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Rezumat: Lucrarea are drept scop prezentarea conceptului de interoperabilitate, împreuna cu cele mai importante
provocări pe care le incumbă: (1) stabilirea modalităţii în care interacţiunea între aplicaţii poate sprijini dezvoltarea si
răspândirea modelului de e-Guvernare. (2) coordonarea procesului prin care interoperarea între sisteme informatice
poate deveni un instrument pentru susţinerea celui mai valoros atu al UE - Piaţa Unica. (3) depunerea eforturilor
conjugate la nivelul UE pentru definirea si activarea strategiilor, politicilor si procedurilor pentru implementarea
interoperării. (4) cîteva cifre concrete ilustrînd gradul de implementare pe plan internaţional ale interoperabilităţii.
Interoperarea este un puternic jalon, deopotrivă instituţional şi tehnologic, pe traiectoria noii dezvoltări economice,
administrative si financiare în cadrul UE.
Cuvinte cheie: platforme interoperabile, Servicii Web, e-Guvernare.
Abstract: The purpose of this document is to present the concept of interoperability as well as some of the major
challenges that this notion entails: (1) establishing the manner whereby mutual interactions between applications could
support and help the extending of the e-Government process. (2) mastering the process whereby interoperation of
informatic systems could become a powerful tool in support of the most valuable economic asset of the EU - a Unified
and Integrated Market. (3) endeavor spending at the level of the European Union to define and implement strategies,
regulatory policies and procedures toward interoperability. (4) achieving concrete results by European nations taken
individually.
Interoperation is a both institutional and technological strategic landmark to further economic and financial development
inside the European Union.
Keywords: interoperability platforms, Web Services, e-Government.

1. Introducere
Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o
introducere în problematica interoperabilităţii
sistemelor informatice europene, circumscrisă
în mod concret eforturilor depuse la nivelul UE
pentru armonizarea mecanismelor specifice de
transferare şi procesare a datelor din domeniile
administraţiei, sănătăţii, comerţului, finanţelor,
sferei afacerilor etc.
Conceptul de interoperabilitate, în cea mai
generală accepţiune, reprezintă capabilitatea
unor sisteme / organizaţii / persoane de a interacţiona sau de a colabora pentru îndeplinirea
unui scop comun. În ceea ce priveşte sistemele
de calcul, interoperabilitatea înseamnă măsura
în care se poate găsi un mecanism utilizat atât
la formarea şi trimiterea, cât şi la reasamblarea
şi interpretarea datelor. În acest caz, conceptul
de interoperabilitate capătă o semnificaţie
bidimensională precisă [1]:
•

interoperabilitate sintactică

•

interoperabilitate semantică.

Interoperabilitatea sintactică se referă la
congruenţa formatelor de date, a protocoalelor
de trimitere / recepţie şi a modalităţilor de
vehiculare a datelor, sistemele implicate fiind
astfel capabile să schimbe informaţie şi să o
proceseze cu succes. Problema care se ridică
imediat este însă felul propriu în care fiecare
sistem informatic interpretează informaţia: aici
intervine interoperabilitatea semantică.
Interoperabilitatea semantică reprezintă
capacitatea unor sisteme informatice angajate
în comunicare - de a interpreta automat
informaţia vehiculată, însă cu consecvenţă şi
precizie, condiţie care face necesară recurgerea
la un model comun de înţelegere a
semnificaţiei datelor. Succesul dialogului
informatic impune, prin urmare, definirea clară
şi lipsită de ambiguitate a înţelesului pe care-l
poartă conţinutul datelor, astfel încât
informaţia schimbată să însemne exact acelaşi
lucru şi la emitere, şi la recepţie.
Soluţia cea mai viabilă pentru asigurarea
interoperabilităţii între diferite categorii de
informaţie este specificarea unui model de
asocieri (”mappings”) între conceptele generale,
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Figura 1. Principiul Interoperabilităţii Serviciilor Web,
unde BPM = gestiunea proceselor de business, BRE = motorul de analiză a constrângerilor de
business, TVD = proiectare orientată pe valoarea scontată, TC = politica de cheltuieli [2]

aplicaţii Web propriu-zise este utilizatorul
care navighează pe Internet, în timp ce
beneficiarul nemijlocit al unui Serviciu
Web este dezvoltatorul de aplicaţii
apelante! Ideea esenţială din spatele
existenţei Serviciilor Web este accesarea
de oriunde a unor motoare de prelucrat
informaţie, aflate oriunde, cu avantajul
vehiculării strict a unui flux de date.

acestea fiind la rândul lor conectate cu datele
concrete (resurse) prin metadate.
Cele enunţate mai sus conferă o reprezentare
sugestivă a condiţionărilor impuse de ideea de
interoperabilitate
aplicabilă
în
special
Serviciilor Web. Ele constituie entitatea
principală a Interoperării. Reamintim că Societatea Informaţională are drept suport
funcţional operarea cu informaţii variate,
localizate la distanţă (prin aceasta înţelegem (a)
organizarea, (b) vehicularea, (c) interpretarea,
(d) procesarea şi (e) accesarea de date) – acţiune
realizabilă strict prin interacţiunea dintre
Serviciile Web. În esenţă, un Serviciu Web este:
•

•
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în sens larg, un mecanism format dintr-un
server de Internet (aplicaţie care primeşte
informaţie pe portul :80 ) şi un modul (.dll
sau fişier) care procesează informaţia
primită de la serverul Internet şi care apoi
returnează un rezultat (număr, text, şir de
octeţi) pasat imediat serverului pentru a fi
trimis la clientul care a emis solicitarea.
în sens strict – o metodă (bloc de
instrucţiuni)
dedicată
unei
anume
funcţionalităţi şi rulează pe un server. Spre
deosebire de aplicaţiile Web propriu-zise,
Serviciile Web nu trimit la client interfaţă
(pagini .asp, .php, .jsp), ci doar date!
Beneficiarul imediat (nemijlocit) al unei
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Serviciile Web sunt o componentă
funcţională importantă a paradigmei numite
Societate Informaţională, cooperarea dintre ele
ducând la posibilitatea de a regăsi repede şi cât
mai precis informaţia de interes, tot mai
voluminoasă, tot mai complexă şi comportând
conexiuni tot mai variate. Apare astfel noua
dimensiune a domeniului Serviciilor Web:
Interoperabilitatea.
Figura 1 prezintă în mod sugestiv ideea
interacţiunii între Servicii Web, conform [2].
Interoperabilitatea trebuie să răspundă
câtorva probleme:
•

cum se organizează (structurează) datele?

•

care este modul unitar (comun)
vehiculare (emitere-recepţie)?

•

există dispecer(i) informatic(i)? unde se
amplasează şi pe cine deserveşte?

•

cum se conjugă efortul unor Serviciil Web

de
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rulând independent?
•

cum se pot corela date complexe şi cu grad
ridicat de varietate?

•

cum se asigură consecvenţa interpretării
datelor?

•

cum se distribuie efortul de interogare/
regăsire a datelor?

•

cum se asigură interacţiunea cu sisteme
informatice din exterior?

Există
şi
câteva
probleme
de
interoperabilitate care ţin de coerenţa
transmiterii pe traseul emitent-receptor şi care
constituie un continuu obiect de preocupare
pentru comunitatea dezvoltatorilor. Mai jos
enumerăm câteva recomandări de bune practici
pentru armonizarea felului în care datele sunt
interpretate la cele 2 capete ale comunicării:
emitent şi receptor:
•

a se evita confuzia între vectori de date
fără elemente şi o variabilă de tip vector de
date care a fost iniţializată cu valoarea nulă
( variabila încă nu indică adresa nici unei
informaţii concrete);

•

a se evita trimiterea de matrici (vectori
multi-dimensionali);

•

a se evita trimiterea de şiruri de mărime
variabilă;

•

a se evita trimiterea de variabile anyType;

•

a se acorda atenţie semnificaţiei particulare
a datelor native funcţie de platformă;

•

a se prefera securizarea cea mai uzitată, nu
cea mai restrictivă.

Interoperabilitatea serviciilor de eGuvernare devine o problemă din ce în ce mai
importantă, inclusiv pentru ţările dezvoltate,
furnizarea de servicii publice de bază, tuturor
cetăţenilor, ducând la creşterea eficienţei
actului de guvernare. Până în prezent un număr
important de ţări au finalizat proiectarea de
strategii de e-Guvernare la nivel naţional şi sunt
preocupate de punerea acestora în aplicare.
În ziua de astăzi, în Uniunea Europeană,
necesităţile obiective ale dezvoltării impun
găsirea unor strategii destinate modernizării
serviciilor publice. În momentul de faţă trebuie
depuse eforturi pentru a valorifica rapid şi
deplin excepţionalele
avantaje pe care
instrumentele fizice şi logice ( hardware,
respectiv software) le oferă pentru accesarea,

procesarea şi vehicularea informaţiei, scopul
fiind crearea de mecanisme inteligente în
slujba creşterii (fluidizării) fluxurilor financiare
şi
comerciale
intra-comunitare
şi
a
implementării iniţiativelor şi regulamentelor
europene, în condiţiile existenţei unor bariere
lingvistice şi a unor impuneri legislative /
instituţionale în general eterogene pe cuprinsul
Uniunii. Scopul urmărit este proiectarea şi
implementarea unei arhitecturi informatice, la
nivel naţional şi comunitar pentru asigurarea
unui cât mai ridicat grad de omogenitate
informaţională transfrontalieră, în acest sens
având-se în vedere următoarele tipuri de
interacţiuni intra-europene:
•

cetăţean – Administraţie / Servicii Publice;

•

mediu de afaceri – Administraţie;

•

mediu de afaceri – mediu de afaceri;

•

administraţie – Administraţie;

•

cetăţean – mediu de afaceri.

2.
Cadrul
European
Interoperabilitate

de

Scopul
Cadrulului
European
de
interoperabilitate (EIF – European Interoperability Framework) [3,4,5] este de a oferi un
set comun de concepte de bază pentru
proiectarea şi actualizarea cadrelor naţionale de
interoperabilitate (National Interoperability
Frameworks - NIF), politici, strategii, orientări
şi planuri de acţiune care promovează
interoperabilitatea.
Pe lângă acestea, EIF oferă şi conceptele
de realizare a interoperabilităţii între statele
membre ale Uniunii Europene, Figura 2.

Figura 2. Framework-ul European de
interoperabilitate(Contextul funcţional)

EIF cuprinde trei categorii principale de
interacţiuni (se utilizează abrevierile consacrate
în terminologia engleză: A= Administration
(administraţie / servicii publice), B = Business
(mediu de afaceri), C = citizen (cetăţenii), 2 =
coincidenţă fonetică cu „To” - către ) :
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•

A2B - pentru interacţiunea dintre
întreprinderi şi administraţiile publice
dintr-un stat membru;

•

A2C - pentru interacţiunea directă dintre
cetăţeni şi administraţiile publice;

•

A2A - pentru interacţiunea directă între
statele membre UE.

EIF cuprinde 47 de recomandări. Acestea
urmăresc 11 principii. Principiile sunt:
•

Proporţionalitate;

•

Reutilizabilitate;

•

Transparenţă şi deschidere;

•

Neutralitate tehnologică şi adaptabilitate;

•

Centrarea pe utilizator;

•

Accesibilitatea;

•

Securitatea şi confidenţialitatea;

•

Multilingvismul;

•

Simplificarea administrativă;

•

Păstrarea informaţiilor;

•

Eficacitate şi eficienţă.

În strategia UE privind piaţa unică digitală,
interoperabilitatea şi standardizarea sunt
considerate factori-cheie pentru maximizarea
potenţialului de creştere al economiei digitale.
Serviciile publice digitale care sunt dezvoltate
în diferite state membre ar trebui să poată să
interacţioneze cu serviciile publice din alte
state membre şi accesul să fie deschis atât
pentru cetăţenii statului în care este dezvoltat
cât şi pentru cetăţenii celorlalte state membre.

3. Interoperabilitatea aplicaţiilor
Conform [6], interoperabilitatea se bazează
pe capacitatea de a dezvolta aplicaţii separate
care vor lucra împreună. Componentele
interoperabile sunt dezvoltate după standarde şi
un set de norme comune care să permită
comunicarea între ele. Astfel un sistem format
din mai multe aplicaţii interoperabile se
numeşte sistem interoperabil.
Importanţa interoperabilităţii aplicaţiilor
este dată de:
•

36

interconectarea
tuturor
aplicaţiilor
clienţilor într-un singur sistem şi pe o
singură infrastructură;
http://www.rria.ici.ro

•

uniformizarea introducerii de date în cadrul
sistemului interoperabil;

•

reducerea redundanţei datelor stocate în
baze de date;

•

permiterea prelucrării unor cantităţi foarte
mari de date prin automatizarea procesului.

Conform [7]
interoperabile sunt:

avantajele

aplicaţiilor

•

noua aplicaţie interoperabilă este introdusă
în cadrul sistemului cu costuri reduse;

•

modificarea activităţii în conformitatea cu
noile cerinţe;

•

permitea introducerii în mod automat a
unor noi procese şi operaţiuni, atunci când
este necesar acest lucru.

Pentru fiecare sistem există o serie de
restricţii, precum şi pentru fiecare set de
aplicaţii există un set de reguli pentru
conexiunile dintre ele. O nouă aplicaţie care
urmează să fie integrată în setul de aplicaţii
trebuie să respecte ambele seturi de restricţii
impuse de sistemul pe care va rula şi de acele
aplicaţii cu care se doreşte interoperarea.
Arhitectura de interoperabilitate software este
o arhitectură care descrie soluţiile de
interoperare între două sau mai multe aplicaţii.

Aplicaţie 1

Aplicaţie 2

Aplicaţie 3

Aplicaţie 4

Figura 3. Sistemul de patru aplicaţiile
interoperabile

Figura 3 prezintă un sistem compus din 4
aplicaţii
interoperabile.
Aplicaţiile
au
următoarele interacţiuni: (1,3), (1,4), (2,4),
(3,4) realizate prin conectori [8]. În sistemul
prezentat în Figura 3 se construieşte o nouă
componentă interoperabilă cu aplicaţiile 1 şi 3.
Rezultatul este prezentat în Figura 4.
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Aplicaţie 1

Aplicaţie 2

Aplicaţie 3

Aplicaţie 4

şi să lucreze împreună pentru satisfacerea
utilizatorului final.

Aplicaţie 5

Figura 4. Sistemul interoperabil alcătuit din
cinci aplicaţii

Se observă că noua aplicaţie este construită
să fie interoperabilă cu două aplicaţii dintre
cele patru. Astfel, în construirea acestei
aplicaţii au fost luat în considerare restricţiile
impuse de cele două aplicaţii cu care este acum
interoperabilă. În cazul în care construcţia
noilor aplicaţii iau în considerare restricţiile
tuturor aplicaţiilor existente deja în sistemul
interoperabil, pentru a obţine un sistem similar
cu cel din Figura 5.
Aplicaţie
1
Aplicaţie
5

Figura 6. Sistem software ca un puzzle

În [9] şi [10] sunt clasificate nivelurile de
interoperabilitate şi nivelurile la care se
realizează interoperabilitatea:
•

interoperabilitatea se poate la realiza la
unul din următoarele niveluri:
o
o

Aplicaţie
3

o

o
Aplicaţie
2

Aplicaţie
4

Figura 5. Sistem format din cinci aplicaţii
complet interoperabile

Recurgînd la o metaforă forţată, un sistem
realizat din mai multe aplicaţii interoperabile
se poate asocia unui „puzzle” ( Figura 6)
construit din mai multe piese. După cum
piesele de puzzle reprezintă o varietate de
forme şi culori, aplicaţiile software ale unui
sistem reprezintă o varietate funcţională:
rezolvă probleme diferite, primesc intrări
specifice şi oferă rezultate specifice după
prelucrare.
Soluţia
pentru
obţinerea
ansamblului bine definit pe care trebuie să-l
formeze aceste piese este găsirea modalităţii
unice prin care ele se pot îmbina. În mod
similar, pentru un sistem interoperabil, toate
aplicaţiile trebuie să fie interoperabile între ele

•

date, ţinând cont de organizarea
datelor în baze de date sau fişiere;
Servicii Web, este o colaborare între
aplicaţiile realizate scrise în diferite
limbaje de programare;
model de programare, este principiul
conform căruia sunt construite
bibliotecile, cadrele unui limbaj de
programare;
componente, implică o colaborare
între diferitele module ale sistemului
sau între sisteme.

nivelurile de interoperabilitate existente
sunt:
o

o
o

nicio interoperabilitate, nu există nici
o colaborare între aplicaţiile sau
sistemele software;
interoperabilitatea parţială, doar
unele aplicaţii colaborează între ele;
interoperabilitatea
totală,
toate
componentele
software
lucrează
împreună cu toate celelalte aplicaţii,
este un nivel de interoperabilitate de
preferat, dar dificil de realizat.

4. Implementări pe plan internaţional ale interoperabilităţii
În [11] sunt prezentate ţările care au
implementat un framework de interopera-
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pentru datele stocate în surse diferite precum:
datele cetăţenilor, adresele acestora, permisele
de conducere eliberate şi testele medicale.
Platforma propusă conectează toate aceste
servicii iar cetăţenii care îşi doresc obţinerea
unui permis de conducere nu vor trebuie să se
deplaseze la foarte multe puncta, ci doar la
unul singur, restul fiind obţinut prin
intermediul platformei IOP.

bilitate. Un framework de interoperabilitate
constă în realizare unui document sau a unui
grup de documente care să specific un set
comun de elemente precum concepte,
vocabular, principii, politici, recomandări,
standarde şi practici pentru aplicaţiile
guvernamentale care lucrează împreună.
Pentru fiecare continent au fost obţinute
valorile prezentate în tabelul 1, pentru ţările
care au implementat un framework de
interoperabilitate.

Tabel 1. Numărul de ţări cu framework de interoperabilitate implementat [11]

Continent

Africa

America

Asia

Europa

Oceania

Număr de ţări

58

55

50

53

25

Număr de ţări cu
framework de
interoperabilitate

5

3

15

21

2

Număr de ţări fără
framework de
interoperabilitate

0

3

0

7

0

Pentru restul ţărilor nu se cunosc informaţii
cu privire la gradul de implementare a unui
framework de interoperabilitate pentru
aplicaţiile de e-Guvernare.
Pentru statele despre care se deţin
informaţii se observă 82% dintre acestea au
implementat un framework de interoperabilitate. Însă dacă se consideră numărul total de
state, chiar şi cele despre care nu există
informaţii procentul este de 19%. Astfel
numărul de ţări care au implementat un
framework de interoperabilitate este foarte mic.
Iar aceste state au implementat un framework
la nivel naţional. Pentru realizarea unui
framework internaţional trebuie avut în vedere
faptul că toate statele trebuie să se conformeze
unui singur framework, astfel încât aplicaţiile
acestora să fie interoperabile între ele.
Interoperabilitatea sistemelor informatice
reprezintă pentru UE o prioritate. Specialiştii
IT, alături de instituţiile cu prerogative
administrative / juridice caută implementarea
de soluţii care să ofere răspunsuri la nevoia de
a accesa rapid şi coerent informaţie de mare
varietate.
În
[12]
este
propusă
platforma
interoperabilă – IOP, pentru obţinerea
permisului de conducere în Albania. Sunt
analizate Serviciile Web puse la dispoziţie
38
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În [13] este prezentat un manual de
interoperabilitate ce reprezintă unul din
instrumentele dezvoltate pentru a ajuta
autorităţile locale din Marea Britanie la
implementarea
de
soluţii
informatice
interoperabile. Documentul se adresează
factorilor de răspundere din domeniu care au
drept obiectiv obţinerea de soluţii în sprijinul
strategiei
unui
model
unitar
de
interoperabilitate. Aceste ghid (manual) are
drept linii directoare:
•

definirea interoperabilităţii;

•

stabilirea şabloanelor arhitecturale ce vor
fi utilizate;

•

sublinierea zonelor de interes crescut
pentru interoperabilitate;

•

oferirea de studii de caz;

•

identificarea
de
standarde
armonizarea soluţiilor propuse.

pentru

În [14] sunt analizate serviciile publice
precum şi interoperabilitatea dintre acestea atât
pentru ţări cu o infrastructură puţin dezvoltată
precum Filipine, unde accesul la internet este
limitat, iar serviciile publice puse la dispoziţie
sunt doar în domeniile educaţionale, de afaceri
şi sănătate şi ţări cu infrastructuri dezvoltate
precum Pennsylvania unde sunt oferite
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servicii electronice de schimbare a adresei
deţinătorilor de permise auto.
În [15] este prezentat un studiu realizat în
Indonezia, în urma căruia interoperabilitatea
sistemelor guvernamentale a dominat factorii
cei mai importanţi pentru realizarea acestor
sisteme. Acest lucru demonstrând faptul că
interconectarea guvernamentală este foarte
importantă pentru cetăţeni.

5. Concluzii

http://www.cs.vassar.edu/~ide/papers/ICG
L10.pdf
2. Hotărârea
656
din
5.09.2012,
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=v
iew&view=doc&id=344700&lang=1
3. European Interoperability Framework for
European Public Services (EIF) Version
2.0,
http://www.bigwobber.nl/wpcontent/uploads/2009/11/EuropeanInteroperability-Framework-for-EuropeanPublic-Services-draft.pdf

Interoperarea aplicaţiilor este cel mai
important lucru pentru o e-Guvernare adecvată
şi pentru o modernizare instituţională,
economică şi financiară a ţărilor. Utilizând
tehnologia informaţiei pentru acest scop, s-a
început definirea şi crearea de noi mecanisme
pentru depăşirea barierelor de natură
administrativă dintre state. Pentru a face cu
succes
faţă
acestei
provocări,
interoperabilitatea
trans-frontalieră
a
Serviciilor Publice trebuie abordată atât la
nivel naţional, la nivel european, cât şi la nivel
internaţional, prin conjugarea efortului
legislativ cu cel de dezvoltare tehnologică.

4. An introduction to the European
Interoperability Reference Architecture EIRA
v1.0.0,
https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/asset_r
elease/eira-v100?lang=en

Se impune elaborarea de politici coerente
pentru specificarea scopurilor şi etapelor
concrete, pentru alocarea resurselor şi
monitorizarea progreselor înregistrate, pentru
că altfel, din cauza gradului îngrijorător de
incompatibilitate procedurală şi legislativă
dintre ţări se pun bariere artificiale în calea
dezvoltării, mai ales prin creşterea costurilor.
Interoperabilitatea trebuie dezvoltată acţionând
concret pe următoarele planuri:

7. ZAMFIROIU, A.: Metrici software de
evaluare a calităţii aplicaţiilor mobile din
mediul
educaţional,
Editura
ASE,
Bucureşti, 2016, 133 pg, ISBN: 978-60634-0050-6.

•

politic, administrativ şi legislativ;

•

schimbul de informaţii;

•

organizatoric;

•

tehnologic.

Unele ţări au înregistrat deja succese
notabile în implementarea sistemelor de
interoperabilitate, şi trebuie să fie luate ca
exemplu pentru celelalte ţări care îşi doresc
implementarea
unui
framework
de
interoperabilitate.
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