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SUMMARY
This scientific article exploits a major theme of eguvernamentale directives to 2020 

relating to upgrading all areas of national activity which may include the develop-
ment ICTs worldwide. Upgrading ICT planning ICTs is the advanced study what inte-
rested actual the world of science to facilitate human life, to ensure the process of in-
tegrity eGovernment and more than to make a redistribution of population welfare by 
using ICT potential according to international standards etc.

Administrarea electronică a serviciilor 
publice oferite de eguvernare cetăţenilor 
este din ce în ce mai dependentă de ino-
vaţiile intensive microsistemice conform 
standardelor macrosistemice ale noilor 
tehnologii informaţionale şi comunicaţio-
nale NTIC, precum şi explorărilor continue 
ale TIC-urilor avansate.

Microsistemul TIC-urilor Republicii Mol-
dova denotă tendinţe de modernizare prin 
intermediul procesului de retehnologizare 
care necesită investiţii majore în NTIC-uri, 
inclusiv sistemele informaţionale (SI) şi sis-
temele de securitate informaţională (SSI) 
pentru a satisface misiunea de eficientizare 
a eguvernării, în scopul de a obţine renta-
bilitatea scontată din activităţile tuturor ra-
murilor de dezvoltare naţională reflectate 
macrosistemic.

TIC dezvoltă fluxul de informaţii prin 
intermediul SI, SSI şi este în continuă de-
pendenţă de ingineria electromecanică, 
care formează ansamblul de procese ale 
ciberadministrării multiprogramate pentru    
o    eguvernare    ce    poate   fi acceptată 
de opinia publică ca fiind oportună, oferind 
securitate cetăţenilor, şi care poate crea 

căile optimale de redistribuire a bunăstării 
populaţiei, pentru a satisface tendinţa mi-
sionară de ascensiune a eguvernării micro-
sistemice demarate în Republica Moldova 
similar înregistrărilor macrosistemice în 
scopul soluţionării directivelor şi realizării 
obiectivelor guvernării electronice de ac-
ceptare a populaţiei a acestora,  totodată,  
de  adaptare a tuturor platformelor naţio-
nale conform infrastructurii platformelor 
geositemului, neexcluzând interdependen-
ţa dintre nanotehnologii şi natura umană, 
de asemenea, fenomenele naturale pentru 
a contribui la o valorificare macrosistemică 
univocă, jurisprudentă, echitabilă, bazată 
pe libera voinţă a tuturor cetăţenilor etc.

Spaţiul cosmic, geoinformatica, infos-
tarea, infostructura, indicele de pregătire 
electronică, indicele de acceptare digitală, 
indicatorii eeurope: ebusiness, esănătate, 
eeducaţie, eştiinţă, ecultură ş. a. parame-
trii reprezentativi ai infrastructurii TIC sunt 
valorificaţi de procesul de eguvernare ca 
un ansamblu ce este infiltrat în activitatea 
multitudinii de domenii ale dezvoltării na-
ţionale conform cerinţelor cetăţenilor şi ale 
standardelor internaţionale [1].

Eguvernarea se dezvoltă emergent unei 
convergenţe dintre toate domeniile de ac-
tivitate ale unei ţări şi a TIC-urilor; ascensiu-
nea este realizată în baza evoluţiei revolu-
ţionare microelectronice, din punct de ve-
dere istoric valorificată esenţial după anul 
1970. La începutul anului 1960 a demarat 
dezvoltarea reţelelor comunicaţionale, s-au 
dezvoltat pentru prima dată sistemele on-
line computerizate distribuind informaţia 
prin multiprogramare şi diversificare ca, ac-
tualmente, să fie distribuită digitaliziat etc. 
De-a lungul ultimilor cincizeci de ani, evo-
luţia tehnologiei informaţiei poate fi împăr-
ţită în trei mari epoci care de-a lungul seco-
lelor mai includ şi alte diversificări ale tehni-
cii de calcul informaţional: Mainframe, PC şi 
LAN, Internet ş. a. diversificări ale TIC-ului  şi 
NTIC-ului; care au înregistrat suprasolicita-
rea eserviciilor iniţial oferite de ,,IBM” după 
anul 1981, ulterior solicitându-se digitaliza-
rea etc. evoluţionând infrastructura infor-
maţională [2], aceste faze interdependente 
între ele şi total dependente de conştiinţa 
umană au demarat mai târziu procesul de 
eguvernare locală şi globală axat pe reteh-
nologizări multiple cu NTIC-uri în cores-
pundere cu invenţiile domeniului.

Revoluţia NTIC-urilor este interpretată 
ca fiind un mijloc efectiv de rentabilizare şi 
de modernizare prin intermediul retehno-
logizării TIC-urilor, nanotehnologiilor, eser-
viciilor, digitalizării, roboticii, astronauticii, 
securizării şi supervizării muncii, a vieţii, a 
teritoriului naţional etc. 

Eguvernarea pune la dispoziţia cetăţeni-
lor servicii electronice accesibile, gratuite, 
calitative, diversificate continuu în toate ra-
murile de activitate ale ţării. 

La ora actuală, există o serie de servicii 
electronice, cum ar fi: certificare, semnătura 
digitală, declaraţia electronică a veniturilor 
cetăţenilor, bazele de date deschise, esănă-
tatea, eştiinţa, eeducaţia, ecultura, ebusi-
nessul, evotingul, documentele electronice 
accesibile, banii electronici, ,,ghişeul unic’’, 
arhivarea elctronică a datelor etc. Aceste 

servicii contribuie la informarea cetăţenilor, 
la facilitarea vieţii cotidiene, la  demateriali-
zare, la oferirea de studii de fezabilitate des-
chise, la dezvoltarea afacerilor, la achitările 
de taxe, la comunicările on-line, la vinderea 
şi achiziţionarea on-line, la plasarea unei 
game variate de cereri şi oferte on-line, la 
sporirea nivelului de pregătire a populaţi-
ei pentru acceptarea eserviciilor oferite de 
eguvernare, la acceptarea cetăţeniei nu-
merice sau nu, la optimizarea procesului 
decizional unitar, la creşterea calităţii vieţii 
etc., de asemenea, creând oportunităţi de 
dezvoltare egală a tuturor domeniilor acti-
vităţilor pe plan naţional, punând accentul 
pe om, în scopul corespunderii standarde-
lor europene şi  internaţionale.

Retehnologizarea TIC-urilor în Republica 
Moldova denotă o ascensiune începând cu 
2005, odată cu semnarea ,,Strategiei Naţio-
nale de edificare a societăţii informaţionale 
,,Moldova electronică”, apoi a concepţiei ce 
se referă la aceasta, mai apoi a autentificării 
semnăturii digitale ş. a. legi care au demarat 
o muncă asiduă în anii 2006-2011 definind 
conceptual eguvernarea şi autentificând 
eguvernarea prin intermediul politicilor şi 
biopoliticilor naţionale şi a altor planuri de 
activitate. În acest mod ,,Crearea Centrului 
de guvernare electronică’’ prin crearea sa în 
anul 2011 a dat start unor noi directive ale 
retehnologizării TIC-urilor ca mecanisme 
de activare şi informare aplicate de dome-
niul eguvernării spre orizontul 2020.

Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi a 
Comunicaţiei MTIC activează intens în sfe-
ra NTIC-urilor şi prin cooperarea fructuoa-
să cu celelalte ministere, aparate  şi organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale 
pentru a fi posibil de pregătit populaţia la 
cel mai înalt nivel de acceptare a nanoteh-
nologiilor şi de adaptare la acestea odată 
cu implementarea diversificărilor TIC-urilor 
avansate în multitudinea domeniilor de ac-
tivitate şi a vieţii de zi cu zi.

Interdependenţa între eguvernare şi re-
tehnologizarea cu NTIC-uri este puternic 
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evidenţiată de securizare, de supervizare a 
tuturor proceselor de muncă şi a vieţii, de 
dematerializarea multidunii serviciilor pu-
blice ce pot deveni eservicii etc. 

Nivelul urban denotă progrese destul de 
mari în ceea ce priveşte recunoaşterea egu-
vernării, iar nivelul rural necesită intervenţii 
majore pentru autentificarea eguvernării, 
fapt ce poate fi realizat prin intermediul 
retehnologizării domeniului TIC-ului în spa-
ţiile rurale, de asemenea, prin intermediul 
practicilor de utilizare a NTIC-urilor în sco-
pul: diminuării numărului deplasărilor, cos-
turilor pentru documentare, de informare, 
de luare a deciziilor, achitărilor de taxe, lăr-
girea reţelelor comunicaţionale ş. a. pentru 
a obţine rezultate optimale de integrare 
completă în spaţiul comunitar european şi 
internaţional.

Interdependenţa dintre eguvernare şi 
procesul de  retehnologizare cu NTIC-uri 
este reflectată în procesul decizional unitar 
transparent care poate evoluţiona ca un 
microsistem ce este soluţionat afirmativ de 
toate nivelurile sociale.

Suveranitatea electronică a ţării este evi-
dent dependentă de cetăţenia electronică, 
care creează condiţii de dezvoltare a demo-
craţiei electronice a cetăţenilor ce pot alege 
a deveni sau nu cetăţeni numerici; misiune 
ce este procesată, evaluată şi dezvoltată 
de eguvernare emergent valorificării an-
samblului de evoluţie a TIC-urilor în diverse 
sfere de activitate pe plan naţional, similar 
înregistrărilor mondiale strict dependente 
de fenomenul globalizării ce nu poate fi re-
versibil; care are o continuitate evoluţionis-
tă, rezistentă tuturor formelor de revoluţii 
condiţionate, modelate sau instantanee ce 
apar regional, ulterior fiind reflectate glo-
bal în progresul umanităţii.  

Realizările eguvernamentale în dome-
niul TIC-ului sunt monitorizate prin inter-
mediul raportărilor către Consiliul Euro-
pean şi O.N.U. ş. a., date ce prezintă eva-
luările tuturor microsistemelor naţionale 
reflectate macrosistemic.

Raportul anual al O.N.U. privind gradul 
de dezvoltare a eguvernării „UN Global E-
Goverment Survey” în cadrul a 192 de state 
ale lumii, realizat de Departamentul Afa-
cerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor 
Unite monitorizează pe plan internaţional 
indicele de dezvoltare al eguvernării. Acest 
indice caracterizează capacitatea ţării, in-
clusiv infrastructura, resursele umane şi 
disponibilitatea de a folosi mijloacele TIC în 
cadrul guvernării [3, p.1], în acest context 
retehnologizarea Republicii Moldova prin 
implementarea TIC-urilor este demonstrată 
vizibil de datele analitice respective: în anii 
2001-2005 Republica Moldova se plasa pe 
locul 84 din peste 190 de ţări luate în cal-
cul în ce priveşte implementarea TIC-urilor 
în domeniile de activitate naţională, adică 
indicele de infostare [1], în anii 2006-2010 
a fost depusă o muncă asiduă, după care 
în anii 2010-2014 calculele statistice au 
demonstrat că, mai ales, în anul 2011 s-a 
observat o ascensiune în faza de retehnolo-
gizare a TIC-urilor implementate în multitu-
dinea domeniilor de activitate.

Evoluţiunile TIC-urilor 2010-2014 au 
creat înregistrări noi de date, în acest mod 
indicele de dezvoltare al TIC-ului Republicii 
Moldova ocupă poziţia 57 din cele 152 de 
ţări luate spre studiu, devansând 7 poziţii 
anterioare; similar, se observă o creştere 
esenţială a indicelui de eguvernare a Re-
publicii Moldova, e-GRI depăşind valoarea 
medie mondială, urcând cu 13 poziţii în 
clasamentul realizat în 2011, în acest mod 
plasându-se în rating pe locul 80 din 183 de 
state, fiind luate în calcul 192 de state ale 
lumii. Conform clasamentului internaţio-
nal al indicelui pregătirii de reţea 2010/11 
conform impactului TIC-ului în procesul de 
dezvoltare şi competitivitate a ţării, Moldo-
va se plasează pe locul 97 din 138 de state 
ale lumii. Indicele pregătirii de reţea a fost 
calculat în baza a 68 de indicatori, clasificaţi 
în 3 grupuri mari: mediul; pregătirea; utili-
zarea. Cea mai mare creştere, devansând 
circa 18 poziţii anterioare, a fost înregistrată 

de indicele de pregătire a populaţiei pentru 
utilizarea eserviciilor, graţie competitivită-
ţii serviciilor internet şi telefonie, tarifelor 
pentru internet în bandă largă, lăţimii de 
bandă internaţională garantată; totodată, 
Republica Moldova se poziţionează doar 
pe locul al 92-lea la categoria de subindice 
pregătirea populaţiei pentru eguvernarea 
naţională. Cea mai joasă valoare a fost înre-
gistrată la subindicele utilizarea eserviciilor.  
În anul 2011 Republica Moldova se plasa în 
cadrul cercetărilor O.N.U. în rating pe locul 
80 din 183 de state în ceea ce priveşte pro-
gresul eguvernamental. Acest fapt relevă 
necesitatea sporirii gradului utilizării NTIC-
urilor atât în instituţiile guvernamentale 
cât şi în celelalte sfere de activitate [3, p. 2], 
necesitatea de noi cercetări ale TIC-urilor 
şi obligativitatea de retehnologizare a in-
frastructurii aplicând datele prezentate de 
furnizorii interni şi externi informaţionali, 
de asemenea, de specialiştii şi experţii în 
domeniul TIC-ului, conform cerinţelor regi-
onale, în acelaşi timp satisfăcând standar-
dele globale. 

Politicile şi biopoliticile naţionale actua-
le axate pe TIC-uri ce se referă la procesul 
eguvernamental microsistemic, reflectat în 
sistemele  sectorului  civil  public   şi  pri-
vat parvin din mediul extern, fiind adaptive 
fenomenului globalizării. În acest mod Re-
publica Moldova prezintă în cadrul creat de   
raporturile sociale şi juridice, inclusiv a cer-
cetărilor O.N.U., progresul eguvernamental 
în sensul relaţiei guvern către guvernul lo-
cal şi eguvernarea globală ce denotă mo-
tivaţii enorme pentru o retehnologizare a 
TIC-urilor, care este demonstrată de Reţea-
ua de Administraţie Publică a Naţiunilor 
Unite UNPAN şi prezintă modelul cel mai 
reprezentativ referitor la procesul de egu-
vernare, de inovare şi de retehnologizare 
cu NTIC-uri în multitudinea de domenii de 
activitate pe plan naţional similar planului 
internaţional [4].

Centrul de guvernare electronică din 
Republica Moldova prezintă evaluările şi 

raportările ce se referă la procesul de egu-
vernare şi la susţinerea de către populaţie 
a etransformării Republicii Moldova 2010-
2014, unde sunt raportate date despre 
susţinerea eguvernării de către populaţie, 
este de 67%; alte date comunică faptul că 
pentru procesul de etransformare a egu-
vernării Republicii Moldova au fost inves-
tiţi în total 13830948,08 USD, care valorau 
236509212,168 de lei, dintre care pentru 
2013-2014 - suma de 8175690,43 USD care 
valora 113233312,4555 de lei, investiţiile au 
fost făcute de către Banca Mondială/IDA, 
virările pot fi verificate prin monitorizarea 
creditului Credid nr. 5000 MD; datele sin-
tetice 2013-2014  înregistrează depăşirea 
poziţiei anterioare ce ţine de eguvernarea 
Republicii Moldova, de asemenea, de eim-
plicarea Republicii Moldova ş. a. la finele 
anului 2014 prin lansarea platformei de 
interoperabilitate prezentând traseul eve-
nimentelor emergente şi al consecinţelor, 
al momentelor ce necesită atenţie sporită 
pentru viitor prin intermediul procesului de 
control organizat, instantaneu sau/şi inopi-
nat realizat utilizând potenţialul TIC-urilor 
avansate [5]. 

Controalele eguvernamentale au de-
monstrat necesitatea retehnologizării TIC-
urilor, în acest scop sunt realizate continuu 
audite interne şi publice care pun accentul 
pe auditul TIC-urilor la realizarea celorlalte 
tipuri de  audit precum: auditul performan-
ţelor, auditul financiar ş. a. Aceste evaluări 
denotă necesitatea de revizuire, de aceea 
este binevenită o securizare şi o supervi-
zare optimală a proceselor lucrative, inclu-
siv păstrarea unei infinităţi de documente 
electronice şi reînnoirea veridică, transpa-
rentă şi oficializată a earhivelor Republicii 
Moldova. 

Retehnologizarea cu NTIC-uri şi a pre-
gătirii utilizatorilor conform directivelor 
eguvernamentale demonstrează o muncă 
colosală optimizată de decizia comună care 
implementează tot mai des evotingul. TIC-
urile pe plan intern prezintă un instrument 
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foarte utilitar, accesibil pentru cetăţeni; un 
mecanism de mediatizare care tinde spre 
infinitate etc. 

Domeniul esănătate este dirijat de bio-
politici care inovează continuu microsiste-
mul conform macrosistemului prin NTIC-
uri ce sunt utilizate ca implanturi folosite 
în combinaţie cu tricotaje tehnice din mi-
crofibre speciale ş. a. substanţe şi forme de 
imitaţii de ţesuturi celulare   în scopul de 
tratament medical etc.

Sfera eeconomiei naţionale înregistrea-
ză progrese evidente a ebusinessului ofe-
rind eservicii diversificate; plasarea multi-
tudinii de cereri şi oferte on-line, eachiziţii, 
tranzacţii electronice, bani numerici,  ,,ghi-
şeul unic” etc.   Retehnologizarea TIC-uri-
lor conferă diminuarea poverii fiscale prin 
achitarea: impozitelor, a TVA-urilor, a taxe-
lor vamale on-line etc. Un model elocvent 
îl poate oferi România prin valorificarea 
,,Strategiei Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare Fiscală” 2013-2017, unde prezintă mo-
dernizarea şi facilitarea domeniului efiscal 
conform unor norme standardizate inter-
naţional [6]. Ecomerţul înregistrează creş-
teri intensive, inclusiv datorită optimizării 
algoritmilor platformelor  site-urilor mobile 
etc. 

E-guvernare în relaţia sa cu businessul 
dezvoltă domeniul industrial care aparţine 
sectorului privat mai mult de 90% şi este 
unul dintre cele mai importante domenii ce 
necesită retehnologizarea TIC-urilor pentru 
continuitatea economiei naţionale.

O sferă importantă pentru perpetuarea 
integrităţii şi asigurarea continuităţii o re-
prezintă relaţia guvern către cetăţeni care 
prin retehnologizarea TIC-urilor avansate 
demonstrează un proces decizional trans-
parent ce devine capabil să autentifice evo-
tingul, pentru a oferi demnitate relaţională 
între guvern şi cetăţeni conform normelor 
internaţionale. 

Sunt înregistrate mari investiţii în in-
frastructura transporturilor auto, feroviar, 
avia, naval ce ţin de retehnologizarea TIC-

urilor în acest domeniu: securizarea video 
a trecerilor de pietoni, a căilor de transport; 
anunţarea audiovizuală a staţiilor; realiza-
rea cartografiei transportului public, a tere-
nurilor; reproiectarea traseelor şi curselor,  
iluminarea artificială a drumurilor, afişarea 
prin implementarea de tehnologii moder-
ne a regulilor de circulaţie; controlul,  revi-
zuirea edocumentelor  activităţilor trans-
portului public urban şi rural. 

Domeniul ecultură este dezvoltat prin 
implementarea managementului etic în 
procesul de eguvernare. Conform datelor, 
sunt investiți 1,4 mln. de lei în domeniul 
ecultură, care contribuie la respectarea 
valorilor, credinţelor şi normelor popu-
laţiei care influenţează mult procesul de 
eguvernare, mai ales în ţările cu tradiţii şi 
cultură bogată; sunt înregistrate retehno-
logizări ale studiourilor  Companiei Telera-
dio Moldova ş. a. Tot de domeniul ecultură 
ţine şi interpretarea impactului eguvernă-
rii asupra  pregătirii populaţiei de utilizare 
a eserviciilor, care poate demonstra apo-
geul global prin intermediul satisfacerii 
randamentului stadiului   etic  de  aliniere  
totală a  societății, care prevede elaborarea 
şi implementarea strategiilor de viitor ale 
eguvernării Republicii Moldova promova-
toare ale procesului decizional de infiltrare 
a  biotehnologiilor avansate în toate sfe-
rele de activitate pe plan naţional, similar 
planului internaţional. 

Eştiinţa, eeducaţia sunt foarte dezvol-
tate ca eservicii oferite de eguvernare prin 
implementările TIC-urilor. Studiile la distan-
ţă prin intermediul implementării şi aplică-
rii programelor specializate de elearning ca 
Moodle, AEL, Sakai ş. a. au devenit mai po-
pulare numărul de utilizatori crescând din 
ce în ce mai mult.

Eguvernarea prin intermediul unei mun-
ci colosale a Parlamentului, Guvernului, 
ministerelor, Centrului de Guvernare Elec-
tronică, nemijlocit a Ministerului Tehnolo-
giei Informaţiei şi Comunicaţiilor MTIC, a 
Ministerului Apărării, a Ministerului Aface-

rilor Interne (MAI), a Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene (MAEIE) ş.a. 
– aceste organe de resort prezintă diversifi-
carea şi distribuirea eserviciilor în coraport 
cu mediul intern şi extern, dezvoltând in-
frastructura NTIC-ului actual contributiv la 
valorificarea eguvernării . 

Interdepedenţa dintre eguvernare şi re-
tehnologizarea TIC-urilor este puternic evi-
denţiată în cadrul studiului empiric, analitic 
şi practic al spaţiului cosmic. În acest scop 
cooperările macrosistemice ale eguvernării 
microsistemice  activează prin intermediul 
tuturor organelor competente în domeniu. 
În acest mod, MTIC dezvoltă cele mai  mo-
derne teorii şi practici ale TIC-ului, asigură 
combaterea corupţiei şi a criminalităţii, op-
timizează puterea nucleară care prezintă 
poziţia Republicii Moldova pe plan mondi-
al, de asemenea, demonstrează competen-
ţele sporite în ce priveşte implementarea 
TIC-urilor avansate în scopul protecţiei esu-
veranităţii statale şi a integrităţii teritoriale 
a Republicii Moldova, continuitatea naţio-
nală etc. 

Eguvernarea lucrează intensiv asupra 
cercetăii spaţiului cosmic pe plan naţional 
similar furnizorilor informaţionali externi, 
unul dintre elementele de studiu ale spa-
ţiului cosmic care a fost modernizat în ce 
priveşte TIC-ul este serviciul meteorologic 
de stat.

Concluziile şi recomandările denotă 
directivele de valorificăre a competenţelor 
resurselor umane pentru a atinge misiunea 
eguvernării de a asigura ,,media de aur” în 
toate sferele naţionale, care poate demara 
prin realizarea directivelor şi obiectivelor 
statale şi prin intermediul realizării scopu-
lui edificării informaţionale a societăţii ş. a. 
conform cerinţelor cetăţenilor şi standarde-
lor internaţionale, neperturbând procesele 
naturale şi alte procese ale fenomenului 
globalizării care necesită o ciberadminis-
trare ce poate asigura autentificitate, efici-
enţă, economicitate ş. a. parametric pentru 
satisfacerea randamentului de echilibru 

universal, acestea reprezentând evenimen-
tele de importanţă majoră ce vor condiţio-
na continuitatea umană plină de vitalitate 
şi aspiraţii spre un viitor prosper.

Multitudinea domeniilor de activitate 
naţională poate fi supusă transformărilor 
şi poate obţine resurse financiare pentru 
investiţii în NTIC-uri prin intermediul re-
ducerii cheltuielilor ministeriale conform 
modelului din Franţa anului 2014; similar 
României anului 2009 ce prezintă modelul 
de devansare a crizei financiare pentru a 
realiza un proces de retehnologizare pu-
ternic evidenţiat prin modalitatea de re-
ducere a cheltuielilor pentru loterii şi prin 
,,eutanasierea’’ companiilor cu probleme 
ce se reflectă pe plan naţional, similar prin 
combaterea reţelelor politice antistatale ce 
trebuie demascate etc. [7]; un alt mijloc de 
rentabilizare financiară utilitară retehno-
logizării TIC-ului este definirea punctelor 
forte şi ameninţărilor etc., care pot regresa 
sau devansa unele procese naturale şi/sau 
modelate; modelul Rusiei prezintă reali-
zarea cartei de retehnologizare, utilizarea 
ecopolimerilor deja de 20 de ani ce a sporit 
PIB-ul şi PIN-ul, punând la dispoziţie noi re-
surse financiare [8]; antropologic analizând 
situaţia, Rusia propune diminuarea supra-
încărcării factorului uman  prin utilizarea 
unor TIC-uri mai facile, prin cooperări inter-
naţionale multiple etc. [9].

Eguvernarea realizând retehnologizarea 
TIC-urilor, trebuie să pună accentul pe na-
tura umană înglobată în spaţiul cosmic; să 
păstreze antroposfera, biosfera, hidrosfe-
ra, atmosfera, litosfera Pământului ca fiind  
ecologice, oferind vitalitate, îmbunătăţire 
prin aplicarea nanotehnologiilor în multitu-
dinea domeniilor de activitate, valorificând 
patrimoniul, evoluţionând spaţiul creativ, 
asigurând continuitate etc.  

Eguvernarea asigură certificarea elec-
tronică a Republicii Moldova pe plan mon-
dial care este interdependentă  de situaţia 
nucleară a ţării şi de retehnologizarea TIC-
urilor tuturor domeniilor de activitate na-



Administrarea Publică, nr. 2, 2015 Administrarea publică: teorie şi practică 173172 Tribuna tânărului cercetător

ţională, ceea ce condiţionează demararea 
unui nou proces de retehnologizare spre 
orizontul anului 2020.

Politicile şi biopoliticile naţionale pre-
zintă coeficientul raportului dintre opiniile 
eguvernării globale şi eguvernarea micro-
sistemică, inclusiv a Republicii Moldova ca 
tinzând spre 1 (unu); fapt ce permite dema-
rarea unui proces de uniformizare globală 
care va fi realizat în momentul în care toţi 
cetăţenii [10], indiferent de ecetăţeni sau 
cei ce conform unor motive religioase, de 
rasă, de gen ş. a. au refuzat să devină ecetă-
ţeni, dat fiind faptul că cristalizarea eguver-
nării prin intermediul NTIC-urilor anihilează 
abuzul de putere, punând accentul pe ,,li-
bera voinţă’’ a omului. 

Eguvernarea influenţată transcedental 
de mecanismele de retehnologizare a TIC-
urilor spre orizontul anului 2020 în toate 
sferele de activitate naţională va aduce 
o mare contribuţie financiară la valoarea 
PIB-ului şi la valoarea PIN-ului poziţionând 
avantajos Republica Moldova în ratingul in-
ternaţional.

Retehnologizarea TIC-urilor pe plan na-
ţional prevede a fi tratată adiacent şi su-
plimentar eguvernării, analizând situaţia 
conform unui model cultural, economi-
co-financiar, logic şi sistemic ce va trebui 
emergent a fi devansat, similar standarde-
lor internaţionale, fapt ce poate fi realizat 
prin intermediul raportărilor microsistemi-
ce către macrosistem. 

Eguvernarea devine transparentă prin 
evaluarea sintetică şi analitică a informaţii-
lor, TIC-urile reprezentând din acest punct 
de vedere una dintre cele ,,20 de chei’’ ale 

top managementului, utilizată pentru a se 
înscrie în categoriile de vârf ale diverselor 
clasamente pe plan intern şi la nivel global. 

Guvernul Republicii Moldova, prin inter-
mediul unei activităţi asidue a MTIC, MAEIE, 
MAI, Ministerului Apărării, Centrului de Gu-
vernare Electronică ş. a. organe de resort, 
contribuie la formarea unităţii, a integrităţii 
naţionale   prin  intermediul  muncii  colosale 
a administraţiei publice în scopul oportuni-
zării infrastructurii actuale, fapt ce denotă 
crearea  repercusiunilor valorificărilor patri-
moniului naţional intelectual şi material, în-
globat pe plan mondial, moştenit de  gene-
raţiile viitoare etc.

Eguvernarea dezvoltă tendinţa sa misi-
onară de uniformizare globală în baza unor 
concepţii umanitare, reale, afirmative, juris-
prudente, etice, eficiente, efective, econo-
mice, tehnocrate ş. a.; valorifică multitudi-
nea geoplatformelor Republicii Moldova; 
perseverează obiectiv şi subiectiv pentru  
a  realiza sarcina primordială de a fi accep-
tate, cunoscute şi aplicate univoc de către 
populaţie  promovările eserviciilor oferite 
de aceasta prin intermediul aplicării şi dez-
voltării nanotehnologiilor avansate, inclusiv  
a retehnologizărilor; de asemenea, denotă 
tendinţe de integrare completă în spaţiul co-
munitar european şi pe plan mondial  fiind 
conformată fenomenului globalizării ce de-
pinde involuntar de forţele naturale; raţional 
şi emotiv de natura umană şi deciziile luate 
de aceasta; modelat de implementarea, apli-
carea şi dirijarea TIC-urilor avansate în toate 
sferele de activitate  naţională şi internaţio-
nală spre asigurarea unui viitor prosper plin 
de vitalitate, continuitate, creaţie etc.
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