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SUMMARY
European Administrative Space includes all European countries, including those which are 

not members of the European Union. Information Technologies play an increasingly important 
role in public life, including e-services field. All governments tend to democratize the public sys-
tem through new technologies, especially e-services. Moldova, as part of the European Admi-
nistrative Space and a country which aspires to European integration, is implementing a series 
of public policies for better online services.

Introducere. Interdependenţa actuală 
dintre state şi ceilalţi participanţi la relaţiile 
internaţionale, mondializarea problemelor şi 
a soluţiilor, accelerarea derulării evenimen-
telor social-politice sunt fenomene care pun 
probleme noi în faţa oamenilor politici, a ju-
riştilor, a specialiştilor în ştiinţele administra-
tive şi sociale. 

Pe motiv că societatea globală evoluează 
prin rolul tot mai sporit acordat tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor, Republica Mol-
dova, ca şi stat de pe mapamond, încearcă 
implementarea diverselor politici publice 
în domeniul serviciilor electronice şi în alte 
sfere similare. Aceste tentative cu caracter 
absolut nou pentru statul nostru reprezintă 
o etapă importantă în reformarea sistemului 
administrativ. 

Problemele constituirii unui sistem mo-
dern de administraţie publică, care ar cores-
punde standardelor europene, au fost şi sunt 
mereu pe agenda autorităţilor publice cen-
trale. În acest context, exemplul altor state, 
în special, al celor din spaţiul administrativ 
european este edificator şi are o deosebită 
importanţă pentru practicieni, funcţionarii 
publici şi responsabilii de reforme în Repu-
blica Moldova.  

Spaţiul administrativ european şi so-

cietatea informaţională. Subiectul care 
vizează apariţia şi evoluţia spaţiului admi-
nistrativ european este unul complex, iar 
conceptul respectiv provoacă o serie de dez-
bateri atât la nivel european, cât şi la nivel 
mondial. Tendinţa lumii în circumstanţele 
moderne este direcţionată spre dezvoltarea 
şi utilizarea pe larg a tehnologiei informaţiei 
şi a comunicaţiilor, inclusiv în domeniul ad-
ministraţiei publice. 

Pe parcursul evoluţiei, s-a evidenţiat ten-
dinţa de unificare a statelor europene din 
punct de vedere administrativ în „aşa-numi-
tul spaţiu administrativ european,” care are la 
bază principii comune. În acest sens, există 
divergenţe de opinie importante referitoare 
la categoriile de state din cadrul spaţiului ad-
ministrativ european. Se impune analiza sub 
două perspective ale problemei: spaţiul ad-
ministrativ european s-a format cuprinzând 
doar statele-membre ale Uniunii  Europene  
sau toate ţările europene. 

Noţiunea de „spaţiu administrativ euro-
pean” apare, pentru prima dată, în 1998, la 
propunerea „Suportului pentru Perfecţiona-
rea Guvernării şi Managementului în Ţările 
Europei Centrale şi de Est.” Spaţiul adminis-
trativ european este interpretat de către SIG-
MA ca fiind „contactul constant dintre funcţi-
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onarii publici ai statelor-membre ale Uniunii 
Europene şi Comisie, solicitarea de a dezvolta 
şi implementa aquis-ul comunitar la standar-
de echivalente de încredere în toată Uniunea, 
necesitatea unui sistem de justiţie administra-
tivă unic pentru Europa şi împărtăşirea princi-
piilor şi valorilor administraţiei publice care au 
condus la o anumită convergenţă între admi-
nistraţiile naţionale.” [1]

Carta Europeană a Autonomiei Locale 
a fost întocmită de către Consiliul Europei, 
care cuprinde mai multe state, nu doar pe 
cele membre ale Uniunii Europene, şi a fost 
semnată şi aplicată în majoritatea statelor de 
pe continentul Europei. Acest fapt accentu-
ează ideea că spaţiul administrativ european 
cuprinde toate ţările europene. Este prema-
tur să credem că spaţiul administrativ euro-
pean s-a format doar din statele-membre 
ale Uniunii Europene, întrucât nu există nici 
norme care să reglementeze acest fenomen 
exclusiv la nivelul comunităţii europene, nici 
doctrina nu se pronunţă explicit asupra unei 
asemenea idei. Apariţia spaţiului adminis-
trativ european a fost determinată de influ-
enţa tuturor statelor europene şi are o sfe-
ră de aplicare mai largă, depăşind graniţele 
Uniunii Europene. Astfel, credem că spaţiul 
administrativ european cuprinde şi statele 
cu sisteme de administraţie publică post- 
socialiste, care tind spre democratizarea şi 
europenizarea principiilor, tehnicilor admi-
nistrative. 

Societatea informaţională reprezintă un 
concept complex, dar şi un fenomen de talie 
globală, care determină evoluţia societăţii 
moderne prin influenţa tehnologiei informa-
ţiei şi comunicaţionale, devenite necesare şi 
indispensabile activităţilor sec. XXI, inclusiv 
ale celor din sfera administraţiei publice. 
Considerăm societatea informaţională ca 
fiind o dimensiune a spaţiului administrativ 
european, deoarece acesta cuprinde toate 
însuşirile sistemelor administrative din Eu-
ropa, inclusiv cea a e-Guvernării – exponent 
al societăţii informaţionale. Societatea in-
formaţională este o formă nouă a civilizaţiei 
umane, mult mai perfectă, în care accesul 
egal şi universal la informaţie, în corelaţie cu 
o infrastructură informaţională şi de comu-
nicaţii dezvoltată, contribuie la o dezvoltare 

social-economică durabilă, reducerea gra-
dului de sărăcie, îmbunătăţirea calităţii vie-
ţii, la integrarea în Uniunea Europeană. [2] 
În sens larg, societatea informaţională este 
societatea în care producerea şi consumul 
de informaţie este cel mai important tip de 
activitate, informaţia este recunoscută drept 
resursă principală, tehnologiile informaţiei 
şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, 
iar mediul informaţional, împreună cu cel 
social şi cel ecologic formează un mediu de 
existenţă a omului, a cetăţeanului. La nivel 
global, documentul „Okinawa Charter on  
Global Information Society” (Japonia, 2000) 
evidenţiază importanţa tehnologiilor infor-
maţiei şi comunicaţiilor în toate sferele soci-
etăţii.

Politici publice privind serviciile infor-
maţionale în Uniunea Europeană. T.I.C. au 
devenit un instrument de comunicare efici-
entă la nivel european în raport cu nivelul 
naţional, precum şi un mijloc comod de re-
laţionare între administraţia publică centrală 
şi cea locală. [5] Există un şir de programe ce 
se  referă la comunităţi de ţări, cum este Uni-
unea Europeană şi mai larg – spaţiul admi-
nistrativ european. În acest sens menţionăm 
Programul eEurope 2005 „An  Information 
Society for  All” al U.E., care este  completat  
de  Programul  „eEurope+” al  ţărilor care pre-
tind să adere la Uniunea Europeană. Deci 
politicile Uniunii Europene depăşesc grani-
ţele geografice ale acesteia, fiind orientate 
inclusiv spre statele care îşi propun aderarea 
la Uniune. Din această perspectivă, spaţiul 
administrativ european devine un spaţiu în 
care politicile Uniunii Europene în domeniul 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi  
sunt valabile şi pentru ţările din Est, inclusiv 
Republica Moldova. Un alt document este „O 
Agendă Digitală pentru Europa”, ca pilon al 
Strategiei Uniunii Europene 2020, care stabi-
leşte un set de obiective în vederea creşterii 
Uniunii Europene până în 2020. Agenda Di-
gitală propune o mai bună exploatare a po-
tenţialului tehnologiilor în scopul încurajării 
inovaţiei, creşterii economice şi progresului. 
[3]

Sectorul tehnologiei informaţiei şi comu-
nicaţiilor ocupă tot mai mult teren, astfel, 
acesta asigură aproape 4% din locurile de 
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muncă din Uniunea Europeană, generând 
în mod direct 5% din produsul intern brut 
european. U.E. îşi propune să promoveze 
dezvoltarea şi răspândirea noilor tehnologii 
ale informaţiei şi comunicaţiilor, în confor-
mitate cu articolele 179-190 din Tratatul pri-
vind funcţionarea Uniunii Europene. [4] U.E. 
promovează activ serviciile electronice şi 
conceptul de e-Guvernare - componentă im-
portantă a societăţii informaţionale. Astfel, 
la capitolul e-achiziţii, în Uniunea Europeană 
s-a ajuns la concluzia că prin acest e-serviciu 
pot fi reduse cheltuielile de achiziţii cu 5% 
din totalul costurilor de achiziţii şi pot fi re-
duse costurile de tranzacţii mai mult de 10%, 
astfel economisindu-se în jur de 10 miliarde 
de euro anual. E-guvernarea oferă facilitarea 
reducerii costurilor ce ţin de interacţiunea 
cu autorităţile publice în termeni de timp şi 
bani – pentru cetăţeni, dar şi pentru mediul 
privat. Din acest punct de vedere, guverna-
rea electronică reprezintă un alt pas în pro-
cesul continuu de eficientizare a sectorului 
public prin utilizarea tehnologiilor informa-
ţiei şi comunicaţiilor. E-Guvernarea determi-
nă categoric creşterea eficienţei guvernării 
şi a capacităţilor deliberative ale instituţiilor 
publice. 

În vederea garantării unei securităţi cât 
mai mari pentru utilizatori, Uniunea Euro-
peană a instituit Agenţia europeană pentru 
securitatea reţelelor informatice şi a datelor, 
al cărei rol este de a consilia Comisia şi sta-
tele Uniunii Europene, precum şi de a coor-
dona măsurile pe care acestea le iau pentru 
a asigura securitatea sistemelor şi a reţelelor 
lor de informaţii. [6]

Creşterea rolului tehnologiilor informaţi-
ei şi comunicaţiilor în Europa prezintă poziţii 
de bază, inclusiv în Finlanda şi Suedia, unde 
distanţa şi clima fac imposibil accesul direct. 
Marea Britanie, Germania, Letonia, Estonia 
reprezintă cazuri de succes în sfera serviciilor 
electronice, e-votării, e-administrării.  

Uniunea Europeană devine tot mai ac-
cesibilă, inclusiv prin politicile din domeniul 
e-serviciilor. În acest sens, prin practicile de 
succes atât la nivel de politici, cât şi de im-
plementări, Uniunea Europeană reprezintă 
un exemplu reuşit şi un concurent pe măsură 
pentru Statele Unite ale Americii, Singapore 

şi Coreea, cunoscute prin succesele înregis-
trate în utilizarea tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor, în special, în sectorul public.

Politici publice privind serviciile infor-
maţionale în Republica Moldova. Republi-
ca Moldova, parte a sistemului administrativ 
european, şi-a declarat intenţia de a adera 
la Uniunea Europeană şi întreprinde paşi 
concreţi în realizarea acestui obiectiv. Un rol 
important în procesul de apropiere de Uniu-
nea Europeană îi revine adaptării politicilor 
din diversele domenii, inclusiv cel al servi-
ciilor publice informaţionale la standardele 
europene. Ţara noastră se confruntă cu pro-
vocări în îmbunătăţirea performanţei guver-
nării, creşterea transparenţei şi accesului la 
informaţie, combaterea corupţiei şi livrarea 
serviciilor publice de înaltă calitate pentru 
cetăţeni şi mediul de afaceri. Tehnologiile 
moderne reprezintă un instrument-cheie în 
atingerea acestor obiective. 

Optând pentru o cale democratică de 
dezvoltare şi progres economico-social, Re-
publica Moldova recunoaşte că edificarea 
societăţii informaţionale reprezintă o prio-
ritate naţională. În acest scop, imediat după 
obţinerea independenţei, în Republica Mol-
dova a fost elaborat şi aprobat un şir de do-
cumente de politici de dezvoltare a sectoru-
lui, principalele dintre ele fiind:

a) Concepţia de informatizare (1993); 
b) Proiectul Director privind informatiza-

rea (1995 - abrogat prin Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova din 2005 privind Stra-
tegia „Moldova electronică”);

c) Politica naţională de dezvoltare a tele-
comunicaţiilor (2001); 

d) Strategia de dezvoltare a domeniului 
telecomunicaţiilor (2004).

Deşi nu toate prevederile acestor docu-
mente de politici au fost transpuse în viaţă, 
ele au avut un rol decisiv în elaborarea ca-
drului normativ-juridic şi cel instituţional.

În general, sectorul tehnologiilor infor-
maţiei şi comunicaţiilor din Moldova se 
dezvoltă rapid, oferind cetăţenilor accesul 
la cele mai noi realizări tehnologice. Toţi in-
dicatorii de dezvoltare au fost în creştere, iar 
volumul vânzărilor pe piaţa comunicaţiilor 
electronice a crescut de la 4,3 mlrd. lei, în 
anul 2006, până la 6,1 mlrd. lei, în anul 2010. 
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Documentele de bază care au impulsionat 
într-o măsură decisivă e-dezvoltarea au fost 
Strategia naţională de dezvoltare a societăţii 
informaţionale şi Planul de acţiuni „Moldova 
electronică” (2005). Documentele au regle-
mentat perioada 2005-2010 şi, cu toate că o 
parte semnificativă din sarcinile stabilite au 
fost realizate, multe au rămas neiniţiate. Ca-
uzele principale ale acestor eşecuri constau 
în lipsa capacităţilor umane şi instituţionale, 
insuficienţa mijloacelor financiare, precum şi 
scopul stabilit prea general. [7] Cadrul legal, 
reglementar şi cel instituţional din Republica 
Moldova au fost şi mai sunt încă într-un pro-
ces continuu de schimbare, scopul urmărit 
fiind racordarea la rigorile europene. Docu-
mentele de politici, elaborate şi implemen-
tate în ţara noastră, au contribuit la edifica-
rea societăţii informaţionale şi la apropierea 
cadrului juridic şi instituţional de cel euro-
pean. Pe parcursul anilor au fost desfiinţate 
monopolurile istorice şi deschise perspecti-
vele pentru liberalizarea completă a pieţei. 
Serviciile societăţii informaţionale devin tot 
mai importante la nivel naţional în Republica 
Moldova, fiind o prioritate, conform Progra-
mului de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare. 2011-2014.” [8]

Autoritatea publică cu funcţia de deci-
dent central în domeniul politicilor publice 
din sfera tehnologiei informaţiei şi comuni-
caţiilor este Ministerul tehnologiei informa-
ţiei şi comunicaţiilor. Atribuţiile de regle-
mentare ale ministerului sunt completate de 
competenţele de implementare a serviciilor 
electronice de către cele 8 întreprinderi de 
stat (fondate de către minister), Centrul de 
guvernare electronică (instituţie publică 
subordonată Cancelariei de Stat, creată în 
2010, responsabil de agenda de e-Transfor-
mare în Republica Moldova). Pe lângă Pro-
gramul strategic de modernizare tehnolo-
gică a guvernării (E-Transformare), 2011, şi 
Planul de acţiuni pentru un guvern deschis, 
Moldova 2012-2013, ministerul de resort a 
iniţiat în 2012 procesul de elaborare a Strate-
giei „Moldova Digitală 2020”, după modelul 
Agendei Digitale a Uniunii Europene. [9]

Experienţa ţării noastre arată că docu-
mentele de politici publice din domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 
au fost unele reuşite, implicând şi experti-
ză europeană. Problema este modalitatea 
de corelare a acestor documente şi lipsa de 
continuitate a acţiunilor din domeniu. Şirul 
continuă de mai mulţi ani, iar experţii euro-
peni atenţionează că lipsa capacităţii insti-
tuţionale, scopurile stabilite prea general, 
capacităţile slabe de planificare strategică şi 
financiară reprezintă constrângeri serioase 
care trebuie atenuate şi evitate.  

Republica Moldova pe drumul bunelor 
practici. Crearea şi evoluţia spaţiului admi-
nistrativ european au fost determinate de 
influenţa tuturor statelor europene şi are o 
sferă de aplicare mai largă, depăşind graniţe-
le Uniunii  Europene. Prin urmare, Republica 
Moldova este parte din acest spaţiu, mani-
festându-se prin dorinţa de a adera la Uni-
unea Europeană – de a aplica principiile de-
mocratice în sistemul administrativ naţional.

Tehnologiile moderne au devenit un in-
strument eficient în procesul de reformare 
a administraţiei publice pentru statele din 
cadrul spaţiului administrativ european. Ino-
vaţiile tehnologice determină construcţia 
societăţii informaţionale, care se manifestă 
ca dimensiune a spaţiului administrativ eu-
ropean. Societatea informaţională reprezin-
tă contextul în care este facilitat accesul ce-
tăţenilor la serviciile publice în baza principi-
ilor democratice: transparenţă decizională şi 
financiară, acces liber la informaţiile publice, 
la procesul legislativ; standarde care stau la 
baza spaţiului administrativ european.

Uniunea Europeană, fiind un actor glo-
bal cu o structură şi un mecanism decizional 
specific, promovează pe larg tehnologiile in-
formaţionale, încurajând la nivel comunitar, 
prin politici publice, sectorul e-servicii. Uni-
unea dispune de un cadru legal complex în 
acest domeniu, prin care sunt propuse state-
lor-membre, cu titlu de recomandare, un şir 
de măsuri în sfera serviciilor informaţionale, 
atât la nivel european, cât şi naţional.

Dezvoltarea unui stat depinde inclusiv de 
utilizarea tehnologiei informaţiei ca instru-
ment de prestare eficientă a serviciilor publi-
ce. Unele state ex-sovietice (astăzi membre 
ale Uniunii Europene) au reuşit să transfor-
me tehnologiile moderne într-un mecanism 
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comod de relaţionare dintre administraţie şi 
cetăţeni, aliniindu-se relativ uşor statelor cu 
tradiţii în acest domeniu. Exemplu de succes, 
în special, pentru Republica Moldova este 
cazul Estoniei şi, în general, al statelor bal-
tice, progresul României. Statele europene, 
dar care nu sunt membre ale U.E., au un be-
neficiu considerabil prin experienţa şi cazuri-
le de succes oferite de către statele-membre, 
indiferent de trecutul istoric al acestora. 

Perioada de tranziţie, devenită la un mo-
ment dat interminabilă pentru Republica 
Moldova, reprezintă „maturizarea“ statului 
din toate punctele de vedere. Pe parcurs, 
scopul de bază al ţării îl constituie construc-
ţia statului de drept, ceea ce implică conso-
lidarea sistemului administrativ naţional din 
toate perspectivele, inclusiv a e-Guvernării.

Evoluţia Republicii Moldova în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 
inclusiv în sfera serviciilor electronice, mai 
rămâne un proces stihinic. Acest lucru se ex-
plică prin lipsa de experienţă a autorităţilor 
naţionale în această sferă atât din punctul de 
vedere al practicii legislative, cât şi din per-
spectiva practică – implementarea acestor 

servicii. Fără asistenţa organismelor interna-
ţionale şi transferul de know-how, Moldova 
nu s-ar fi mişcat înainte la capitolul edifica-
rea societăţii informaţionale. 

Concluzii. Crearea, dar şi evoluţia spaţiu-
lui administrativ european au fost determi-
nate de influenţa tuturor statelor europene 
şi are o sferă de aplicare mai largă, depăşind 
graniţele Uniunii  Europene. Prin urmare, Re-
publica Moldova este parte din acest spaţiu, 
manifestându-se prin dorinţa de a adera la 
Uniunea Europeană – de a aplica principiile 
democratice în sistemul administrativ naţio-
nal.

Tehnologiile informaţiei şi ale comunica-
ţiilor contribuie la îmbunătăţirea serviciilor 
publice, eficientizează activitatea guvernării 
şi facilitează participarea democratică, adu-
când guvernele mai aproape de cetăţeni. So-
cietatea informaţională determină evoluţia 
globală a societăţii umane, iar tehnologiile 
moderne joacă un rol sporit în procesul de 
administrare, cetăţenii având aşteptări înalte 
de la guvernare, inclusiv în domeniul servici-
ilor publice informaţionale.
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