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1. Introducere
În contextul actual al societăţii contemporane – al societăţii informaţionale - în contextul
emergenţei unei noi decade a secolului XXI, a unei noi extinderi geografice a Uniunii Europene
(Croaţia, 2014), a schimbării paradigmelor politice şi a balanţei de puteri, tot mai multe aspecte ale
vieţii cetăţeneşti, dar şi ale vieţii personale, sunt acum informatizate/digitalizate şi realizate cu
ajutorul dispozitivelor electronice.
Astfel, luând în considerare aceste premise, putem afirma că prezenţa cotidiană a serviciilor
electronice a condus la construirea unei noi ordini sociale ce a creat la rândul său o generaţie de
cetăţeni familiarizaţi cu serviciile şi operaţiunile societăţii informaţionale – aşa-numiţii „digital
natives”1.
Prin restrângerea ariei de cercetare, considerăm că este concludentă efectuarea prezentului
studiu care relevă importanţa e-serviciilor în societatea contemporană românească care încearcă
totodată să dezbată problema aşa-numitului „digital-divide” – gap-ul de cunoştinţe IT ce se
regăseşte, din păcate, în procentaj majoritar în rândul cetăţenilor români.
Conform Digital Agenda Scoreboard2 - „Raportul asupra gradului de utilizare a internetului şi
aptitudinile digitale ale românilor” - reiese un aspect îngrijorător, având în vedere faptul că doar
43% din populaţia ţării utilizează internetul în mod regulat (cel puţin o dată pe săptămână), ceea ce
reprezintă un scor deosebit de scăzut, dacă luăm în considerare media UE de 70% !!!
Ca urmare, se impune în acest domeniu oportunitatea realizării unei analize aprofundate a
situaţiei şi previzionarea unei posibile situaţii viitoare pe baza celor analizate anterior.

2. Abordări conceptuale
Guvernarea electronică constă în interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii
publice cu cetăţenii prin intermediul mijloacelor electronice. Sensul implementării guvernării
electronice este de sus în jos şi anume de la stat la cetăţean.
Conform OCDE - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică3, e-Guvernare
reprezintă utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în particular a Internetului, ca
instrument pentru realizarea unei administraţii mai bune.

1

http://workdesign.co/2012/02/digital-natives-a-tech-savvy-generation-enters-the-workplace/;
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/RO%20internet%20use_0.pdf;
3
http://www.oecd.org/;
2

Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 25, nr. 4, 2015

http://www.rria.ici.ro

19

Activitatea de e-Guvernare este importantă atât pentru ţările din cadrul OCDE, cât şi pentru
ţările membre UE. Utilitatea acestei activităţi este necesară pentru instituţiile publice, agenţiile din
mediul privat, în cazul în care trebuie alese diferite alternative pentru implementarea proiectelor
sau a activităţii de e-Guvernare. Analiza activităţii de e-Guvernare este necesară pentru lucrul în
echipă în cadrul unui proiect, cum ar fi în cazul costurilor şi beneficiilor, a cererii şi a calităţii
serviciilor.
Măsurarea calităţii unui serviciu oferit de e-Guvernare are o importanţă specială, întrucât
majoritatea administraţiilor publice au ca obiectiv major îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite
cetăţenilor. Standardele de calitate variază de la serviciu la serviciu sau de la instituţie la instituţie.
Acestea trebuie dezvoltate în contextul unor norme şi standarde de servicii. Realizarea de sondaje
pe subiectul e-Guvernării trebuie efectuate în mod constant, pentru a putea afla gradul de
satisfacţie al cetăţenilor. În urma acestor sondaje se poate afla evoluţia aşteptărilor şi a obiceiurilor
din mediul serviciilor publice. Un alt aspect rezultat în urma acestor sondaje ar putea fi folosit
pentru a putea fi identificate îmbunătăţirile ce trebuie realiyate pentru satisfacerea nevoilor
utilizatorilor, prin creşterea accesibilităţii şi eficienţei serviciilor.
Pentru evaluarea serviciilor de e-Guvernare sunt folosiţi atât indicatori cantitativi, cât şi
indicatori calitativi. Aceştia au scopul de a surprinde cât mai bine diversitatea şi complexitatea
serviciilor folosite.
Însă, până la a determina ce indicatori sunt folosiţi în evaluarea serviciilor de e-Guvernare,
există câteva “condiţii”, sau mai bine zis “probleme” ce trebuie depăşite:
•

realizarea unui cadru de evaluare;

•

indicatorii de evaluare a e-Guvernării trebuie să reflecte în totalitate obiectivele
programului;

•

rezultatele să fie disponibile decidenţilor la momentul potrivit;

•

procesul de evaluare să fie neutru şi independent;

•

să se realizeze un mixaj de indicatori cantitativi şi calitativi;

•

să se ia în considerare costurile directe, indirecte şi beneficiile;

•

e-Guvernarea trebuie evaluată în mod repetat.

Istoria dezvoltării conceptului de eGuvernare este strâns legată de istoria societăţii
informaţionale globale, iar elementele definitorii ale strategiei şi politicilor pentru societatea bazată
pe cunoaştere presupun dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii, crearea unor instrumente
software adecvate, dezvoltarea unui conţinut digital şi mai ales crearea abilităţilor pentru utilizarea
informaţiei şi valorificarea ei în folos propriu.
De-a lungul timpului au existat numeroase iniţiative pentru punerea în practică a Societăţii
Informaţionale sau a Societăţii Cunoaşterii:
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•

1994 – Societatea informaţională globală a fost lansată la summit-ul şefilor de stat şi de
guvern ai ţărilor G7, de la Napoli din 1994. (ţările G7: Canada, Franţa, Germania, Italia,
Japonia, UK, SUA);

•

1995 – Bruxelles – Conferinţa internaţională privind societatea informaţională, care a luat
în discuţie modul de implementare a unei infrastructuri informaţionale competitive la nivel
planetar;

•

1996 – Comisia Europeană a elaborat cartea verde ”Viaţa şi munca în societatea
informaţiei: omul pe primul loc”;

•

1997 – s-a adoptat în Estonia ”Declaraţia de la Tartu”. Documentul a fost adoptat de 59 de
participanţi din 19 ţări şi prevedea că în societatea bazată pe informaţie omul se află în
centrul atenţiei (ameliorarea condiţiilor de viaţă şi muncă ale cetăţeanului, dezvoltarea şi
stimularea sa intelectuală prin facilitarea accesului la cunoaştere);
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•

1998 – Grupului G7 i s-a alăturat şi Rusia şi au fost lansate ”Proiectele Pilot G8” pentru
dezvoltarea societăţii informaţionale în domeniul educaţiei, culturii, comerţului, sănătăţii,
mediului şi administraţiei publice. În toate proiectele-pilot G8 omul se află în centrul
atenţiei şi preocupările specialiştilor din domeniu vizează ameliorarea condiţiilor de viaţă şi
muncă ale cetăţeanului concomitent cu dezvoltarea şi stimularea sa intelectuală prin
facilitarea accesului la informaţie;

•

2001 – Comisia Europeană a lansat planul de acţiuni ”eEurope” dedicat ţărilor membre UE;

•

2002 – Comisia Europeană a elaborat planul de acţiuni ”eEurope+” dedicat ţărilor în curs
de aderare. Acţiunile cuprinse în acest plan vizau strategii şi politici dezvoltate la nivel
naţional;

•

2002 – GTREN („Global Terrabyte Research Network”) crea o nouă dimensiune a
Internetului, de 1000 de ori mai rapidă;

•

2005 – Comisia Europeană a elaborat un document intitulat ”eEurope 2005” care avea ca
obiective majore stimularea serviciilor, aplicaţiilor şi conţinutului digital pe de o parte, iar
pe de altă parte dezvoltarea comunicaţiilor de bandă largă şi creşterea securităţii reţelelor.
Măsurile politice au vizat dezvoltarea serviciilor din domeniul culturii bazate pe
interoperabilitate şi comunicaţii în bandă largă şi conectarea în bandă largă a tuturor
şcolilor şi universităţilor, bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor;

•

“eEurope 2005” viza:
o

crearea unui cadru pentru investiţii private;

o

crearea de locuri de muncă;

o

creşterea productivităţii;

o

modernizarea serviciilor publice;

o

participarea tuturor la societatea informaţională globală pentru toţi cetăţenii.

Consiliul European a solicitat Comisiei Europene în cadrul unei reuniuni la Barcelona să
redactaze un plan de acţiune care să asigure o securitate sporită pentru Internet, IPV6 şi a
informaţiei pentru eGovernment, eHealth şi eBusiness etc.
Totodată, “eEurope 2005” a reprezentat o parte importantă a strategiei de la Lisabona care era
orientată către coeziunea socială şi către transformarea economiei europene în cea mai dinamică şi
mai competitivă economie. De aceea planul de acţiune “eEurope 2005” a conţinut măsuri pentru
includerea tehnologiilor informaţiei în toate domeniile (crearea de platforme multiple pentru
diverse tipuri de servicii). Planul de acţiuni avea două grupuri mari de subacţiuni care se susţineau
reciproc: stimularea serviciilor şi implicit dezvoltarea de conţinut digital pe de o parte, iar pe de
altă parte dezvoltarea infrastructurii (reţele de bandă largă şi securitatea reţelelor).
De asemenea, planul de acţiuni viza:
•

servicii publice on-line moderne (eGuvernare);

•

servicii de eLearning;

•

servicii de eHealth;

•

un mediu de eBusiness dinamic;

•

disponibilitate largă pentru accesul la reţelele de comunicare (internet ieftin şi rapid);

•

infrastructură informaţională sigură (securitatea informaţiei şi reţelelor).

Acest plan de acţiuni trebuia susţinut prin instrumente financiare ale statelor care aplică aceste
acţiuni.
Planul “eEurope 2005” recomanda 4 instrumente de implementare a acestuia:
•

măsuri politice pentru reexaminarea şi adaptarea (armonizarea) legislaţiei la nivel naţional
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şi european;
•

întărirea interoperabilităţii;

•

îmbunătăţirea accesului la reţele de comunicaţii;

•

voinţă politică (strategie naţională în domeniu) pentru implementarea societăţii
informaţionale în ţările Europei.

“eEurope 2005” a identificat acele domenii în care, printr-o politică publică adecvată se poate
realiza o valoare adăugată la activităţi şi acţiuni în viaţa socio-economică a unei ţări. Planul s-a axat
pe un set limitat de acţiuni cu ţinte cheie bine definite:
1. conectarea serviciilor administraţiei publice şi şcolilor la reţelele de bandă largă;
2. realizarea de servicii publice interactive accesibile tuturor şi pe platforme multiple;
3. servicii de sănătate on-line;
4. reexaminarea şi armonizarea legislaţiei privind eBusiness;
5. crearea unei forţe pentru securitatea infrastructurilor cibernetice (“Cyber Security Task
Force”).
Primele instrumente de implementare au fost:
o facilitarea schimbului de experienţă de bune practici şi proiecte demonstrative, dar şi
de prezentare a experienţei acumulate în urma eşecurilor;
o măsuri politice pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor;
o coordonarea globală a politicilor existente care să producă sinergie între acţiunile
propuse.
•

2005 – Comisia Europeană a lansat „Strategia i2010”. Aceasta avea ca obiective:
o

dezvoltarea spaţiului informaţional european;

o

susţinerea inovării şi a investiţiilor în cercetare – dezvoltare;

o

realizarea unor servicii publice performante bazate pe noile tehnologii coroborate cu
ridicarea calităţii vieţii.

Acţiunile unitare la nivelul Europei se înscriu în trei elemente strategice descrise în documentul
de la Lisabona:
•

transformarea Uniunii Europene într-o alternativă viabilă;

•

dezvoltarea societăţii cunoaşterii şi inovării prin dezvoltarea TIC;

•

crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare şi bine plătite;

Eficienţa implementării planurilor de acţiune se poate grupa astfel:
•

din punct de vedere politic s-au creat condiţii pentru aderarea la Uniunea Europeană a altor
ţări care nu erau încă membre UE (cazul României şi al Bulgariei);

•

din punct de vedere legislativ s-a creat un cadru unitar la nivel european pentru Societatea
Informaţională;

•

integrarea mai facilă a cetăţenilor în spaţiul european, indiferent de etnie şi de apartenenţa
la o anumită naţionalitate.

Efectele vizate au fost parţial atinse, iar crearea sistemelor de informare bazate pe noile
tehnologii în toate domeniile de activitate au devenit, în mod evident, o cerinţă obligatorie impusă
de dezvoltarea socială şi economică la nivel global.
i2010 a pus accent pe dezvoltarea economiei digitale. În acord cu această strategie, Parlamentul
European şi Consiliul Europei au stabilit un program multianual, un calendar pentru un conţinut
digital în Europa care să fie accesibil şi utilizabil. Obiectivul central pentru eContent este difuzarea
informaţiei în aria interesului public. eContent şi strategia i2010 vizează eliminarea aşa-zisului
22
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”digital divide” de fapt diminuarea discriminării dintre cei care ştiu şi pot utiliza calculatorul şi cei
care nu ştiu şi/sau nu pot utiliza calculatorul pentru că nu au condiţii, fapt generat de efectele
economice şi sociale asupra mediului în care aceştia trăiesc.
•

2010 – Comisia Europeană lansează „Agenda Digitală i2020”, conform căreia utilizatorii
trebuie să îşi formeze o cultură a informaţiei digitale şi a comunicării, o cultură
informaţională individuală. Cultura informaţională trebuie susţinută de administraţie prin
crearea unor servicii publice informatizate pentru care este necesară realizarea unor acţiuni
de susţinere cum ar fi:
o

realizarea unei infrastructuri;

o

conectarea comunităţilor izolate prin tehnologie wireless;

o

implementarea conceptului de ”Ghişeu electronic public”;

o

folosirea cartelelor inteligente (smart cards);

o

organizarea unor cursuri de pregătire continuă;

o

asigurarea interoperabilităţii între diverse sisteme informatice;

3. Metode de cercetare
Pentru o relevare cât mai concludentă a celor expuse mai sus, s-a procedat la evaluarea
nivelului de digitalizare al guvernării electronice din România prin utilizarea anchetei şi a
interviului structurat ca metode de cercetare. Astfel, ancheta s-a desfăşurat prin distribuirea unui
chestionar la nivelul populaţiei generale, iar interviul structurat a fost distribuit unui număr de două
persoane – manageri publici în cadrul administraţiei publice centrale din România.
În cele ce urmează vom prezenta cele mai importante rezultate ale anchetei efectuate la nivelul
populaţiei generale:
Din punct de vedere statistic, în urma sintetizării rezultatelor anchetei, se pot extrage
următoarele concluzii:
•

s-a înregistrat un total de 54 de răspunsuri;

•

38,9% dintre respondenţi sunt bărbaţi;

•

61,1% dintre respondenţi sunt femei;

•

vârsta medie a respondenţilor este de 32,2 ani.

Chestionarul este alcătuit din şase (6) întrebări ce abordează subiectul e-Guvernării în
România, din perspectiva cetăţeanului. Astfel, întrebările se axează pe partea de servicii G2C –
Government to Citizen şi anume serviciile publice electronice.
Ancheta a pus accent pe gradul de disponibilitate al serviciilor G2C, gradul de specificitate şi
funcţionalitatea lor, după cum urmează:
•

prima întrebare “Efectuaţi plăţi on-line?” oferă respondentului două posibilităţi de
răspuns: “da”/”nu”, iar rezultatele au relevat că majoritatea – 79,2% a răspuns „da”,
înregistrându-se un procent de 20,8% de răspunsuri negative;
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•

cea de-a doua întrebare “Aveţi încredere în plăţile efectuate on-line?” oferă respondentului
trei posibilităţi de răspuns: “da”/”nu”/”nu am efectuat niciodată nicio plată on-line”, iar
rezultatele au relevat că majoritatea – 83% a răspuns „da”, 1,9% din respondenţi au
răspuns “nu”, iar un procent surprinzător de mare – 15,1% a răspuns “nu am efectuat
niciodată nicio plată on-line”;

•

la întrebarea nr.5 “Cât de des accesaţi platformele on-line ale autorităţilor publice pentru
a afla informaţii utile?”58,5% dintre respondeţi au răspuns “des”, 30,2% au răspuns “rar”
şi 11,3% au răspuns “foarte des”;

Sintetizând rezultatele obţinute putem afirma faptul că respondenţii sunt relativ familiarizaţi cu
procedurile naţionale de e-Guvernare (platforma “eDirect.gov.ro”, etc.), însă aceste proceduri nu
prezintă un grad înalt de încredere pentru cetăţeni, motiv pentru care la întrebările“Cât de des vă
plăţi taxele şi impozitele utilizând platformele de e-Guvernare puse la dispoziţie de către
autorităţile române?”/“Cât de des vă plătiţi amenzile şi penalizările de la plăţile întârziate
utilizând platformele de e-Guvernare puse la dispoziţie de autorităţile române?” răspunsul
majoritar a fost “rar”.
Imediat după acest răspuns ce a înregistrat cele mai multe procente, urmează cu 32,1%
răspunsul „nu efectuez plăţi pe internet” – dovedind încă o dată, lipsa de încredere a cetăţeanului
în efectuarea plăţilor on-line. O posibilă cauză a acestui aspect poate fi lipsa unei culturi civice ce
presupune astfel de operaţiuni.
Efectuarea acestui studiu duce invariabil la exprimarea unor recomandări din partea autoarei,
după cum urmează:

24

•

iniţierea şi susţinerea unei campanii publice de “awareness” (televiziune, presă, radio, etc.)
în cadrul căreia susţinerea plăţilor on-line trebuie evidenţiată şi promovată în cadrul
populaţiei generale;

•

utilizarea oficiilor poştale ale Poştei Române (datorită capilarităţii acestei companii de stat
– prezenţa oficiilor poştale pe întreg teritoriul României) ca şi suport de susţinere a
campaniei publice de “awareness” prin organizarea de cursuri de operare a PC-ului pentru
populaţia generală;

•

pregătirea noilor generaţii de utilizatori de PC, smartphone-uri, tablete, etc. în cadrul
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sistemului public şi privat de învăţământ.
Dacă pentru efectuarea anchetei s-a selectat un eşantion de populaţie cu vârste, sexe şi ocupaţii
diferite cu scopul de a reprezenta cât mai bine populaţia generală, pentru efectuarea intervievărilor,
s-a marşat însă pe un eşantion special de populaţie şi anume persoane cu studii universitare şi postuniversitare aflate în posturi-cheie de conducere ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale responsabile cu implementarea procedurilor de e-Guvernare, atât la nivel local, cât şi la nivel
naţional.
Astfel, s-a procedat la alcătuirea interviului structurat şi la distribuirea sa în cadrul instituţiei
publice vizate: “Agenţia pentru Agenda Digitală a României – AADR” – instituţie aflată în
subordinea Ministerului pentru Societatea Informaţională şi responsabilă cu crearea şi întreţinerea
PCU, emiterea de semnături digitale, etc.
Rezultatele sintetizate ale interviului structurat descriu situaţia naţională din perspectiva
managerilor publici responsabili cu implementarea serviciilor electronice în ţara noastră, în timp ce
ancheta relevă strict perspectiva cetăţenilor. Astfel, studiul întreprins prezintă ambele perspective
cu rezultate relativ asemănătoare.
Managerii publici ce au răspuns interviului structurat sunt într-adevăr conştienţi de lipsa de
încredere a cetăţenilor în modalităţile de plată on-line, motiv pentru care au răspuns majoritar
„scăzut” la întrebarea “Cum evaluaţi gradul implementării serviciilor electronice la nivel
naţional?”. Drept urmare, la întrebarea “Ce îmbunătăţiri aţi aduce pentru reducerea „digital
divide” în România? (mai multe răspunsuri posibile)” s-a răspuns majoritar la toate recomandările
propuse:
•

politici publice de IT awareness în şcoli, biblioteci, centre culturale, etc.;

•

propuneri legislative ce ar impune obligativitatea trecerii la servicii de administraţie
publică on-line;

•

politici publice de dotare a centrelor culturale, oficiilor poştale, etc. cu echipamente IT.

4. Concluzii
În esenţă cercetarea de faţă are la bază atât multiplele iniţiative ale Comisiei Europene pentru
promovarea Pieţei Digitale Unice/Agendei Digitale, cât şi studiile efectuate în cadrul populaţiei din
România, cu accentuarea studiului şi intervievărilor efectuate în cadrul administraţiei publice
centrale naţionale, responsabile cu implementarea Directivei Serviciilor/Agendei Digitale în
România.
Totodată, se iau în considerare şi cele două sondaje efectuate ce analizează nivelul
implementării e-Guvernării în România, din perspectiva societăţii civile, dar şi din perspectiva
managerilor publici responsabili cu implementarea procedurilor de e-Guvernare.
Astfel, se poate afirma că deşi România se află încă la începutul drumului spre digitalizarea
efectivă şi eficientă a serviciilor publice oferite de agenţiile şi autorităţile administraţiei publice
central şi locale, politicile şi iniţiativele legislative ale Uniunii Europene au încurajat utilizarea
mijloacelor online şi au promovat TIC în societatea românească, fapt demonstrat prin numărul
persoanelor ce accesează site-urile administraţiei publice naţionale.
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