în general, departamental, mi-
nisterele, agențiile sau administrațiile locale dezvoltându-şi serviciile în baza propriilor date. O 
astfel de organizare a serviciilor electronice publice este caracterizată de:

- redundanța datelor; 
- un grad insuficient de interoperabilitate a datelor şi a serviciilor;
- limitări sistemice privind dezvoltarea de noi servicii
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Dezvoltarea în continuare a serviciilor publice  necesită o abordare complexă a datelor 
care să permită interoperabilitatea, să asigure posibilitatea de a partaja şi integra informații, 
depăşind limitele tradiționale, organizaționale şi tehnologice. Integrarea la nivel de date este 
posibilă, adoptând modele comune de date şi instituind un management al datelor la nivelul 
întregii guvernări în conformitate cu experiențele şi bunele practici europene şi internaționale.

Concluzii. Inițiativele de e-Guvernare au adus valoare adăugată guvernării în Republica 
Moldova, dar au scos în evidență probleme esențiale privind dezvoltarea în continuare a siste-
mului. O condiție necesară este adoptarea unui model conceptual de referință pentru sistemul 
de e-Guvernare axat pe realitățile şi prioritățile naționale, dar şi pe implicarea tuturor părților 
interesate din societate.

Sistemul de guvernare electronică trebuie să asigure interoperabilitatea datelor, serviciilor şi bu-
siness-proceselor în întreaga administrație publică, în baza infrastructurii comune a datelor la toate 
nivelele şi a unor modele de date structurate şi gestionate în conformitate cu standardele în domeniu.
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