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Sectorul public şi relaţiile sale cu societatea au generat numeroase analize şi discuţii în ultimii
ani. Creşterea cererii de servicii publice, restricţiile bugetare, costurile de personal şi noile facilităţi
oferite de tehnologia informaţiei au constituit provocări generatoare de noi concepte: “guvernare
on-line”, “e-government”, “administraţie electronică ”.
Elementul cheie al conceptului de „guvernare electronică” este îmbunătăţirea relaţiei şi
fluidizarea schimbului de informaţii dintre sectorul public – pe de o parte şi cetăţeni şi mediul de
afaceri, pe de altă parte. Guvernarea electronică înseamnă oferirea de servicii publice în format
electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, o alternativă mai eficientă şi mai ieftină, care ar permite
Guvernului să fie mai aproape de cetăţeni şi să-şi adapteze serviciile conform cerinţelor acestora.
O soluţie de guvernare electronică completă ar răspunde unor cerinţe precum:
punct unic de contact pentru furnizarea serviciilor electronice 24 de ore pe zi, şapte zile pe
săptămână;
punte de trecere la societatea digitală;
reconstrucţia încrederii cetăţeanului în guvern;
accelerarea creşterii economice;
stabilirea unor politici şi reglementări guvernamentale;
crearea unei forme de guvernare mult mai participative;
promovarea soluţiilor de învăţare la distanţă.
Pentru implementarea conceptului de guvernare electronică, o ţară trebuie să dispună de
infrastructuri adecvate de sisteme de date, instituţionale şi tehnologice, de un cadru legislativ
compatibil, de resurse umane pregătite corespunzător şi, nu în ultimul rând, de gândire strategică şi
coordonare. Funcţionând ca un sistem de comunicare multi-canal între guvern, cetăţeni, mediile de
afaceri şi furnizorii de servicii, soluţiile de e-Government ar permite organismelor administrative să
asigure creşterea accesului la informaţii, centralizarea şi integrarea datelor şi aplicaţiilor, eficientizarea
procesului de decizie în activitatea publică, creşterea veniturilor şi reducerea costurilor.
Pentru implementarea cu succes a guvernării electronice este necesară definirea unei
arhitecturi coerente de aplicaţii şi a unui set predefinit de servicii generice şi instrumente pentru
dezvoltarea, implementarea şi administrarea ulterioară a aplicaţiilor. Această arhitectură trebuie
actualizată pentru a asigura corespondenţa cu cerinţele utilizatorilor şi cu noile tehnologii care apar.
Aplicaţiile informatice specifice se pot încadra în următoarea listă de servicii publice destinate
cetăţenilor şi mediului de afaceri (lista este minimală):
1. taxe pe venit;
2. căutarea unui loc de muncă;
3. securitate/protecţie socială;
4. documente personale;
5. înregistrarea unei maşini;
6. autorizaţii de construcţie;
7. declaraţii la poliţie;
8. librării publice;
9. certificate de naştere, căsătorie, deces;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

înscrierea în învăţământul secundar şi terţiar;
schimbarea adresei;
servicii din domeniul sănătăţii;
eTransport;
contribuţii sociale;
taxe de corporaţie;
TVA;
înmatricularea unei noi companii;
transmiterea de date către oficiile de statistică;
declaraţii vamale;
achiziţii publice.

Efectele benefice ale utilizării pe scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la
locul de muncă, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice, în viaţa de zi cu zi (pentru a face
cumpărături, a se instrui, a se distra sau a-şi rezolva diverse treburi gospodăreşti etc.) sunt de
necontestat. Aceste efecte însă nu trebuie idealizate, atâta timp cât practica actuală a dovedit şi
existenţa a numeroase obstacole care pot diminua sau anula aceste efecte: imposibilitatea unor
categorii sociale de a avea acces la noile servicii specifice societăţii informaţionale (din lipsa
infrastructurii de comunicaţii adecvate sau a terminalelor de acces, din lipsa culturii necesare pentru a
le utiliza sau datorită tarifelor prea ridicate în raport cu veniturile individuale), distorsiunile produse pe
piaţa muncii, inadecvarea serviciilor/informaţiilor oferite în raport cu interesele individuale sau de
grup, lipsa de securitate şi confidenţialitate a informaţiei, cu efecte nedorite asupra intimităţii vieţii
personale sau cu producerea de pierderi materiale importante, conţinuturi informaţionale periculoase la
adresa moralei publice, eticii sociale sau a securităţii individuale.
Componentele guvernării electronice
„Guvernarea electronică” este alcătuită din patru mari componente principale:
Interacţiunea dintre Guvern şi cetăţean (G2C);
Interacţiunea dintre Guvern şi mediul de afaceri (G2B);
Interacţiunea dintre Guvern şi funcţionarii publici (G2E);
Interacţiunea dintre instituţii guvernamentale (G2G).
Componenta G2C presupune modernizarea generalizată a serviciilor publice, care trebuie să
se concentreze pe necesităţile cetăţenilor. Pentru a fi cu adevărat eficiente, serviciile publice trebuie să
fie disponibile 24 ore din 24, şapte zile pe săptămână din şapte. Cetăţenii vor putea interacţiona cu
Guvernul de acasă, de la serviciu sau chiar în timpul deplasărilor lor. Furnizarea serviciilor
guvernamentale se face pe mai multe canale, atât în mod tradiţional, cât şi prin mijloace electronice,
pentru a permite cetăţenilor să opteze între acestea.
Serviciile oferite cetăţenilor sub eticheta de e-government G2C sunt, în principal, de trei
tipuri, după funcţiile oferite:
•
servicii de informare ce permit regăsirea de informaţii sortate şi clasificate la cerere, care,
la rândul lor, pot fi:
- pentru viaţa zilnică – informaţii despre muncă, protecţie socială, locuinţe, educaţie,
sănătate, cultură, transport, mediu etc.;
- pentru tele-administrare – lista serviciilor publice, ghid de proceduri administrative,
registre şi baze de date publice;
- pentru participare la viaţa politică – legi, documente parlamentare, programe politice,
consultare de documente.

48

ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC  2/2004

•

servicii de comunicare interactivă ce permit interacţiunea cu indivizi sau grupuri de persoane
(de exemplu, e-mail, liste de discuţii etc.), care la rândul lor pot fi:
pentru viaţa zilnică – discuţii, răspunsuri la întrebări privind munca, protecţia socială,
locuinţele etc.,
pentru tele-administrare – contacte e-mail cu funcţionarii publici,
pentru participare la viaţa politică- discuţii pe teme politice, contacte prin e-mail cu
oamenii politici.

•

servicii tranzacţionale ce permit transmiterea de către cetăţeni a unor formulare (administrative,
de vot) şi /sau achiziţia de produse şi servicii on-line. Şi acestea la rândul lor pot fi:
pentru viaţa zilnică – rezervare de tichete la diverse acţiuni, înscrieri la cursuri;
pentru tele-administrare – completarea şi prezentarea de formulare electronice (de
exemplu declaraţii fiscale);
pentru participarea la viaţa politică – referendum, alegeri, exprimarea de opinii.
Serviciile tranzacţionale sunt considerate ca cele mai reprezentative în viitor pentru
e-government, atâta timp cât completarea şi prezentarea de formulare de către populaţie va
continua să aibă un rol preponderent în relaţia sa cu administraţia publică. Realizarea
acestor servicii, deschise către cetăţean şi mediul de afaceri, necesită însă investiţii
importante, mai ales ceea ce numim frecvent reingineria proceselor administrative şi o
nouă cultură a funcţionarului public.

Componenta G2G presupune comunicarea prin mijloace electronice între instituţiile publice.
Această comunicare este, de cele mai multe ori, nedetectabilă de către cetăţean şi presupune schimbul
de date la diferite niveluri de securitate între sistemele informatice ale celor două instituţii.
Comunicarea între instituţiile publice are loc datorită faptului că rezolvarea unor probleme
presupune soluţii complexe, care necesită prelucrarea unor date deţinute de către instituţii diferite.
Astfel, tehnologia informaţiei trebuie să servească la unificarea logică a structurilor organizaţiilor
guvernamentale. Aceasta implică dezvoltarea şi publicarea unui plan de e-government cuprinzător,
care să adopte standarde Internet deschise. În acelaşi timp trebuie să fie definită o strategie de
implementare, care trebuie să fie susţinută într-o abordare de sus în jos, de la miniştri şi de la nivelul
de vârf al conducerii până la funcţionarii publici.
Marea problemă care apare în implementarea unor soluţii G2G este nu atât integrarea
tehnologică, cât cea a managementului proceselor, întrucât acesta presupune să-i determini pe oameni,
şi nu computere, să lucreze împreună.
Guvernul îşi va putea îmbunătăţi eficienţa managementului intern, va putea reduce costurile
administrative şi va putea determina apariţia unei noi culturi "e-government" prin utilizarea mijloacelor
electronice în comunicarea şi tranzacţiile pe care le are cu angajaţii săi, funcţionarii publici –
componenta G2E. Aplicaţiile care pot fi folosite pentru managementul acestor relaţii sunt:
•
aplicaţii care uşurează îndeplinirea unor responsabilităţi de serviciu. În această categorie
putem da, ca exemplu, folosirea de către angajaţii unei primării a bazelor de date cu
hotărâri şi decizii, mai ales în domeniul retrocedărilor imobiliare. Astfel se reduc
eventualele pierderi de timp generate de deplasarea fizică la alt departament şi căutarea în
arhive fizice. În acest mod, atât limitările de spaţiu (aglomerarea unor persoane care caută
diverse informaţii), cât şi cele de timp (pierderile determinate de deplasare etc.) sunt
eliminate.
•
aplicaţii pentru managementul situaţiei de salariat a angajatului guvernamental. În acest
caz, salariatul poate să îşi acceseze fişa personală, poate modifica informaţiile pe măsură
ce ele se schimbă, poate să ceară concediu în anumite perioade, astfel distribuindu-se
echilibrat cererile de concediu, sau poate să completeze numărul de ore lucrate
suplimentar peste program etc.
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Relaţiile dintre guvern şi mediul de afaceri – componenta G2B - sunt unele dintre cele mai
disputate relaţii din sfera guvernării electronice. Principala cauză a acestei atenţii speciale este, pe de o
parte, faptul că firmele private reprezintă motorul creşterii economice a unei ţări, iar serviciile
furnizate de stat pe Internet în favoarea acestui sector ar trebui să fie pe măsura importanţei sale. Pe de
altă parte, achiziţiile guvernamentale şi licitaţiile de tot felul se mută din ce în ce mai mult pe Internet,
acest lucru însemnând mai multă transparenţă şi costuri mai scăzute, bineînţeles dacă aceste avantaje
sunt dorite de guvern.
Există două mari tipuri de aplicaţii G2B:
•

sistemele de achiziţii publice realizate prin Internet. În esenţă, aceste sisteme aduc cu sine
multiple avantaje, legate în primul rând de transparentizarea procesului de ofertare şi
acceptare a ofertelor şi reducerea costurilor generale implicate.

•

serviciile oferite de stat sectorului privat prin Internet. Dintre toate aceste aplicaţii, cele
mai utile sunt cele care presupun economisirea de timp şi bani, atât pentru guvern, cât şi
pentru companii, adică efectuarea unor servicii precum înmatricularea unei societăţi
comerciale, plata taxelor, completarea unor cereri şi adeverinţe doar pe Internet.

Guvernarea electronică este una din manifestările importante ale societăţii informaţionale,
deoarece implică instituţii ale statului, organizaţii publice şi private şi, mai ales, cetăţeanul, pe care îl
transformă în e-cetăţean, implicat direct, concret şi constructiv în toate domeniile vieţii politice,
sociale, culturale, cetăţeneşti şi morale.
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