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SUMMARY
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1. Introducere
Guvernarea electronică reprezintă o eta-

pă esenţială a reformei administraţiei publi-
ce, a modernizării acesteia şi presupune un 
proces de digitalizare a sectorului public al 
cărui scop este facilitarea interacţiunii dintre 
instituţiile publice şi cetăţeni prin interme-
diul aplicaţiilor bazate pe tehnologia infor-
maţiei. E-Guvernarea este esenţială pentru 
eliminarea sau simplificarea procedurilor 
birocratice, pentru îmbunătăţirea accesului 
la informaţii, pentru reducerea cheltuielilor 
publice, pentru combaterea corupţiei sau 
pentru întărirea capacităţii administrative a 
instituţiilor publice, devenind imperios nece-
sară dezvoltarea acesteia.

Obiectivul principal al acestui studiu con-
stă în identificarea şi realizarea unei analize 
a factorilor care facilitează dezvoltarea e-Gu-
vernării, printr-un studiu raportat la state-
le-membre ale Uniunii Europene şi la ţările- 
candidate.

2. Consideraţii introductive privind re-
forma administraţiei publice şi e-Guver-
narea

Datorită faptului că societatea este într-o 

permanentă schimbare, că a cunoscut o dina-
mică accentuată, se vede necesitatea reformă-
rii administraţiei publice, a modernizării aces-
teia, pentru a corespunde cerinţelor pe care 
societatea le ridică. Dezvoltarea democraţiei 
impune redefinirea rolului statului în raport 
cu cetăţenii şi prin intermediul reformei se ur-
măreşte adaptarea la modificările economiei 
mondiale şi la cerinţele impuse de integrarea 
României în structurile Uniunii Europene. 

Guvernarea electronică reprezintă „ofe-
rirea de către stat, pe baza banilor publici, 
către beneficiari a unora dintre serviciile 
sale publice şi sub formă electronică, adi-
că prin folosirea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi, în special, a internetului” 
(Vasilache, 2008, p. 44). Prin urmare, aceasta 
este o „etapă esenţială în reforma la ghişeu, 
un program de promovare a transparenţei 
şi eficienţei, îmbunătăţire a interacţiunii cu 
administraţia publică şi reducere a corupţi-
ei” (Centrul Naţional de Management pentru 
Societatea Informaţională, 2012).

Într-o formulare simplistă, guvernarea 
electronică poate fi definită ca fiind „inter-
acţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte 
instituţii publice cu cetăţenii prin interme-
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diul mijloacelor electronice” (Cristescu, p. 
1), iar printre beneficiile acesteia se numără 
„informarea asupra proiectelor de lege afla-
te în discuţie şi emiterea de păreri de către 
cetăţeni, plata taxelor de către contribuabili, 
completarea unor plângeri şi petiţii online”, 
toate acestea reprezentând „mijloace efici-
ente puse la dispoziţie de către stat pentru 
exercitarea drepturilor fundamentale ale 
cetăţenilor. Aşadar, sensul implementă-
rii guvernării electronice este de sus în jos              

(de  la stat la cetăţean)” (Cristescu, p. 1).
Intr-o anumită accepţiune, e-Guvernarea 

este privită ca un input, care, modificat de o 
serie de variabile (contextul), se transformă 
într-un output, în acest caz, buna guver-
nanţă. Aceasta articulează un set comun de 
priorităţi, asigură coordonarea acţiunilor şi 
resurselor pentru maximalizarea eficienţei, 
stimulează activităţile şi suscită responsabi-
lizarea autorităţilor faţă de cetăţeni (Figura 
1) (Shahwan, p. 3).

Sursa: Shahwan, p. 4

Figura 1. E-Guvernarea – input pentru Buna Guvernanţă.

În vederea dezvoltării reale a guvernării 
electronice este esenţială orientarea către 
cetăţean, aceasta reprezentând un deziderat 
pentru orice instituţie care are ca obiectiv sa-
tisfacerea nevoilor cetăţenilor – de exemplu, 
în România, Legea nr. 52/2003 privind trans-
parenţa decizională în administraţia publică 
enumeră ca obiective sporirea gradului de 
responsabilitate a administraţiei publice faţă 
de cetăţean, ca beneficiar al deciziei admi-
nistrative şi stimularea participării active a 
cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare a 
actelor normative (art. 2, lit. a şi b). De ase-
menea, este imperativă diminuarea decala-
jului digital, definit ca fiind „diferenţa dintre 
persoanele care au cunoştinţe în domeniul 
informaticii şi au acces la resurse informaţi-
onale, precum internetul, şi cele care nu au”, 
prin diferite politici menite să crească acce-
sul şi cunoştinţele în domeniul informatic 
(Şandor, 2006, p. 154). Un alt principiu funda-
mental al e-Guvernării, eIncluderea, pune ac-
centul pe imparţialitate, integrare, nediscri-
minare şi obiectivitate, ceea ce înseamnă că 

administraţia publică ar trebui să asigure un 
tratament egal tuturor cetăţenilor, să elimine 
orice acţiune de tip arbitrar (Mora şi Ţiclău, 
2009, p. 25), iar accentul să fie pus pe echita-
te. Guvernarea electronică este reprezentată 
de aşa-numita comoditate prin eficienţă şi 
se axează pe economia de resurse şi de timp 
atât pentru instituţiile publice, cât şi pentru 
cetăţeni, care nu trebuie să se mai deplaseze 
de la o instituţie la alta pentru a-şi soluţiona 
problemele (Vasilache, 2008, p. 49).

Printre principiile guvernării electronice 
se numără încrederea şi securitatea, iar aces-
tea se pot obţine prin autentificarea prin in-
termediul unui act de identitate electronic 
sau printr-o semnătură electronică, pentru a 
oferi cetăţenilor certitudinea că documente-
le primite sau expediate nu au fost modifi-
cate (Vasilache, 2008, p. 50). Este important 
de menţionat necesitatea asigurării trans-
parenţei, care proclamă asigurarea de către 
autorităţile şi instituţiile publice a accesului 
liber şi neîngrădit al persoanelor la orice in-
formaţii de interes public, precum şi asigu-
rarea transparenţei în stabilirea eventualelor 
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relaţii de colaborare ale instituţiilor publice 
cu organizaţii private, printr-un parteneriat 
public-privat (Vasilache, 2008, p. 50). De ase-
menea, este esenţială crearea unui sistem 
uşor de înţeles, clar şi precis şi promovarea 
neutralităţii tehnologice prin utilizarea unor 
software-uri precum open source (Vasilache, 
2008, p. 50). Cooperarea şi interoperabilita-
tea agenţiilor publice reclamă faptul că este 
imperativă comunicarea atât pe verticală, 
cât şi pe orizontală a instituţiilor administra-
ţiei publice pentru a furniza servicii electro-
nice de calitate (Vasilache, 2008, p. 50), iar 
„interoperabilitatea unităţilor furnizoare de 
servicii publice electronice înseamnă capaci-
tatea acestor unităţi de a coopera electronic 
schimbând informaţii, atât între ele cât şi cu 
unităţi ale domeniului privat, în furnizarea 
unor servicii mai complexe, cu scopul de a 
oferi publicului un serviciu mai bun” (Vasila-
che, 2008, pp. 59-60).

3. Conţinutul guvernării electronice
Principalele componente ale guvernă-

rii electronice sunt reprezentate de relaţiile 
guvern-guvern (G2G, Government-to-Go-
vernment), guvern-angajaţi guvernamentali 
(G2E, Government-to-Employee), guvern-ce-
tăţeni (G2C, Government-to-Citizens) şi gu-
vern-companii (G2B, Government-to-Busine-
ss), iar în cadrul acestei lucrări ne vom focali-
za pe relaţiile de tipul guvern-cetăţeni (G2C).

Astfel, printr-o analiză sumară, relaţiile de 
tipul guvern-guvern (G2G) pot fi definite ca 
fiind acele legături stabilite între mai multe 
instituţii publice în vederea rezolvării unor 
probleme de interes general şi care suscită 
generarea unor soluţii complexe, relaţiile de 
tipul guvern-angajaţi guvernamentali (G2E) 
presupun un management online între gu-
vern şi angajaţi prin intermediul mijloacelor 
electronice, relaţiile guvern-cetăţeni (G2C) 
au ca obiectiv principal apropierea institu-
ţiilor publice de cetăţeni prin comunicare 
şi schimb de informaţii din ambele părţi cu 
ajutorul internetului şi, nu în ultimul rând, 
relaţia guvern-companii (G2B) îşi găseşte 
aplicabilitatea în sfera achiziţiilor şi licitaţiilor 
publice, contribuind la creşterea transpa-
renţei şi micşorarea costurilor (Cristescu, pp. 
1-2).

4. Impactul e-Guvernării
4.1. Avantajele guvernării electronice
E-Guvernarea îşi exercită influenţa asupra 

unor domenii vaste şi are implicaţii în sfera 
socială, politică sau economică, transfor-
mând radical modul de interacţiune al cetă-
ţenilor cu autorităţile publice centrale sau lo-
cale. Printre avantajele guvernării electronice 
enunţate în cuprinsul portalului Sistemului 
Electronic Naţional putem menţiona îmbu-
nătăţirea accesului la informaţiile şi serviciile 
publice ale autorităţilor administraţiei publi-
ce centrale, eliminarea procedurilor birocra-
tice şi simplificarea metodologiilor de lucru, 
îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi 
servicii între autorităţile administraţiei publi-
ce centrale şi îmbunătăţirea calităţii servici-
ilor publice la nivelul administraţiei publice 
centrale. Beneficiile e-Guvernării identificate 
de Netchaeva pot fi sintetizate prin „crearea 
unor website-uri guvernamentale care oferă 
informaţii de bază utilizatorilor, facilitând in-
teracţiunea cu autorităţile publice, oferirea 
accesului la instrumente comunicaţionale 
(forumuri, sondaje de opinie), luând în con-
siderare feedback-ul beneficiarilor şi oferirea 
unor servicii online, toate acestea înglobate 
într-un singur portal” (Netchaeva, 2002 apud 
Buchmann şi Meza, 2012, p. 37).

De asemenea, este redundant să men-
ţionăm avantajele guvernării electronice 
asupra beneficiarilor serviciilor online, însă 
am putea preciza că aceştia dispun de cos-
turi mai reduse pentru furnizarea serviciilor 
publice, având acces la un volum mai mare 
de informaţii într-un timp mai scurt, bene-
ficiază de servicii publice de o calitate mai 
ridicată, de economia timpului, deoarece nu 
sunt nevoiţi să se deplaseze de la o instituţie 
la alta, de posibilitatea de a achita taxe, im-
pozite, amenzi prin intermediul internetului, 
de a trimite declaraţii poliţiei sau de a obţine 
informaţii de orice natură din partea autori-
tăţilor publice etc. În privinţa instituţiilor pu-
blice, acestea beneficiază de o informatizare 
a sistemului, de simplificarea procedurilor, 
de profesionalizarea, perfecţionarea anga-
jaţilor în domeniul tehnologiei informaţiei, 
reducerea birocraţiei, costuri mai reduse 
pentru furnizarea informaţiilor, eficientiza-
rea timpului etc. Un exemplu semnificativ 
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privind reducerea cheltuielilor şi eficientiza-
rea timpului este reprezentat de un studiu 
efectuat asupra cetăţenilor şi companiilor 
din Uniunea Europeană care demonstrează 
că în anul 2003 prin plata electronică a taxe-
lor, cetăţenii au economisit aproximativ şap-
te milioane de ore, iar în domeniul declarării 
electronice a TVA-ului de către societăţile 
comerciale s-a constatat economisirea a 10 
euro per declaraţie (Vasilache, 2008, p. 53).

Un alt avantaj al guvernării electronice 
este conferit de posibilitatea instituţiilor pu-
blice de a adopta diferite strategii de reorga-
nizare precum: informatizarea fără schimbări 
profunde în birouri, schimbarea profundă a 
organizării birourilor, centralizarea funcţiilor 
de birou şi descentralizarea funcţiilor de ghi-
şeu, crearea unui centru de intermediere, de 
interacţiuni de tip generic între beneficiari şi 
agenţii, crearea portalurilor, a serviciilor pro-
active şi asigurarea controlului la beneficiar, 
prin participarea sporită a cetăţenilor (Vasi-
lache, 2008, pp. 147-153).

4.2. Problema increderii şi securităţii
Încredera şi securitatea constituie une-

le dintre principiile guvernării electronice şi 
statuează că „interacţiunea online cu admi-
nistraţia publică trebuie să fie la fel de sigură 
ca vizita clasică la un birou (…), iar schimbul 
securizat de informaţii şi transferul de date 
să fie garantate prin standarde de securita-
te definite” (Bundschuh-Rieseneder, 2008, p. 
41). Guvernarea electronică presupune un 
proces de schimbare, însă această schimbare 
este mediată de relaţia de încredere dintre 
cetăţeni şi guvern (Nixon, Koutrakou şi Rawal 
2010, p. 27) şi necesită o stabilitate în acest 

sens. Astfel, este imperativ ca guvernanţii să 
întreprindă acţiuni pentru întărirea conexiu-
nii, cooperării cu cetăţenii pentru ca politicile 
privind guvernarea electronică să fie încunu-
nate cu succes. Securitatea este „o proprieta-
te a unui sistem şi este un termen definit, în 
general, ca absenţa pericolelor sau a amenin-
ţărilor sau ca o condiţie a siguranţei” (Vasiu şi 
Vasiu, 2011, p. 67) şi se referă la confidenţiali-
tate, integritate şi disponibilitate.

Cetăţenii au nevoie de certitudine şi si-
guranţă în relaţia cu autorităţile publice, iar 
acestea pot fi atinse prin intermediul mijloa-
celor electronice. Securitatea poate fi furni-
zată prin atribuirea identităţilor electronice, 
prin securizarea telecomunicaţiilor, prin asi-
gurarea autenticităţii şi a confidenţialităţii, 
prin securizarea informaţiilor prin criptare 
şi folosirea semnăturilor digitale (Vasilache, 
2008, pp. 136-143). Infracţiunile cele mai 
frecvente în cyberspaţiu sunt reprezentate 
de accesul ilegal la un sistem informatic, in-
terceptarea ilegală a unei transmisii de date 
informatice, falsul informatic, frauda infor-
matică, folosirea fără drept a unui program 
informatic, încălcarea drepturilor privind 
conţinutul digital protejat etc.

Prin urmare, pentru prevenirea crimina-
lităţii informatice şi asigurarea securităţii 
sistemelor informatice sunt necesare folo-
sirea procedurilor şi politicilor care trebuie 
respectate de toate categoriile de utilizatori 
ai sistemului informatic (Vasiu şi Vasiu, 2011, 
p. 309). Este important de menţionat  faptul 
că politicile de securitate formează un ciclu 
compus din următoarele etape: implementa-
re, testare, monitorizare şi evaluare (Figura 2).

Sursa: Vasiu, 2011, p. 311.

Figura 2. Ciclul politicilor de securitate.
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Aşadar, printre politicile de securitate 
se numără tratarea informaţiilor ca un bun, 
accesul controlat la informaţie, accesul con-
trolat la reţelele informatice, autorizarea prin 
login, responsabilitatea individuală, respon-
sabilităţi funcţionale, respectarea proprietă-
ţii intelectuale, securizarea împrumuturilor, 
accesul la sistemele externe, pregătirea pla-
nurilor de urgenţă şi interzicerea programe-
lor informatice neautorizate, situaţiile excep-
ţionale (Vasiu şi Vasiu, 2011, pp. 313-314).

În vederea asigurării securităţii sunt im-
portante responsabilităţile funcţionale, ma-
nagerii trebuie să îşi asume răspunderea 
pentru sistemele informatice aflate sub con-
ducerea lor, să protejeze datele şi sistemele 

prin implementarea unor controale şi proce-
duri de securitate, să se asigure că angajaţii 
au fost înştiinţaţi asupra obligaţiei de a păs-
tra datele confidenţiale şi că aceştia cunosc 
şi respectă politicile şi standardele de folo-
sire a sistemelor informatice şi, nu în ultimul 
rând, să se asigure că acestea din urmă sunt 
utilizate numai pentru scopurile aprobate 
(Vasiu şi Vasiu, 2011, pp. 317-318).

Este interesant de menţionat faptul că 
efectivitatea securităţii depinde de o serie 
de factori precum dimensiunea organizaţiei, 
eforturile de disuadare şi prevenire, susţine-
rea managementului şi tipul de activitate 
(Figura 3), fiind imperativă realizarea unei 
analize de risc.

Sursa:  Vasiu, 2011, p. 356.

Figura 3. Model al activităţii securităţii unui sistem informatic.

Aşadar, prin managementul securităţii 
trebuie să se realizeze o evaluare a riscurilor 
conformă şi să se înţeleagă sistemele infor-
matice pentru a asigura furnizarea unor ser-
vicii lipsite de disfuncţionalităţi şi corespun-
zătoare cerinţelor cetăţenilor. 

4.3. Cultura naţională şi e-Guvernarea
În cadrul acestei lucrări vom încerca să 

stabilim o legătură între dimensiunile cultu-
rale care caracterizează statele-membre ale 
Uniunii Europene şi guvernarea electronică, 
prin urmare, este imperioasă definirea prin-
cipalelor caracteristici identificate de Geert 
Hofstede.

Prima dimensiune, distanţa faţă de pute-
re, reflectă gradul în care cetăţenii acceptă 
modul de distribuire a resurselor; astfel, se 
distinge o distanţă mare faţă de puterea în 
care modul de distribuire a resurselor am-

plifică inegalitatea şi o distanţă mică faţă de 
puterea unde inegalitatea şi distanţa socială 
sunt reduse. A doua dimensiune, reprezen-
tată de individualism versus colectivism, nu-
anţează în cazul primei variabile raportarea 
indivizilor doar la membrii familiei, în timp 
ce cea de-a doua este bazată pe conlucrarea 
cetăţenilor cu ceilalţi membri ai societăţii. A 
treia dimensiune, masculinitatea versus fe-
minitatea, proclamă în cazul primului indica-
tor indiferenţa faţă de ceilalţi, ierarhizarea re-
laţiilor şi accentul pus pe recompense mate-
riale, în ipoteza feminităţii identificându-se o 
preferinţă pentru cooperare, calitatea vieţii 
şi conservarea mediului. Ultima dimensiune 
reprezentată de atitudinea faţă de incertitu-
dine se bazează pe variabile precum contro-
lul, incertitudinea viitorului, ambiguitatea şi 
se disting societăţi tolerante şi intolerante 
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faţă de riscurile incertitudinii (Tripon, 2010, 
pp. 18-19).

5. Analiză privind guvernarea electro-
nică la nivelul statelor-membre ale Uniu-
nii Europene şi al ţărilor-candidate

5.1. Metodologia studiului
În vederea îndeplinirii scopului principal 

al lucrării s-a realizat o analiză a documente-
lor, atât calitativă (reglementări oficiale, fişele 
informative ale statelor-membre ale Uniunii 
Europene şi ale ţărilor-candidate privind e-
Guvernarea), cât şi cantitativă, prelucrându-
se datele altor cercetări. În privinţa analizei 
cantitative au fost analizate datele a 31 de 
state, urmărindu-se stabilirea unei relaţii între 
adoptarea guvernării electronice şi procentul 
gospodăriilor care au acces la internet şi pro-
centul indivizilor care utilizează internetul, cel 
puţin, o dată pe săptămână (conform fişelor 
informative ale statelor-membre ale Uniunii 
Europene şi ale ţărilor-candidate privind e-
Guvernarea, disponibile pe www.epractice.
eu). De asemenea, s-au emis ipoteze pe baza 
dependenţei e-Guvernării de nivelul de încre-
dere a cetăţenilor în Guvern, în Parlament şi 
în autorităţile publice locale (conform datelor 
Eurobarometrului 73), precum şi dacă dimen-
siunile culturale enunţate de Geert Hofstede 
influenţează adoptarea guvernării electroni-

ce. Este important de menţionat faptul că vari-
abila „adoptarea e-Guvernării” a fost compusă 
din următorii indicatori: procentul indivizilor 
care utilizează internetul în relaţia cu autorită-
ţile publice pentru a obţine informaţii, procen-
tul celor care descarcă formulare şi procentul 
persoanelor care utilizează serviciile electro-
nice pentru a returna formularele completate 
autorităţilor publice competente. În ceea ce 
priveşte analiza calitativă au fost studiate stra-
tegiile privind guvernarea electronică în cazul 
a patru state - Islanda, Danemarca, Olanda şi 
România, primele trei ţări situându-se în topul 
clasamentului privind adoptarea e-Guvernării 
la nivelul Uniunii Europene.

5.2. Rezultatele studiului
În vederea obţinerii unei viziuni ample 

asupra situaţiei guvernării electronice din 
cadrul Uniunii Europene s-a realizat un cla-
sament general prin calcularea mediei între 
procentul indivizilor care utilizează inter-
netul pentru a obţine informaţii, procentul 
celor care descarcă formulare şi procentul 
persoanelor care utilizează serviciile electro-
nice pentru a returna formularele completate 
autorităţilor publice competente (Tabelul 1). 
După cum se poate observa, s-a obţinut un 
rezultat îngrijorător, România situându-se pe 
ultimul loc în privinţa utilizării serviciilor ofe-
rite prin intermediul guvernării electronice.

Tabelul 1. Clasament privind adoptarea e-Guvernării
la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene şi al ţărilor-candidate.

Clasament Statul Obţinerea 
informaţiilor

Descărcarea 
formularelor

Returnarea 
formularelor 
completate

Media

1. Islanda 64.30 47.40 50.50 54.07
2. Danemarca 68.20 38.80 49.60 52.20
3. Olanda 55.00 35.60 34.60  41.73
4. Suedia 56.90 35.60 31.70 41.40
5. Estonia  46.90 35.50 35.10 39.17
6. Finlanda 48.60 36.30 27.80 37.57
7. Luxemburg 44.90 36.60 15.50 32.33
8. Letonia 41.00 20.00 22.00 27.67
9. Slovenia 40.00 25.00 9.00 24.67

10. UK 33.00 20.00 18.00 23.67
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11. Franţa 29.70 21.90 16.70 22.77
12. Austria 34.90 21.10 12.00 22.67
13. Germania 34.60 19.90 13.00 22.50
14. Slovacia 32.80 20.20 11.70 21.57
15. Cipru 28.00 21.00 13.00 20.67
16. Irlanda 22.30 20.30 19.40 20.67
17. Spania 30.90 17.90 11.80 20.20
18. Ungaria 26.30 19.90 14.30 20.17
19. Malta 25.10 20.10 10.40 18.53
20. Belgia 27.80 13.80 13.10 18.23
21. Portugalia 20.50 14.50 16.90 17.30
22. Lituania 18.00 16.00 16.00 16.67
23. Polonia 18.00 13.20 6.60 12.60
24. Italia 15.90 11.30 5.50 10.90
25. Croaţia 12.70 9.80 5.10 9.20
26. Bulgaria 12.80 7.80 5.60 8.73
27. Cehia 15.30 6.80 3.90 8.67
28. Grecia 10.90 5.40 4.50 6.93
29. FRIM 10.20 3.60 2.00 5.27
30. Turcia 8.60 3.40 3.00 5.00
31. România 6.30 4.50 3.70 4.83

Sursa:  www.epractice.eu, secţiunea Factsheets.

În continuare, pentru a avea o imagine 
asupra adoptării guvernării electronice la ni-
velul Uniunii Europene, am reprezentat grafic 

situaţia primelor şi ultimelor cinci state clasa-
te (Figura 4), discrepanţa dintre acestea fiind 
alarmantă.

Figura 4. Procentul persoanelor care utilizează internetul pentru a interacţiona cu autorităţile publice.
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Figura 5. Nivelul de adoptare a e-Guvernării la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene 
şi al ţărilor-candidate.

Figura 6. Nivelul de adoptare a e-Guvernării vs. Distanţa faţă de putere.

Cu toate acestea, nivelul de adoptare a e-
Guvernării este predominant scăzut, 58,1% 
dintre statele-membre ale Uniunii Europene 
şi ale celor care vor să adere prezintă un nivel 

scăzut de acceptare a guvernării electronice, 
şi doar 22,6% evidenţiază un nivel ridicat sau 
foarte ridicat de acceptare a guvernării elec-
tronice.

Prin intermediul analizei datelor cantita-
tive putem afirma că adoptarea guvernării 
electronice depinde de procentul gospodări-
ilor care au acces la internet şi procentul in-
divizilor care utilizează internetul, cel puţin, o 
dată pe săptămână, însă ultima variabilă are 
o putere explicativă mai mare. De asemenea, 
s-a confirmat ipoteza conform căreia nivelul 
de încredere a cetăţenilor în Guvern, în Par-
lament şi în autorităţile publice locale influ-
enţează adoptarea e-Guvernării (Organizaţia 
Naţiunilor Unite, 2010), din nou ultima varia-
bilă având puterea explicativă cea mai mare. 

În privinţa dimensiunilor culturale enunţate 
de Geert Hofstede constatăm că nivelul in-
dividualismului care predomină în societate 
şi gradul de masculinitate al societăţii nu in-
fluenţează adoptarea guvernării electronice, 
spre deosebire de distanţa faţă de putere şi 
atitudinea faţă de incertitudine. Astfel, cu cât 
distanţa faţă de putere este mai mare, cu atât 
disponibilitatea pentru e-Guvernare este mai 
mică (Figura 6) şi cu cât atitudinea faţă de 
incertitudine este mai intransigentă, cu atât 
nivelul de adoptare a e-Guvernării este mai 
scăzut (Figura 7).
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Figura 7. Nivelul de adoptare a e-Guvernării vs. atitudinea faţă de incertitudine.

Islanda
Islanda ocupă poziţia fruntaşă în privin-

ţa adoptării e-Guvernării la nivelul state-
lor-membre ale Uniunii Europene şi a ţări-
lor-candidate, iar începutul e-Guvernării îşi 
găseşte rădăcinile în anul 1996, cand Guver-
nul a prezentat o viziune asupra societăţii 
informaţionale, viziune care mai târziu s-a 
transpus într-un proiect dezvoltat în peri-
oada 1997-2003. În anul 2000 a fost intro-
dus conceptul de e-Guvernare prin diferite 
proiecte experimentale, prin creşterea nu-
mărului de servicii oferite de ministere prin 
intermediul internetului şi, desigur, prin revi-
zuirea legislaţiei. Mai apoi este recunoscută 
forţa juridică a semnăturii electronice, este 
dezvoltată infrastructura şi tehnologia nece-
sară în vederea implementării e-Guvernării 
(2001), fiind adoptate normele privind solu-
ţionarea electronică a problemelor cu care 
se confruntă administraţia publică (2003) 
(European Commission, 2011a, p. 11).

În anul 2004, Primul-ministru ia decizia 
de a asigura conexiunea la internet în zonele 
în care acesta nu era furnizat sau era limitat, 
proiectul privind societatea informaţională 
din perioada 2004-2007 focalizându-se pe 
dezvoltarea rapidă a politicilor privind e-Gu-
vernarea (European Commission, 2011a, p. 
8). Evoluţia Islandei în domeniul societăţii 
informaţionale prinde contur în anul 2006 
când aceasta devine prima ţară din Europa 
care a introdus paşapoartele electronice, fo-

losind datele biometrice în detrimentul sim-
plelor imagini printate (European Commissi-
on, 2011a, pp. 7-8).

În anul 2007 este lansat portalul sau siste-
mul electronic naţional al statului, având ca 
şi premise costuri mai scăzute, accesul facili-
tat la informaţii şi creşterea calităţii serviciilor 
oferite cetăţenilor. De asemenea, Ministerul 
Finanţelor încheie un acord cu o compa-
nie privată pentru crearea unei noi „pieţe”, a 
unui nou centru electronic pentru agenţiile 
şi companiile de stat, iar în anul 2008, pe site-
ul sistemului electronic naţional a fost creată 
o nouă secţiune dedicată problemelor eco-
nomice, astfel fiind cuprinse acţiunile şi pla-
nurile care urmau a fi implementate de către 
Guvern datorită crizei economice, acordul cu 
Fondul Monetar Internaţional privind redre-
sarea economică etc. (European Commissi-
on, 2011a, pp. 5-7). Prin urmare, este vizibil 
efortul autorităţilor de a atrage cetăţenii spre 
acest sistem informaţional, prin furnizarea 
unor informaţii de interes actual, fapt deloc 
neglijabil. În anul 2011 gestiunea portalului 
naţional, island.is, a fost transferată de ca-
binetul Primului-ministru către Registrele 
Islandei, instituţie aflată sub conducerea Mi-
nisterului de Interne şi care se ocupă cu ţine-
rea evidenţei datelor personale ale indivizilor 
care au reşedinţa în Islanda (European Com-
mission, 2011a, p. 3).

Strategia Guvernului privind societatea 
informaţională din perioada 2008-2013 este 
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elaborată minuţios şi cuprinde două prin-
cipii esenţiale: dezvoltarea unui sistem de 
operare uşor de înţeles, cu un limbaj simplu 
şi oferirea unor servicii eficiente. Islanda şi-a 
propus să furnizeze cetăţenilor servicii în for-
mat electronic, de o calitate ridicată, aceştia 
având posibilitatea de a procura certificate, 
de a efectua programări, de a transmite date 
autorităţilor publice, de a avea acces la da-
tele personale şi generale deţinute de insti-
tuţiile publice, toate prin intermediul unui 
centru online. De asemenea, se pune accen-
tul pe eficienţă, standardizare, cooperare, 
coordonare şi securitate, se asigură accesul 
coordonat la documentele indexate de către 
instituţiile publice, se militează pentru re-
ducerea birocraţiei, creşterea automatizării, 
eliminarea barierelor, cum ar fi cele legale, 
oferirea unor locuri de muncă independent 
de locaţie, posibilitatea de a efectua plăţi 
online, oferirea unui sistem electronic de 
livrare a informaţiilor, eProcurement (do-
bândirea sau procurarea de bunuri, forţă de 
muncă şi servicii prin intermediul internetu-
lui). Este important de menţionat faptul că 
se accentuează importanţa progresului, a 
inovării şi a cercetării, se susţin eParticiparea 
şi eDemocraţia prin testarea votării online la 
alegerile locale, creşterea opţiunilor pentru 
participarea cetăţenilor în procesele de luare 
a deciziilor instituţiilor publice. În domeniul 
educaţiei se promovează aplicarea constan-
tă a tehnologiei informaţiei pentru predare 
şi invăţare, iar în sectorul comercial se nuan-
ţează externalizarea (economiei) şi tehnolo-
gia informaţiei pentru imbunătăţirea condi-
ţiilor de concurenţă pentru întreprinderile 
islandeze pe scena internaţională (European 
Commission, 2011a, pp. 10-11).

Danemarca
Începutul societăţii informaţionale s-a 

plasat în anul 2000 în momentul constituirii 
Comisiei pentru Administraţia Digitală, sub-
ordonată Ministerului de Finanţe, şi al cărei 
rol a fost implementarea unui metalimbaj  
de marcare (XML) ca şi standard comunica-
ţional în sectorul public şi dezvoltarea uti-
lizării semnăturilor electronice (European 
Commission, 2011b, p. 10). În anul 2002 este 
publicată prima strategie e-Guvernare ur-
mărind îmbunătăţirea calităţii serviciilor pu-

blice, eficienţa, introducerea unor noi meto-
de de gândire şi transformarea oganizaţiilor 
şi a proceselor muncii (European Commissi-
on, 2011b, p. 9).

Anul 2003 a adus ca noutate lansarea in-
frastructurii necesare dezvoltării unei soci-
etăţi informaţionale, tuturor instituţiilor pu-
blice fiindu-le conferit dreptul de a transmite 
documentele celorlalte autorităţi în format 
electronic şi să solicite informaţiile în acelaşi 
mod (European Commission, 2011b, p. 9). O 
nouă strategie privind e-Guvernarea a fost 
adoptată în anul 2004 şi avea drept obiec-
tiv principal dezvoltarea unui sector public 
orientat spre nevoile cetăţenilor, extrem de 
eficient şi capabil să furnizeze servicii de cali-
tate (European Commission, 2011b, p. 8).

Începând cu anul 2005, tuturor cetăţe-
nilor danezi le este garantat dreptul de a 
comunica electronic cu autorităţile publice 
şi de a primi răspunsuri în aceeaşi manieră. 
În luna august a aceluiaşi an, autorităţile au 
întreprins o campanie de informare în masă 
privind serviciile oferite prin e-Guvernare, 
după patru luni instituindu-se obligativi-
tatea instituţiilor publice de a face plăţile 
doar prin transfer electronic. Lansarea unui 
serviciu web destinat pensionarilor a des-
chis o nouă oportunitate pentru promova-
rea e-Guvernării, fiind un site inovator prin 
care furnizorii sistemelor private de pensii 
primeau automat informaţii în momentul 
în care unui cetăţean i se acorda o pensie 
publică anticipată (European Commission, 
2011b, p. 8). 

În anul 2007 a fost lansat portalul elec-
tronic naţional al Danemarcei, borger.dk, iar 
strategia e-Guvernării din perioada 2007-
2010, al cărei obiectiv principal era imbu-
nătăţirea coeziunii şi cooperării în interiorul 
sectorului public, a fost rapid îmbrăţişată de 
Guvern, autorităţile locale şi de către cele 
cinci regiuni daneze. În perioada imediat 
următoare s-a incheiat un acord între Gu-
vern, administraţia locală, regiunile daneze 
şi un anumit furnizor privat prin care aces-
ta trebuia să dezvolte şi să implementeze o 
inovaţie în domeniul semnăturii electronice 
(European Commission, 2011b, p. 7).

Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovaţi-
ei din Danemarca a sprijinit în anul 2008 lan-
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sarea unui software open source, dezvoltat 
de către autorităţile publice, care putea fi fo-
losit şi dezvoltat de orice persoană interesa-
tă, iar în anul 2010 aceeaşi instituţie lansează 
„NemID”, o nouă semnătură electronică care 
oferă danezilor un acces sigur şi uşor asupra 
unei game largi de soluţii self-service prin in-
ternet (eBanking, asigurări pentru imobiliare 
etc.) (European Commission, 2011b, p. 6).

Este interesant de menţionat faptul că 
în anul 2011, Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei 
şi Inovaţiei iniţiază un proiect ingenios prin 
care acordă 15 burse unor studenţi pe peri-
oada vacanţei de vară pentru a îmbunătăţi 
software-ul open source pentru sectorul pu-
blic danez, astfel studenţii îşi îmbunătăţesc 
cunoştiinţele de IT, iar autorităţile beneficia-
ză de idei noi, proaspete (European Commis-
sion, 2011b, p. 4).

Noua strategie privind digitalizarea sec-
torului public, adoptată pentru perioada 
2011-2015, are ca obiectiv principal acce-
sarea online a tuturor serviciilor de către 
cetăţenii Danemarcei. De asemenea, va fi 
obligatoriu ca începând cu anul 2015 toate 
persoanele să comunice cu autorităţile pu-
blice numai prin intermediul internetului şi 
să deţină o căsuţă poştală digitală prin care 
vor primi înştiinţări din partea instituţiilor 
publice, tranzacţiile fiind mult mai flexibile. 
În vederea îndeplinirii obiectivului princi-
pal al strategiei, toate autorităţile trebuie să 
promoveze o infrastructură digitală comună, 
eforturile să fie coordonate în acest sens şi să 
fie adoptată o lege care să ia în considerare 
şi să cultive oportunităţile ivite în sfera socie-
tăţii informaţionale (European Commission, 
2011b, pp. 11-12).

Olanda
Primul program privind guvernarea elec-

tronică s-a dezvoltat în anul 1998, la baza 
acestuia stând raţiuni precum oferirea unor 
servicii mai eficiente cetăţenilor şi raţiona-
litatea economică (European Commission, 
2011c, p. 8). În anul 2003 a fost lansată prima 
versiune a portalului e-Guvernării, Olanda 
devenind prima ţară europeană care a asi-
gurat prezenţa tuturor autorităţilor locale pe 
internet; în 2004 Guvernul a publicat o politi-
că privind guvernarea electronică, şi a lansat 
un proiect prin care se urmărea construirea 

primului sistem de alertă bazat pe o tehno-
logie de transmisie prin intermediul telefoa-
nelor mobile, finanţat de Guvern, şi prin care 
autorităţile furnizau instrucţiuni cetăţenilor 
aflaţi intr-o zonă afectată de dezastre natu-
rale sau alte evenimente fortuite (European 
Commission, 2011c, p. 7).

Guvernul olandez a întreprins diferite 
acţiuni meritorii printre care menţionăm: 
iniţierea unui sistem centralizat, DigiD, prin 
care cetăţenii, pe baza autentificării cu un ID 
aveau acces la serviciile electronice (2005), 
accesarea site-urilor instituţiilor publice în-
tr-un mod cât mai simplist, inclusiv de către 
persoanele cu dizabilităţi (2006), lansarea 
unui website „Working on the Netherlands 
Together” prin care cetăţenii erau încurajaţi 
să ofere un feedback în vederea îmbunătăţi-
rii performanţei e-Guvernării (2007), şi obli-
garea tuturor autorităţilor de a recurge la 
open source (2007) (European Commission, 
2011c, pp. 6-7). Este interesant de menţionat  
faptul că în anul 2008 Ministerul Afacerilor 
Interne lansează un site prin intermediul 
căruia cetăţenii au posibilitatea de a interac-
ţiona cu politicienii (European Commission, 
2011c, p. 5), îmbunătăţind, astfel, un ele-
ment atât de dezirabil pe orice scenă socială, 
transparenţa.

Portalul naţional olandez, data.overheid.
nl, şi sistemul „DigiD Authorise”, angajate în 
anul 2011, au ca obiective principale o gu-
vernare mai eficientă şi diminuarea birocra-
ţiei, anumiţi cetăţeni având posibilitatea de 
a subscrie eventualele obiecţii privitoare la 
deciziile guvernamentale, în ipoteza în care 
simt că au fost dezavantajaţi sau au fost tra-
taţi necorespunzător. Portalul naţional olan-
dez oferă cetăţenilor accesul la datele gu-
vernamentale privind mediul, populaţia sau 
infrastructura, reprezentând un mod facil de 
a interacţiona cu autorităţile publice şi di-
recţionând utilizatorii spre site-urile tuturor 
instituţiilor guvernamentale, inclusiv asupra 
organizaţiilor de tipul bibliotecilor, instituţi-
ilor şcolare sau celor de asistenţă medicală 
(European Commission, 2011c, pp. 3-4).

Actuala strategie privind e-Guvernarea 
(perioada 2011-1015) se bazează pe oferi-
rea unui guvernământ mai accesibil, unul 
care să furnizeze cetăţenilor informaţii uşor 
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de obţinut şi mai ales accesibile din sectorul 
public. În anul 2011, prin Programul Naţional 
de Implementare a fost îndeplinită o serie de 
obiective precum oferirea posibilităţii cetă-
ţenilor de a aplica online pentru obţinerea 
autorizaţiilor de mediu, solicitanţii locurilor 
de muncă se pot inregistra online la Agenţia 
pentru ocuparea forţei de muncă, solicitând 
în acelaşi timp ajutorul de şomaj, iar infor-
maţiile cu privire la pensionari, persoanele 
cu dizabilităţi sau cu boli cronice pot fi acce-
sate pe un site special (regelhulp.nl) etc. (Eu-
ropean Commission, 2011c, pp. 9-10).

România
Prima iniţiativă din domeniul guvernării 

electronice s-a produs în anul 2002 odată cu 
lansarea sistemului eProcurement, prin care 
se urmărea îmbunătăţirea transparenţei şi 
controlului achiziţiilor publice, însă lansa-
rea portalului privitor la societatea informa-
ţională s-a produs numai în anul 2003 şi se 
oferea acces la toate informaţiile instituţiilor 
centrale şi locale, se permitea descărcarea 
formularelor utilizate de diferite instituţii pu-
blice şi exista posibilitatea completării anu-
mitor formulare prin intermediul internetu-
lui (European Commission, 2011d, p. 7).

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei a lansat în anul 2006 un sistem 
online de plată a taxelor şi a altor obliga-
ţii financiare, un sistem rapid, transparent, 
eficient şi sigur, în anul 2007 fiind adoptată 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru 
Serviciile Societăţii Informaţionale, aflată 
sub egida Ministerului Comunicaţiilor şi Teh-
nologiei Informaţiei, cu atribuţii specifice în 
domeniul guvernării electronice (European 
Commission, 2011d, p. 6). Printre responsa-
bilităţile Agenţiei se numără: dezvoltarea şi 
operarea sistemului e-Guvernare, sistemului 
electronic de achiziţii publice şi sistemului 
informatic pentru atribuirea electronică a 
autorizaţiilor de transport internaţional ruti-
er de marfă, pentru atribuirea electronică a 
traseelor naţionale din programele de trans-
port prin serviciile regulate judeţene, interju-
deţene şi limitrofe; reglementarea activităţi-
lor specifice furnizării serviciilor de guverna-
re prin mijloace electronice; implementarea, 
coordonarea şi operarea la nivel naţional a 

sistemelor informatice şi de comunicaţii pro-
prii, în scopul furnizării serviciilor destinate 
guvernării prin mijloace electronice; colabo-
rarea cu instituţiile şi organizaţiile naţionale, 
regionale şi internaţionale din domeniul său 
de competenţă etc. 

În anul 2008, ASSI publică prima strategie 
privind e-Guvernarea în România definindu-
şi obiectivele prin creşterea confortului per-
soanelor şi îmbunătăţirea performanţei in-
stituţiilor publice, în sprijinul acesteia înfiin-
ţându-se Centrul de Studii Avansate pentru 
Serviciile Electronice (e-CAESAR) (European 
Commission, 2011d, p. 5), asociaţie non-pro-
fit ale cărei obiective principale constau în 
cercetarea şi dezvoltarea în domeniul intero-
perabilităţii, arhitecturilor eficiente şi sigure 
de e-Guvernare orientate spre servicii, infra-
structuri şi sisteme (e-caesar.ro). 

ASSI a iniţiat în anul 2009 un proiect nu-
mit „Platforma pentru integrarea serviciilor 
de e-Guvernare în sistemul electronic naţio-
nal (SEN)”, cofinanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, al cărui obiectiv 
principal a fost imbunătăţirea calităţii servi-
ciilor furnizate în mod electronic de către ad-
ministraţia publică centrală şi introducerea 
Punctului de Contact Unic electronic – ePCU 
(European Commission, 2011d, p. 4).

În anul 2010, Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale împreună cu Cen-
trul Naţional de Management pentru Soci-
etatea Informaţională iniţiază un Program 
Naţional de Supercomputing prin interme-
diul căruia se puteau îmbunătăţi sistemele 
informatice ale instituţiilor publice şi implicit 
aveau un efect de modernizare a serviciilor 
oferite cetăţenilor (European Commission, 
2011d, p. 4). Pe parcursul ultimilor ani, în Ro-
mânia, s-au iniţiat diferite proiecte privitoa-
re la guvernarea electronică, astfel, în anul 
2011, ministrul comunicaţiilor şi societăţii 
informaţionale, Valerian Vreme, a semnat un 
contract pentru finanţarea proiectului „Dez-
voltarea serviciilor electronice către cetăţeni 
şi mediul de afaceri din judeţul Tulcea”, iar în 
luna august a fost finalizat proiectul „Primă-
ria Braşov la un click distanţă”, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial „Creşte-
rea Competitivităţii Economice” (European 
Commission, 2011d, p. 3).



Administrarea Publică, nr. 3, 2012 126

În prezent, în România se derulează stra-
tegia propusă de Ministerul Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, „eRomânia”, ale 
cărei obiective principale vizează trei gru-
puri: grupul instituţiilor publice, grupul doi 
legat de recomandări europene sau de pre-
vederi legislative proprii României şi grupul 
trei legat de caracteristicile proprii serviciului 
„eRomânia”. Primul grup de obiective cuprin-
de dezvoltarea infrastructurii informaţionale 
şi a conţinutului digital necesar implemen-
tării guvernării electronice la nivel naţional, 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor publice electronice, pe baza sim-
plificării procedurilor administrative şi trans-
punerii acestora în format electronic; creşte-
rea gradului de încredere a beneficiarilor ser-
viciilor publice electronice prin asigurarea 
securităţii echipamentelor tehnice şi a pro-
duselor program, protecţia datelor persona-
le, precum şi respectarea dreptului la viaţa 
privată; colaborarea în cadrul administraţiei 
publice pentru furnizarea de servicii publice 
electronice integrate, sigure, accesibile şi re-
levante prin intermediul unui punct central 
de acces; dezvoltarea interoperabilităţii sis-
temelor naţionale de guvernare electronică; 
promovarea interoperabilităţii la nivel local; 
realizarea registrelor electronice naţionale; 
creşterea rolului mijloacelor specifice soci-
etăţii informaţionale în actul de guvernare; 
creşterea performanţei angajaţilor din admi-
nistraţia publică în domeniul tehnologiei in-
formaţiei şi comunicaţiilor (Guvernul Româ-
niei, 2009, p. 13). De asemenea, dintre obiec-
tivele grupului doi menţionăm: vămuirea 
mărfurilor în cadrul unui portal, procesarea 
licitaţiilor publice, cererea pentru obţinerea 
avizului de construire, solicitarea şi obţine-
rea unor certificate din registrul de stare ci-
vilă în mod electronic, votul electronic etc. 
(Guvernul României, 2009, p. 17).

6. Concluzii şi recomandări
E-Guvernarea reprezintă o etapă esenţia-

lă a reformei administraţiei publice, a moder-
nizării acesteia şi presupune un proces de in-
formatizare a sectorului public al cărui scop 
este facilitarea interacţiunii dintre instituţiile 
publice şi cetăţeni prin intermediul aplicaţi-
ilor bazate pe tehnologia informaţiei. E-Gu-

vernarea este esenţială pentru simplificarea 
procedurilor birocratice şi a metodologiilor 
de lucru, pentru îmbunătăţirea accesului la 
informaţii şi a calităţii serviciilor publice la ni-
velul administraţiei publice centrale, pentru 
reducerea cheltuielilor publice, pentru com-
baterea corupţiei sau pentru întărirea capa-
cităţii administrative a instituţiilor publice.

Una dintre concluziile acestui studiu sur-
prinde exhaustiv realitatea apăsătoare în 
care stăruieşte România, fiind îngrijorătoare 
situarea ţării noastre pe ultima poziţie din 
clasamentul general referitor la adoptarea 
guvernării electronice la nivelul statelor-
membre ale Uniunii Europene şi al ţărilor-
candidate. Cu toate acestea, s-a constatat că 
în 58,1% dintre statele-membre ale Uniunii 
Europene şi a celor care vor să adere, nivelul 
de adoptare a e-Guvernării este scăzut, sau 
mai mult decat atât, foarte scăzut, pe când 
doar în 19,4% dintre state nivelul este mediu 
şi într-un procent de 22,6% nivelul este ridi-
cat.

Prin intermediul analizei datelor cantitati-
ve s-a statuat că variabilele care influenţează 
în mod semnificativ adoptarea e-Guvernării 
sunt reprezentate de procentul indivizilor 
care utilizează internetul, cel puţin, o dată 
pe săptămână, încrederea în autorităţile pu-
blice locale, iar dintre dimensiunile enunţate 
de Geert Hofstede, distanţa faţă de putere şi 
atitudinea faţă de incertitudine.

În privinţa analizei calitative, s-a con-
firmat ipoteza conform căreia strategiile 
adoptate de Guvern au o influenţă semni-
ficativă asupra dezvoltării e-Guvernării, de-
oarece în statele care ocupă primele poziţii 
în clasamentul privind adoptarea guvernării 
electronice, s-au iniţiat programe începând 
cu perioada 1997-2002, pe când în Româ-
nia prima strategie destinată e-Guvernării 
s-a adoptat în anul 2008, în pofida faptului 
că anterior au fost derulate anumite proiec-
te referitoare la societatea informaţională. 
Dezvoltarea guvernării electronice în cadrul 
statelor situate în topul clasamentului pri-
vind adoptarea acesteia la nivelul Uniunii 
Europene (Islanda, Danemarca şi Olanda) a 
stat la baza unui model progresist, prin în-
deplinirea unor obiective succesive, care au 
garantat succesul guvernării electronice. 
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Guvernul României, înainte de imple-
mentarea oricărei strategii, trebuie să în-
treprindă măsuri pentru extinderea infras-
tructurii necesare dezvoltării e-Guvernării 
în toate zonele ţării, să asigure conexiunea 
la internet a regiunilor în care acesta nu este 
furnizat sau este limitat, deoarece s-a con-
statat o corelaţie între procentul gospodă-
riilor care au acces la internet şi procentul 
persoanelor care utilizează internetul, cel 
puţin, o dată pe săptămână, variabilă care in-
fluenţează în mod semnificativ adoptarea e-
Guvernării. Datorită faptului că actuala stra-
tegie privind guvernarea electronică, „eRo-
mânia”, surprinde exhaustiv toate domeniile 
necesare dezvoltării uniforme a e-Guvernării 
(grupul instituţiilor publice, grupul doi legat 
de recomandări europene sau de prevederi 
legislative proprii României şi grupul trei 
legat de caracteristicile proprii serviciului 
„eRomânia”), nuanţăm importanţa derulării 
în paralel a acesteia cu extinderea infrastruc-
turii informaţionale naţionale. Desigur, este 
necesar ca autorităţile publice competente 
să încheie acorduri cu anumite organizaţii 
private în vederea inovării tehnologiei din 
sectorul public, asemenea politicilor din Is-
landa, pentru a avea o susţinere tehnică pen-
tru furnizarea oricărui tip de serviciu public.

În vederea atragerii cetăţenilor spre utili-
zarea serviciilor electronice, autorităţile pu-
blice au posibilitatea de a dezvolta diferite 
site-uri destinate unor probleme de interes 
actual, de exemplu, enumerarea măsurilor 
implementate de către Guvern datorită cri-
zei economice, detalierea acordului încheiat 
cu Fondul Monetar Internaţional în privin-
ţa redresării economice. Este important de 
menţionat faptul că trebuie să se accentueze 
importanţa progresului, a inovării şi a cerce-
tării, să se susţină eParticiparea şi eDemo-
craţia prin testarea votării online la alegerile 
locale şi creşterea opţiunilor pentru partici-

parea cetăţenilor în procesele de luare a de-
ciziilor ale instituţiilor publice.

De asemenea, autorităţile ar trebui să în-
treprindă o campanie de informare şi edu-
care în masă a cetăţenilor privind e-Guver-
narea şi serviciile oferite prin intermediul 
mijloacelor electronice, o altă etapă fiind re-
prezentată de instituirea obligativităţii insti-
tuţiilor publice de a efectua plăţile doar prin 
transfer electronic în zonele în care acest 
lucru este posibil. Aşadar, România ar putea 
adopta cu uşurinţă un asemenea model din 
raţiuni de eficientizare a costurilor şi a tim-
pului destinate dezvoltării guvernării elec-
tronice. Guvernul are posibilitatea de a in-
stitui obligativitatea oferirii anumitor servicii 
publice de către toate instituţiile din cadrul 
muncipiilor României, deoarece în anul 2011 
aproximativ 50% dintre autorităţiile munici-
piilor au adoptat sistemul de plată al taxelor 
prin intermediul internetului, fiind, totodată, 
necesară extinderea ariei de servicii publice 
oferite cetăţenilor prin intermediul tehnolo-
giei informaţiei.

Prin urmare, în vederea dezvoltării ser-
viciilor oferite prin intermediul guvernării 
electronice autorităţile trebuie să parcurgă o 
serie de etape precum: informatizarea şi teh-
nologizarea instituţiilor publice, în paralel 
cu extinderea infrastructurii informaţionale 
naţionale, instituirea obligativităţii utilizării 
mijloacelor electronice de către toate insti-
tuţiile publice în raport cu cetăţenii, conco-
mitent cu informarea şi educarea benefici-
arilor şi, nu în ultimul rând, instituirea obli-
gativităţii utilizării mijloacelor electronice de 
către toţi cetăţenii în raporturile acestora cu 
administraţia publică. În concluzie, Guvernul 
României ar trebui să definească obiectivele 
strategice privind e-Guvernarea într-un mod 
realist şi să urmeze anumite etape succesive 
pentru asigurarea succesului dezvoltării gu-
vernării electronice.
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