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Între serviciile publice electronice ale eGuvernării, cele din domeniul
administraţiei publice ocupă locul cel mai important, fiind cele mai bine dezvoltate şi
cele mai răspândite.
În acest capitol vom face o prezentare generală a principalelor elemente
conceptuale componente ale unei administrări publice electronice, eAdministrare.
Cele mai multe dintre aceste concepte sunt însă valabile şi pentru celelalte servicii
publice electronice ale guvernării statului, între care eSănătatea, eÎnvăţământul sau
eDemocraţia, servicii ce vor fi prezentate în capitolele următoare ale cărţii.
Câteva precizări privind terminologia sunt utile în acest punct. Termenii de
guvernare şi administrare sunt utilizaţi frecvent fie ca fiind identici, fie distincţi în
sensul că guvernarea este mai generală şi cuprinde administrarea. În guvernul celor
mai multor state există un minister distinct al administraţiei publice, şi apoi ministere
diverse, ale sănătăţii, învăţământului, justiţiei, etc., indicând astfel că serviciile de
administraţie publică sunt doar o parte a serviciilor guvernării. O bună discuţie
asupra definirii vagi (datorate evoluţiei istorice dar şi pentru a fi cât mai
cuprinzătoare) a termenilor din activitatea de administrare/guvernare a statului se
găseşte în (1).
În prezenta carte, care urmăreşte aspectul electronic al serviciilor publice ale
statului, guvernarea va fi termenul cel mai general, reprezentând suma tuturor
serviciilor publice ale statului furnizate pe baza banilor publici, iar administrarea
publică va fi o parte a guvernării referindu-se la serviciile publice de bază,
administrative, aşa cum sunt definite de Uniunea Europeană în faimoasa ’Listă a
celor 20 de servicii publice de bază´ (2).
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Vom conveni aşadar ca eAdministrarea să cuprindă furnizarea cel puţin a
următoarelor servicii publice de bază, puse, total sau parţial, şi sub forma electronică
(am păstrat numerotarea serviciilor din lista de referinţă a Uniunii Europene statuată
în EIF, cap. 2.2.1 (5)):
a) Pentru cetăţeni

b) Pentru societăţi

1. Taxa pe venit: declarare, notificare

1. Contribuţii de asigurări sociale pentru angajaţi

2. Căutare loc de muncă (prin oficiile de muncă)

2. Taxa de societate (declarare, notificare)

3. Obţinere de beneficii sociale (3 din următoarele 4):

3. TVA: declarare, notificare

▪ Beneficii legate de şomaj

4. Înregistrarea unei societăţi noi

▪ Alocaţii pentru copii

5. Furnizare date pentru birourile de statistică

▪ Costuri medicale (compensarea din asigurările

6. Declaraţii vamale

medicale obligatorii)
▪ Burse studenţeşti

7. Permise legate de mediu (incluzând raportare)
8. Achiziţii publice

4. Documente personale (paşaport, permis de
conducere auto)
5. Înregistrare autovehicul personal (nou, folosit,
importat)
6. Cerere autorizaţie de construcţie
7. Declaraţie la poliţie (de exemplu în caz de furt)
8. Biblioteci publice
9. Certificate (naştere, căsătorie): cerere şi
eliberare
10. Înscriere la universitate
11. Anunţ schimbare de domiciliu (schimbare
adresă)
12. Servicii de sănătate

La aceste servicii publice electronice de bază se pot adăuga desigur o
multitudine de alte servicii, care variază foarte mult de la ţară la ţară, cum ar fi de
pildă plata electronică a impozitelor pe proprietatea mobiliară şi imobiliară. Un loc
aparte în Uniunea Europeană îl ocupă serviciile electronice transfrontaliere,
paneuropene.
Unitatea de stat prestatoare de servicii publice ale guvernării va fi denumită, la
modul general, o agenţie publică (public agency), AP, iar o unitate de administraţie
publică, UAP, va fi un caz particular de AP. Vom face precizările necesare atunci când
va apare nevoia de a distinge între guvernare şi administrare.
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3.1. Elemente de administraţie publică. Unitatea de
administraţie publică, UAP, tradiţională

3.1.1. Guvernarea şi administrarea

Administrarea (guvernarea) publică reprezintă una din cele mai vechi forme de
conducere exercitată de stat. Datorită îndelungatei tradiţii şi a evoluţiei oarecum
închise în cadrul graniţelor, aproape fiecare stat are propriile forme specifice de
administrare publică, forme care au în general rădăcini istorice adânci, iar o definiţie
a administrării (guvernării) publice este destul de greu de dat, deşi există şi multe
aspecte comune tuturor ţărilor. Una din definiţiile cele mai generale descrie
administrarea (guvernarea) publică ca fiind activitatea prin care se realizează scopuri
şi obiective ale guvernului (1). Această administrare publică prestează servicii care
asigură, din bani publici, satisfacerea unor cerinţe ale publicului (cetăţenii şi formele
de organizare ale acestora – societăţi, asociaţii, etc.) conform unor prevederi legale.
Determinarea nevoilor cărora li se recunoaşte un caracter public este un atribut al
puterii politice exercitat prin legiferare.
Vom înţelege prin administrare publică suma activităţilor desfăşurate de o
administraţie publică, aceasta din urmă fiind o formă organizatorică înfiinţată legal
de stat şi cu statut propriu de funcţionare. Administrarea publică se materializează
prin furnizarea serviciilor publice, iar administraţia publică se materializează,
funcţional vorbind şi exprimat la modul cel mai general, printr-un birou şi printr-un
ghişeu de acces la servicii al publicului, aflate într-un sediu unde îşi desfăşoară
activitatea un personal de specialitate care execută proceduri proprii, specifice
serviciilor furnizate.
În sensul cel mai general, putem considera agenţii publice, AP - parlamentul,
guvernul şi preşedinţia; ministerele şi departamentele, secţiile, birourile, agenţiile,
institutele, oficiile, etc. ale acestora; spitalele, clinicile, dispensarele, etc., publice;
şcolile, universităţile, bibliotecile şi muzeele publice; judecătoriile, parchetele şi
celelalte organizaţii publice judiciare; regiile autonome şi societăţile de interes public
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(poşta, transport auto şi feroviar, energie electrică şi termică, apa, telecomunicaţii,
etc.).
În România, conform Legii privind organizarea şi funcţionarea Guvernului
României şi a ministerelor, ´guvernul exercită conducerea generală a administraţiei
publice´ (art. 1), iar formele de organizare ale administraţiei publice sunt stabilite
prin Legea administraţiei publice locale (3). Aceasta din urmă stabileşte şi atribuţiile
autorităţilor administraţiei publice locale.
Serviciile publice furnizate de unităţile statului pe care le-am numit generic
agenţii publice, AP, se grupează, la nivelul cel mai înalt de clasificare, în trei
clase - servicii de legiferare, servicii judiciare, şi servicii executive (care sunt şi cele
mai numeroase), iar formele pe care le pot lua aceste servicii sunt extrem de variate.
Unităţile administraţiei publice, UAP, care furnizează serviciile publice administrative
au şi ele forme de organizare foarte variate.
Serviciile publice furnizate de societăţile private şi serviciile de utilitate publică,
care nu se află sub conducerea autorităţilor de stat şi nu funcţionează pe baza
banilor publici, cum ar fi de exemplu cazul organizaţiilor nonguvernamentale (ONG)
prestatoare de diverse forme de servicii publice, nu vor face obiectul acestei cărţi, iar
eventuala electronificare a acestor servicii ar reprezenta o iniţiativă strict privată, dar
desfăşurată după aceleaşi principii.
Administraţia publică, ca şi celelalte servicii publice ale guvernării, îşi poate
oferi serviciile prin propriile UAP, sau printr-un parteneriat public-privat (PPP), prin
care externalizează contractual o parte din procedurile care îi revin legal, către o
societate privată de specialitate. Astfel o administraţie locală poate contracta plata
taxelor şi impozitelor, a contribuţiilor sociale sau TVA-ului, etc. printr-o societate
privată specializată în plăţi de toate formele. În cadrul unui parteneriat public-privat
unităţile de administraţie publică au rolul conducător şi îşi păstrează întreaga
responsabilitate care le revine de drept în asigurarea serviciilor publice.
În România sistemul autorităţilor administrative (guvernării) publice este
organizat teritorial şi poate fi clasificat din două puncte de vedere - după criteriul
teritorial, şi după criteriul funcţional.
După criteriul teritorial există trei nivele de organizare - autorităţi centrale, a
căror competenţă se extinde asupra întregului teritoriu al ţării (guvern, ministere,
diverse organe centrale ale administraţiei publice); autorităţi teritoriale, a căror
competenţă se extinde asupra unei părţi a teritoriului naţional (unităţile
descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe centrale); şi autorităţi locale, a
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căror competenţă se extinde asupra unei unităţi administrative teritoriale - judeţ,
oraş, comună (consiliile locale şi primăriile).
După criteriul funcţional se disting două tipuri - autorităţi cu competenţă
generală care execută puterea executivă în orice domeniu (guvernul, consiliile locale
şi primăriile); şi autorităţi de specialitate care exercită puterea executivă într-o
anumită ramură sau domeniu de activitate (ministerele şi organele de specialitate ale
administraţiei publice subordonate guvernului, sau autonome, şi serviciile
descentralizate ale acestora).
3.1.2. Unitatea de administrație publică, UAP, tradițională
Schema funcţională de principiu a unei unităţi de administraţie publică, UAP,
informatizată tradiţională, adică fără servicii electronice, este prezentată în
figura 3-1.

Ghişeul (front-office, ´biroul din faţă´) este locul unde se prezintă
beneficiarii - cetăţenii, reprezentanţii societăţilor comerciale, ai diverselor organizaţii
şi asociaţii, sau ai altor UAP, beneficiari care solicită un serviciu public. Funcţionarul
de la ghişeul G (sau operatorul dotat cu un calculator personal aflat la ghişeu),
primeşte solicitarea şi, prin interfaţa (legătura) cu biroul (back-office, ´biroul din
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spate´), B, iniţiază executarea procedurilor interne specifice (business procedures)
care realizează serviciul solicitat, iar, după executarea acestora, preia rezultatul
destinat beneficiarului şi îl prezintă acestuia după intervalul de timp cerut de
executarea procedurilor.
Solicitarea serviciilor publice de către beneficiari se face de regulă, în UAP
tradiţionale, prin prezentarea fizică a persoanelor la ghişeu (a celor direct interesate
sau a împuterniciţilor acestora), sau solicitările pot fi preluate prin telefon (voce),
prin poştă sau prin fax. În momentul solicitării serviciului are loc de regulă şi
identificarea beneficiarului solicitant însoţită de autentificarea acestei identităţi (de
exemplu prin compararea fotografiei de pe actul de identitate cu imaginea persoanei
care se identifică). Tot de regulă, solicitarea unui serviciu se face printr-un formular
de hârtie specific acelui serviciu, iar rezultatul produs de executarea procedurilor
care realizează serviciul este furnizat beneficiarului de asemenea sub forma unui
document de hârtie în format specific serviciului.
Serviciul solicitat de beneficiar şi iniţiat apoi de ghişeul G se realizează în
continuare în interiorul biroului B. Pentru fiecare serviciu public solicitat există
proceduri care se desfăşoară de regulă prin accesul la arhivele de hârtie sau
electronice şi prin apelul la aplicaţiile din sistemul informatic, SI, al UAP. Procedurile
se pot executa de către personalul specializat (funcţionari, operatori, etc.) complet
manual, complet automatizat (informatizat), sau printr-o combinaţie între manual şi
informatizat. În procesul executării acestor proceduri interne poate fi necesară
legătura cu alte UAP, aflate pe acelaşi nivel (pe orizontală) sau la un alt nivel (pe
verticală), de la care se solicită informaţii sau operaţii (proceduri specifice UAP-urilor
apelate), sau către care se transmit informaţii. Legăturile între UAP-urile care
participă la executarea unui serviciu solicitat se pot realiza prin telecomunicaţii
(telefon, fax, telecomunicaţii în reţea între SI ale UAP) sau chiar prin funcţionari ai
UAP care se prezintă personal la ghişeul celorlalte UAP.
Orice serviciu solicitat şi realizat ´lasă o urmă´ în arhivele (registre, dosare,
documente, etc.) UAP, prin adăugarea, ştergerea, sau modificarea unor informaţii.
Managementul documentelor de hârtie sau electronice din arhive este una din
operaţiile importante ale UAP iar, în special în cazul documentelor electronice,
pachetul de cunoştinţe, practici şi metode aferente formează un domeniu aparte
(EDMS, Electronic Document Management Systems) (4).
Modelul funcţional general ´UAP=B+G´ (sau, exprimat şi mai general,
´AP=B+G´) prezentat în figura 3-1, în rolul său descriptiv, poate fi extins şi poate
căpăta un mare număr de forme în funcţie de natura serviciului public. La o extremă
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s-ar putea afla o UAP/AP compusă dintr-un singur funcţionar care execută sarcini şi
de ghişeu şi de birou, cu sau fără calculator, cum ar fi de exemplu în cazul unui
punct sanitar public care are un singur cadru medical, iar la cealaltă extremă s-ar
afla o UAP/AP cu mai multe ghişee şi mai multe birouri, cum ar fi în cazul unei
primării.

3.2. Administrarea publică electronică, eAdministrare, ghişeul
electronic, eGhişeu, şi achiziţiile publice electronice, eAchiziţii

Furnizarea sub formă electronică a serviciilor de bază, existente, ale
administraţiei publice, precum şi adăugarea unor servicii noi electronice, reprezintă
administrarea electronică, eAdministrare. Aceste servicii publice electronice,
eServicii, se adaugă celor tradiţionale furnizate de o UAP tradiţională informatizată şi
o transformă pe aceasta într-o eUAP, adică o UAP electronificată. Ideea de
electronificare se referă atât la furnizarea eServiciilor prin canale de acces electronice
(în principal Internetul) cât şi la o reorganizare a UAP-urilor tradiţionale, menită a
face o adaptare a acestora la noile canale de acces şi a aduce, în general, o eficienţă
mai mare în funcţionare. Desigur nu toate serviciile publice oferite tradiţional pot fi
electronificate complet – astfel unele servicii vor fi electronificate numai parţial, iar
altele deloc. Informatizarea unei UAP (numită iniţial, uneori, tot electronificare, sau
automatizare) formează baza tehnologică, care, extinsă şi adaptată, permite
implementarea serviciilor publice electronice.
Simplificând, dar păstrând aspecte esenţiale, vom putea spune că, din punctul
de vedere al beneficiarilor, o eUAP este, de cele mai multe ori, o ´UAP plus
Internet´, iar din punctul de vedere al guvernării, o eUAP este o ´UAP electronificată
şi reorganizată´, mai eficientă (costuri mai mici, servicii mai bune), şi cu personal
mai calificat.
În figura 3-2 se prezintă schema funcţională de principiu, simplificată, a unei
unităţi de administraţie publică electronificată, eUAP, furnizoare de eServicii.
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Se poate observa în acest simplu model funcţional cum serviciile electronice
accesate prin canale electronice diverse (Internet, telefonie, televiziune digitală
interactivă, etc.) se adaugă serviciilor tradiţionale ale UAP şi se desfăşoară în paralel
cu acestea. În fapt, în prezent, majoritatea serviciilor publice ale UAP sunt furnizate
sub forma tradiţională, cu beneficiari venind la ghişeu şi schimbând documente de
hârtie, deşi există o tendinţă vădită a beneficiarilor de a trece din ce în ce mai mult la
canalele de acces electronice. O eUAP va furniza deci în paralel atât serviciile
tradiţionale cât şi aceleaşi servicii (sau o parte din ele, sau şi altele noi) puse sub
formă electronică.
Iată, de exemplu, un serviciu tradiţional prin care o primărie (UAP local) pune
la dispoziţia cetăţenilor informaţii privitoare la activitatea consiliului local prin
afişarea la avizierul primăriei a documentelor care reprezintă hotărârile consiliului.
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Acelaşi serviciu de informare, dar sub formă electronică, se poate asigura de
primărie prin crearea unui site propriu de Internet pe care publică documentele
consiliului şi care poate fi accesat de orice cetăţean, oricând, şi de acasă, printr-un
calculator propriu cuplat la Internet (un serviciu de eDemocraţie). Pe acest site
destinat furnizării de informaţii pot fi afişate cu regularitate o serie întreagă de alte
informaţii ca de exemplu anunţuri cu privire la vânzarea de proprietăţi imobiliare,
angajări de personal, organizarea de licitaţii publice, etc., site-ul având funcţia de
avizier tradiţional.
În cazul serviciului de plată a taxelor şi impozitelor de către cetăţeni, unitatea
de finanţe va crea un site specific dedicat acestui serviciu prin care cetăţenii, după ce
se identifică electronic şi sunt autentificaţi (prin nume şi parolă, de exemplu) pot afla
de pe site ce anume au de plătit, şi pe ce categorii, după care pot plăti, prin acelaşi
site, cu un card financiar sau dintr-un cont personal de bancă.
În mod similar pot fi apelate serviciile electronice ale unor UAP centrale, ca de
exemplu serviciul de înmatriculare a autovehiculelor sau serviciul de înmatriculare a
societăţilor comerciale noi.
Ghişeul electronic, eGhişeu (uneori numit şi ghişeu virtual, în engleză
eCounter, în franceză eGuichet) este un concept ce reprezintă poarta de acces
electronic a beneficiarilor către serviciile publice electronice ale administraţiei publice
electronice, locale şi centrale. Desigur şi în cazul altor eServicii se poate aplica
acelaşi concept de eGhişeu.
Pentru beneficiarul care accesează eServiciile prin Internet, eGhişeul ´se
vede´ sub forma unui site creat de furnizorul serviciului, site de pe care poate obţine
informaţii sau prin care poate interacţiona bidirecţional (primind şi introducând date)
pentru realizarea unor servicii mai complexe cum ar fi plata taxelor sau participarea
la achiziţii publice electronice. O eUAP furnizoare de eServicii poate dispune de un
singur site, care reprezintă un singur punct de acces (one-stop shop, magazin în care
se găsesc de toate), uşurând sarcina beneficiarilor de a căuta serviciile de care au
nevoie. Deasemeni toate site-urile de acelaşi tip (ale primăriilor de exemplu) pot
avea o structură asemănătoare, fiind astfel ´standardizate´ într-o oarecare măsură,
iar un unic site central al guvernului (un unic portal guvernamental al eGuvernării)
poate face trimiterea către toate eServiciile existente, centrale şi locale.
Pentru ca eGhişeul administrativ să fie cu adevărat util beneficiarilor este
necesar ca aceştia să dispună de mijloacele de acces la Internet (minim calculator şi
legătură la Internet) şi să aibă şi cunoştinţele necesare - întâi să afle de existenţa
eServiciilor, iar apoi să ştie cum să folosească calculatorul pentru a utiliza eServiciile.
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Popularizarea eServiciilor cade în general în sarcina UAP (sau AP) care le oferă, iar
dotarea tehnică, şi pregătirea necesară utilizării mijloacelor tehnice, ar putea reveni
guvernului prin programe de favorizare a dobândirii acestora de către populaţie şi
micile societăţi.
Unul din eServiciile importante ale administraţiei publice este acela de
organizare a achiziţiilor publice electronice, eAchiziţii (eProcurement), prin care
agenţiile publice achiziţionează, de regulă prin licitaţie, bunurile şi serviciile de care
au nevoie. Printr-o astfel de achiziţie publică, o primărie orăşenească de exemplu ar
putea achiziţiona consumabilele sau calculatoarele de care are nevoie pentru a-şi
moderniza baza informaţională din birouri. Publicul ţintit de achiziţia publică e format
în general din societăţi comerciale, sau chiar persoane fizice, de la care se cer oferte.
Toate etapele unei achiziţii publice pot fi electronificate – anunţul achiziţiei, primirea
de oferte, selectarea ofertelor, atribuirea contractului, trimiterea facturii şi efectuarea
plăţii. eAchiziţiile pot fi o armă importantă a politicii guvernului ţinând seama de
faptul că guvernul este printre cei mai mari agenţi economici ai statului iar accesul
electronic uşurează mult pătrunderea în acest domeniu a întreprinderilor mici şi
mijlocii a căror dezvoltare se doreşte stimulată.
Serviciile eAdministrării în cadrul Uniunii Europene, pot fi oferite de către un
stat şi celorlalte state membre. Aceasta se asigură prin strategia guvernului fiecărui
stat de implementare a eGuvernării proprii, strategie care trebuie să ţină cont şi de o
dimensiune transfrontalieră, această dimensiune fiind deja formalizată într-un
document normator numit Cadrul European de Interoperabilitate (EIF, European
Interoperability Framework) (5).

3.3. Beneficiarii administrării publice electronice şi principiul
eIncluderii tuturor

Beneficiarii serviciilor eAdministrării sunt toate persoanele fizice şi juridice ale
statului, adică cetăţenii, societăţile comerciale, organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile.
În rândul acestor beneficiari se includ şi reprezentanţii unor UAP care solicită servicii
de la alte UAP (de exemplu o primărie poate apela la serviciile unei agenţii centrale).
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Principiul fundamental politic referitor la beneficiari este cel al includerii
tuturor, eIncludere (eInclusion). eServiciile eAdministrării (şi, mai general, ale
eGuvernării) trebuie să fie accesibile tuturor beneficiarilor, fără excepţie. Din punctul
de vedere al beneficiarilor accesul la eServicii ar trebui să fie făcut, la modul ideal, de
către ´oricine, oricând, de oriunde şi la orice´. Pentru implementarea acestui
principiu statul trebuie să activeze în direcţia reducerii unei ´divizări digitale´ (digital
division), adică să evite formarea unei prăpăstii între cei care au mijloacele
informatice (digitale) şi cunoştinţele necesare, şi cei care nu le au şi nu şi le pot
permite. O direcţie de acţiune în acest sens este crearea unor puncte publice de
acces la Internet (PIAP, Public Internet Acces Points), la care accesul tuturor să fie
gratuit şi eventual asistat de un personal îndrumător, iar o altă direcţie poate fi
crearea de programe guvernamentale care să favorizeze (la preţuri subvenţionate,
de exemplu) dobândirea de mijloace necesare (calculator, imprimantă, legătură la
Internet) şi de cunoştinţe aferente, de către familii şi microîntreprinderi. În România
principiul includerii tuturor, împreună cu alte principii legate de funcţionarea unei
administraţii publice electronice, este cuprins în primul act normativ important
referitor la eGuvernare, datând din 2001 – Strategia guvernului privind
informatizarea administraţiei publice (6).
Eurocities, asociaţia marilor oraşe europene, a adoptat recent chiar o Cartă a
eDrepturilor (Chart of eRights), în cadrul mai larg al accesului tuturor la Societatea
Cunoştinţelor, care stipulează dreptul tuturor cetăţenilor la acces la Internet, dreptul
la educaţia necesară accesului la eServicii, dreptul la informaţiile produse de
administraţiile locale, şi dreptul de a participa online la luarea deciziilor
(eDemocraţie) la nivel local (7).
În cadrul Uniunii Europene se doreşte ca beneficiarii dintr-un stat să poată fi şi
beneficiari ai eAdministrării altor state membre. Astfel un cetăţean european dintr-o
ţară îşi poate căuta un loc de muncă într-o altă ţară UE, consultând un site din ţara
care oferă serviciul de ofertare de locuri de muncă, sau o întreprindere poate cere
informaţii de pe un site de specialitate referitoare la o altă întreprindere din alt stat,
sau poate participa la achiziţiile publice electronice ale acelui stat. Accesul
beneficiarilor din statele membre UE la aceste servicii electronice transfrontaliere,
paneuropene (PEGS, Pan-European eGovernment Services), se poate face dacă toate
statele urmează strategia generală europeană de interoperabilitate a agenţiilor
publice, EIF, menţionată anterior.
Prin tradiţie, relaţiile între diverşi beneficiari şi furnizorii de servicii electronice
au căpătat unele denumiri prescurtate, deja practic standardizate. Astfel dacă
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observăm că în limba engleză cifra ´2´ se pronunţă ca şi cuvântul ´to´, care
înseamnă ´către´, atunci expresia :
- A2C, desemnează relaţia dintre cetăţean (C) şi administraţie (A)
- A2B, desemnează relaţia dintre societăţi (B, Business) şi administraţie
- A2A, desemnează relaţia dintre o eUAP şi o altă eUAP,
şi mai general, la nivelul oricărui eServiciu de eGuvernare, avem relaţiile
notate cu G2C, G2B, G2G (desigur, ´către´ trebuie interpretat ca indicând o relație
bidirecțională).

3.4. Serviciile administrării publice electronice. Site-urile şi
portalurile furnizorilor de servicii publice electronice

Varietatea serviciilor publice pare fără sfârşit şi în fiecare ţară e altfel. Totuşi
trecerea lor sub formă electronică duce la un anumit grad de uniformizare prin
împărtăşirea experienţei de succes dintr-o ţară în alte ţări, în special în cadrul Uniunii
Europene, şi prin definirea de către aceasta a Listei cu cele 20 de servicii publice
considerate de bază, aşa cum am prezentat-o la începutul capitolului (2). Cele 20 de
servicii publice electronice de bază prin care am definit eAdministrarea, sunt servicii
generale care au, fiecare din ele, atât forme variate prin care se prezintă
beneficiarilor cât şi modalităţi diverse de implementare.

3.4.1. Servicii electronice unidirecționale, bidirecționale, directe și auxiliare.
Complexitatea serviciilor

Serviciile electronice pot fi împărţite, din punctul de vedere al sensului legăturii
dintre furnizorul de servicii şi beneficiar, în două tipuri mari - unidirecţionale şi
bidirecţionale.
Serviciile unidirecţionale sunt acelea prin care furnizorul serviciilor oferă
informaţii către beneficiar, fluxul de informaţii curgând numai de la furnizorul de
servicii către beneficiar. Accesarea acestor informaţii se face prin calculatorul
personal cuplat la Internet, în care navigatorul (browser) stabileşte legătura de
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telecomunicaţii cu site-ul furnizorului de servicii şi descarcă informaţiile dorite, care
sunt afişate pe ecranul calculatorului şi pot fi mai apoi tipărite sau memorate sub
formă de fişier. Acestea sunt cele mai răspândite servicii publice electronice deoarece
sunt cel mai uşor de realizat. Administraţiile tuturor marilor oraşe au un astfel de
site, întreţinut şi actualizat periodic de primărie, prin care se oferă beneficiarilor cele
mai variate informaţii, inclusiv indicaţii prin care beneficiarul este îndreptat spre
serviciile de specialitate ale diverselor unităţi administrative locale, generale sau de
specialitate.
Serviciile bidirecţionale (sau interactive, sau tranzacţionale) sunt acelea în
care, în cursul executării serviciului, informaţiile curg între furnizor şi beneficiar în
ambele sensuri. Toate cele 20 de servicii publice electronice de bază administrative
sunt servicii bidirecţionale. Într-un astfel de serviciu beneficiarul începe prin a
descărca un formular electronic care îl invită să introducă o serie de informaţii
necesare pentru realizarea serviciului (între care declararea identităţii urmată de o
autentificare apare aproape peste tot), iar beneficiarul, după ce îl completează, îl
expediază electronic înapoi către serviciu. Primirea de către serviciu a formularului
completat inițază de regulă realizarea serviciului, în cursul căruia pot avea loc mai
apoi mai multe interacţiuni bidirecţionale între serviciu şi beneficiar, inclusiv printr-o
serie de alte formulare care sunt purtătoare bidirecţionale de informaţii.
O altă clasificare curentă împarte serviciile electronice în servicii de furnizare
de informaţii (unidirecţionale) şi servicii propriu-zise (bidirecţionale), care realizează
operaţiuni mai complicate, cum ar fi plata taxelor sau înmatricularea unor noi
societăţi.
Toate aceste servicii, pe care le numim directe pentru că servesc în mod direct
o nevoie a beneficiarului, pot apela în cursul realizării lor la o serie de servicii
ajutătoare, pe care le numim auxiliare. Principalele servicii auxiliare sunt serviciul de
management al identităţii electronice, eID, prin care se efectuează o declarare a
identităţii beneficiarului urmată de autentificarea acesteia, şi serviciul de plată
electronică, ePlată (ePayment), prin care se pot efectua electronic diverse plăţi
cerute în cadrul unui serviciu direct. Astfel toate cele 20 de servicii de bază
administrative (cu o excepţie) apelează (sau conţin) serviciul de management al
identităţii beneficiarului şi multe dintre ele permit efectuare unei plăţi electronice.
Serviciile electronice auxiliare se pretează foarte bine la un parteneriat public-privat,
în sensul că realizarea acestora poate fi contractată de administraţia centrală cu
societăţi private specializate în această direcţie (în cazul în care administraţia
centrală nu şi-a construit propriile sale servicii auxiliare).
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Complexitatea, sau sofisticarea, serviciilor publice electronice aşa cum este
percepută de beneficiari se descrie de regulă prin patru sau cinci nivele de
sofisticare, iar complexitatea nivelului de realizare a acestor servicii poate fi descrisă
prin patru modele de organizare a birourilor furnizoare de servicii şi a legăturilor
dintre ele. Întrucât vom reveni cu detalii în subcapitolele următoare, în acest punct
vom ilustra doar, printr-un exemplu, ideea de sofisticare a serviciilor publice
electronice.
Exemplul ilustrativ se referă la obţinerea de către cetăţeni a alocaţiilor pentru
copii (serviciul 3 din lista de referinţă) şi indică stadiile posibile de dezvoltare ale
serviciului, fie în aceeaşi ţară, evolutiv, de-a lungul timpului, fie la acelaşi moment
dar în ţări diferite, cu grade diferite de dezvoltare. Sofisticarea serviciului trece de
regulă succesiv prin câteva stadii. În stadiul 1 site-ul serviciului care oferă alocaţiile
pentru copii oferă numai informaţii asupra acestei probleme, arătând cine este
îndreptăţit să obţină aceste beneficii sociale precum şi modalitatea în care pot fi
obţinute beneficiile. În stadiul al 2-lea de sofisticare site-ul oferă un formular
electronic care poate fi descărcat, tipărit, apoi completat de mână, urmând ca acest
formular de hârtie să ajungă la unitatea prestatoare a serviciului, fiind dus personal,
pentru o identificare fizică, de către beneficiar. Formularul (reprezentând o cerere ce
va fi analizată) va începe procedurile care se vor finaliza prin plata alocaţiei pentru
copii în modalitatea de plată specifică acelui serviciu, plata făcându-se de exemplu în
numerar la o casierie. În stadiul al 3-lea site-ul oferă un formular electronic, care
poate fi completat direct pe ecranul calculatorului, după care este expediat electronic
către serviciu, şi are ca urmare declanşarea procedurilor serviciului, finalizate cu
plata alocaţiei realizată ca mai sus. Înaintea expedierii electronice a formularului are
loc şi o identificare şi autentificare electronică a beneficiarului îndreptăţit să ceară
aceste beneficii. În stadiul al 4-lea, cel mai sofisticat, cererea de alocaţii este tratată
prin site în mod complet electronic, finalizându-se cu un transfer electronic de bani în
contul indicat de beneficiar. În acest stadiu se desfăşoară electronic toate stadiile
anterioare, la care se adaugă şi luarea deciziei privind plata (admis, respins, admis
parţial) şi plata efectivă electronică (poate fi şi neelectronică) a fondurilor cuvenite
către beneficiar. Se poate lua în considerare şi un al cincelea stadiu (numit stadiul 0)
corespunzător furnizării tradiţionale a serviciului, fără ca să existe vreun site al
furnizorului serviciului, adică fără proceduri electronice.
În ceea ce priveşte complexitatea modului de realizare a serviciilor, se pot
distinge patru modele de organizare şi de interconectare a birourilor în care se
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desfăşoară procedurile care materializează serviciul ce satisface direct beneficiarul ce
l-a apelat.
După cum beneficiarul vede unul, sau mai multe, servicii (2 cazuri), iar
realizare serviciului se face în unul, sau mai multe, birouri (2 cazuri), se pot distinge
patru modele: Modelul A - un serviciu şi un birou, Modelul B - mai multe servicii şi un
birou, Modelul C - un serviciu şi mai multe birouri, şi Modelul D - mai multe servicii şi
mai multe birouri (8). În cazul, de exemplu, al unei cereri de paşaport nou suntem în
faţa unui Model C de organizare, întrucât este vorba de un singur serviciu care se
realizează în două birouri (cererea e adresată unei unităţi locale, care face verificări,
după care o transmite unei unităţi centrale naţionale, care o finalizează, şi trimite
paşaportul nou la unitatea locală pentru a fi predat, după autentificare,
beneficiarului).

3.4.2. Serviciile publice electronice administrative de bază

Vom face în cele ce urmează o foarte scurtă trecere în revistă a celor 20 de
servicii publice electronice de bază, pe care le putem considera ca făcând de regulă
parte dintr-o administrare electronică, eAdministrare, şi anume 12 pentru cetăţeni şi
8 pentru societăţi (2). Reamintim că există o foarte mare varietate de forme în care
se poate realiza fiecare serviciu, şi că în realitate în fiecare ţară serviciul se
realizează într-un alt fel, specific tradiţiei administrative a acelei ţări, adică în
practică nu există două implementări la fel. În descrierea care urmează am prezentat
în general serviciile cu un grad mai mare de sofisticare, dar ele sunt furnizate de
diverse ţări în stadii diferite de sofisticare (oricare din stadiile 1-4). Descrierea este
sumară pentru a include, pe cât posibil, ceea ce este comun din multiplele forme de
implementare a diverselor servicii. Deasemeni, deşi serviciile sunt prezentate ca
separate, unele dintre ele pot fi grupate după specific (prin portaluri) într-un singur
serviciu mai general (cum poate fi cazul cu serviciile pentru societăţi legate de
diversele plăţi datorate către stat).

a) Servicii pentru cetăţeni
1. Taxa pe venit – declarare, notificare
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Serviciul constă în declararea anuală de către cetăţean a veniturilor pentru
care trebuie să plătească statului o taxă, eventual urmată de plata electronică
efectivă a taxei. Declararea constă în specifiarea tuturor surselor de venit şi a valorii
totale a acestuia. Poate fi urmată sau nu de plata electronică a taxei. Declaraţia e
verificată de serviciul care notifică beneficiarul, şi care confirmă sau infirmă
declaraţia. Daca s-a plătit mai mult, diferenţa va fi returnată, iar dacă plata a fost
insuficientă beneficiarul va fi notificat asupra sumei care mai e de plătit. Serviciul se
mai numeşte eTaxe.
2. Căutare loc de muncă prin oficiile de muncă
Oficiile de muncă pot oferi prin site-uri proprii accesul beneficiarului la baza lor
de date cu oferte de locuri de muncă, eventual ţinând cont de profilul de interes
specificat de beneficiarul solicitant.
3. Obţinerea de beneficii sociale
În această clasă de servicii intră obţinerea ajutoarelor de şomaj, a alocaţiei
pentru copii, a compensaţiilor medicale şi a burselor studenţeşti. Cererea
beneficiarului (formularul electronic) este dirijată către serviciu, unde este verificată,
şi poate fi urmată de plata efectivă, neelectronică sau electronică într-un cont bancar
indicat de beficiarul solicitant.
4. Documente personale - paşaport, permis de conducere auto
Cele două servicii sunt similare şi oferă un formular electronic care
declanşează procedura de obţinere a documentului. Plata taxei necesare se poate
face electronic. Solicitantul va fi notificat de serviciul de la nivelul central, iar
documentul va fi finalmente ridicat în persoană de beneficiarul solicitant de la
agenţia locală.
5. Înregistrarea autovehiculului personal
Se oferă înregistrarea (eventual şi radierea) autovehiculelor personale noi,
folosite, sau importate. Formularul electronic completat de beneficiar pe baza
permisului de conducere (care este verificat) poate fi expediat electronic chiar de la
sediul dealer-ului auto de unde se cumpără maşina nouă, şi conduce la înregistrarea
acesteia în toate birourile unde evidenţa este necesară (poliţie şi finanţe, de regulă).
În unele cazuri beneficiarului i se poate elibera pe loc certificatul de înmatriculare
precum şi plăcile cu numerele autovehiculului.
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6. Cerere autorizaţie de construcţie
Serviciul oferă un formular electronic care reprezintă o cerere (iniţierea
procedurii) de eliberare a unei autorizaţii de construcţie (sau de renovare) şi permite
solicitantului să facă o singură vizită în persoană, la un singur ghişeu, aducând şi
toate documentele necesare, inclusiv planul construcţiei. Cererii îi pot fi ataşate
electronic şi unele dintre documente necesare.
7. Declaraţie la poliţie
Beneficiarul poate declara un furt de proprietate (bunuri, documente, etc.),
sau alte probleme, printr-un formular electronic oferit de un nivel central (al poliţiei
naţionale), ce este înregistrat şi la nivelul local (secţia de poliţie cea mai apropiată de
domiciliu declarantului), care începe apoi procedurile locale specifice corespunzătoare
plângerii. În cazul furtului unui telefon mobil serviciul poate uneori anunţa imediat
operatorul şi poate bloca SIM-ul. Serviciul se mai numeşte ePoliţie.
8. Biblioteci publice
Serviciul permite, prin intermediul unui site public, consultarea online a
cataloagelor bibliotecilor publice și eventual obținerea unei copii electronice a
materialului dorit (carte, CD, hartă, etc.).
9. Certificate (naştere, căsătorie) – cerere şi eliberare
Certificatele pot fi solicitate prin completarea unui formular electronic (cu
folosirea obligatorie pentru identificare şi autentificare a semnăturii electronice a
solicitantului, aflată de exemplu într-un card cu cip), după care pot fi primite direct,
electronic, de solicitant, care le poate apoi tipări. Taxa poate fi plătită electronic în
cadrul aceleiaşi sesiuni.
10. Înscriere la universitate
Înscrierea la o universitate sau la o altă instituție de învățământ superior de
stat se face prin completarea unui formular electronic aflat pe un site public. Site-ul
conține toate informațiile și condițiile necesare. Unitatea de învățămînt vizată ia o
decizie și o comunică electronic solicitantului.
11. Anunţ schimbare de domiciliu (schimbare adresă)
Adresa de domiciliu a cetăţenilor înregistraţi într-un registru naţional civil
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(cetăţenii având un cod numeric personal unic) poate fi modificată printr-un formular
electronic oferit de nivelul central (care deţine baza de date cu registrul civil
naţional), şi pe baza identităţii electronice (prin card cu cip) a cetăţeanului. Adresa
curentă este astfel disponibilă mai apoi electronic oricărui alt serviciu care cere
identificarea cetăţeanului.
12. Servicii de sănătate
Pe site-ul public specific se află informații referitoare la spitalele de stat și la
serviciile lor, iar solicitantul își poate face programarea unei vizite la spitalul ales,
obținând și confirmarea programării. Serviciul este interactiv, solicitantul putând să
se adreseze unui alt spital, funcție de un eventual răspuns neconvenabil.

b) Servicii pentru societăţi
1. Contribuţia de asigurări sociale pentru angajaţi
Contribuţia include în principal asigurările de sănătate, pensie şi şomaj, dar
poate include şi altele (ca de exemplu ajutoarele pentru accidente de muncă,
concedii, maternitate, boală, incapacitate de muncă). Serviciul este menţinut
centralizat printr-un portal guvernamental în care fiecare societate poate avea
pagina sa proprie, personalizată, care memorează datele proprii de societate.
Serviciul oferă formulare electronice pentru raportările periodice (declaraţii de salarii
lunare, trimestriale, etc.), notificări ale schimbărilor (începere şi sfârşit contract de
muncă), precum şi posibilitatea plăţii electronice a contribuţiei calculate de asemeni
pe baza declaraţiilor. Toate instituţiile de asigurări sociale (precum şi alte agenţii)
implicate sunt legate între ele şi sunt interoperabile, iar acest lucru este transparent
pentru societăţi, care nu văd decât un singur portal şi un singur formular, şi nu fac
decât o singură plată.
2. Taxele de societate - declarare, notificare
Serviciul este generic şi se referă la variate taxe de societate (cum ar fi
impozitul pe profit şi impozitul pe venit al lucrătorilor individuali (self-employed)) şi
poate, de la caz la caz, cuprinde şi contribuţiile de asigurări sociale pentru angajaţi
(serviciul 1 pentru societăţi), TVA-ul, şi declaraţiile vamale (serviciile 3 şi 6 pentru
societăţi). Serviciul este oferit centralizat prin Internet şi oferă formulare electronice
pentru declaraţii, care, după ce sunt verificate, produc notificări către beneficiar
conţinând (sau confirmând) sumele de plată, după care plata poate fi efectuată
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electronic sau neelectronic. Notificările pot fi primite de beneficiari şi prin poşta
electronică. Serviciul se mai numeşte eTaxe.
3.TVA - declarare, notificare
Este un caz particular al serviciului 2, descris mai sus şi poate fi oferit separat,
distinct, sau grupat cu alte servicii de plăţi către stat datorate de societăţi. Plata
TVA-ului se poate face electronic.
4. Inregistrarea unei societăţi noi
Cuprinde formulare electronice pentru declararea înregistrării unei societăţi
noi, a unor modificări în statutul şi starea unei societăţi existente, şi a încetării
activităţii unei societăţi. Certificatul de înregistrare dorit poate fi apoi trimis prin
poştă. Formularele sunt adresate unei agenţii care reprezintă registrul naţional al
societăţilor. Prin acest serviciu orice societate poate obţine și informaţii despre orice
altă societate înscrisă în registrul naţional.
5. Furnizare de date pentru birourile de statistică
Societăţile completează chestionare electronice specifice şi le expediază către
institutul naţional de statistică al ţării, care menţine în acest scop un site propriu pe
Internet, după care primesc o confirmare a acestor declaraţii.
6. Declaraţii vamale
Serviciul se referă la declararea prin Internet a importurilor şi exporturilor şi,
pentru unele produse, la cererea licenţelor legate de cote (limitări). Cererea pentru
obţinerea unei licenţe de import, de exemplu, se completează într-un formular
electronic iar licenţa acordată se poate obţine electronic (după care este tipărită) sau
poate fi expediată (şi) prin poştă. Serviciul informează Ministerul Finanţelor care ţine
evidenţa importurilor, exporturilor şi a licenţelor, şi este de regulă asigurat central
numai pentru unele produse mai speciale (cum ar fi textile sau oţel). Plăţile se pot
face electronic.
7. Permise legate de mediu (incluzând raportare)
Obţinerea unui permis de mediu necesar începerii unei activităţi şi raportarea
periodică obligatorie a beneficiarului (prevăzută în permisul acordat, referitor la
poluare, consum de materiale din sol, etc.) sunt etape care pot fi electronificate în
şirul de etape necesare realizării obligaţiilor legate de mediu ale beneficiarului. Un
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formular electronic completat şi expediat serviciului declanşează operaţiunea de
obţinere a permisului. O autoritate de mediu centrală (cu ramificaţii regionale pentru
beneficiarii mai mici) păstrează o bază de date privind, de exemplu, poluarea
naţională curentă, stabileşte acordarea permiselor de mediu (cotele de poluare),
monitorizează (prin rapoarte) evoluţia poluării, şi informează periodic, inclusiv
electronic, asupra acesteia (la fel şi pentru consumul materialelor din sol).
8. Achiziţii publice
Un serviciu electronic important şi în general bine dezvoltat în multe, dacă nu
chiar în toate, din etapele sale tradiţionale – notificarea (anunţul licitaţiei publice,
incluzând şi modalitatea de obţinere a caietului de sarcini), primirea ofertelor,
selectarea ofertantului (incluzând şi licitaţia), contractarea, facturarea şi plata.
Primele două etape – notificarea şi primirea ofertelor – se realizează uzual, la nivel
central sau local, prin site-uri dedicate pe Internet, selectarea ofertantului se face
prin licitaţie electronică sau neelectronică, iar încheierea contractului şi plata se fac
de regulă neelectronic. Vom reveni într-un subcapitol separat pentru a descrie mai în
detaliu acest important serviciu electronic administrativ. Serviciul se mai numeşte
eAchiziție.

3.4.3. Alte servicii publice electronice administrative

Alte servicii publice puse şi sub formă electronică pot intra, mai mult sau mai
puţin, în categoria celor pe care le-am numit administrative, pe lângă cele de mai
sus, considerate de bază. Unele dintre acestea ar putea fi puse într-o categorie
aparte iar altele ar putea face parte dintre cele de bază dar implementarea lor
distinctă permite o tratare separată. Vom da în cele ce urmează câteva exemple de
astfel de servicii electronice administrative pentru a ilustra varietatea lor, atât în
ceea ce priveşte tipul de serviciu, cât şi în ceea ce priveşte modul de implementare.

a) Servicii electronice pentru cetăţeni
Servicii electronice de informaţii. Sunt cele mai răspândite servicii electronice
şi constau în publicarea pe Internet a unor informaţii utile, care sunt de regulă
actualizate periodic pentru a reflecta situaţia curentă. Administraţia centrală
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(guvernul, instituţiile centrale şi descentralizate) şi cea locală (municipii, oraşe şi
chiar comune) menţin site-uri proprii care cuprind o gamă largă de informaţii utile
pentru public (cetăţeni, societăţi, etc.). Rolul acestor site-uri este numai acela de a
informa (unidirecţional – de la serviciu către public), dar este posibilă şi preluarea
reacţiilor publicului (bidirecţional) fie prin formulare care permit transmiterea
opiniilor acestuia către serviciu, fie prin indicarea unei metode de contactare a
serviciului, indicându-se o adresă de poştă electronică sau un număr de telefon.
Plata impozitului pe maşina personală. Irlanda a implementat în 2004 un
serviciu electronic de plată a impozitului datorat pe maşina personală printr-un site
pe Internet. Plătitorii primesc prin poştă valoarea datorată a impozitului şi un cod
PIN care va servi la controlul identităţii. Plata se face completând un formular pe
site-ul dedicat cu numărul maşinii, contractul de asigurare, codul PIN primit prin
poştă şi alte câteva date, precum şi cu datele unui card de plată (Visa, etc.). După
efectuarea acestei plăţi plătitorul va primi imediat prin poştă o dovadă a plăţii.
Serviciul este cuplat cu un intermediar de plată care procesează plata cu card în
sistemul sigur 3D Secure iar plata intră în unitatea financiară îndreptăţită (9).
Plata amenzilor de circulaţie. În Cannes, Franţa, s-a implementat în 2004 un
serviciu electronic de plată a amenzilor de circulaţie auto în care tichetul de amendă
de hârtie este înlocuit cu un card cu cip ieftin pe care este înscrisă şi valoarea
amenzii (tiparită şi memorată). Tichetul-card cu cip este înmânat contravenientului,
sau este lăsat în parbrizul maşinii. Poliţistul dispune de un terminal mobil special (tip
PDA) cu cititor de card cu cip şi modem GSM prin care se transmit datele (amenda,
numărul maşinii, conducătorul, poliţistul, locul, data/ora, etc.) citite de pe tichetulcard cu un cip, precum şi cele introduse de poliţist, pentru a fi transmise sistemului
central. Contravenientul va plăti amenda în puncte certificate (magazine, chioşcuri,
etc.) din oraş, dotate cu un terminal fix de tip POS cu cititor de carduri cu cip,
prezentând tichetul-card cu cip şi plătind apoi în numerar, cu cec, sau cu card.
Terminalul fix este cuplat la sistemul central (numit ClipCard) care ţine evidenţa la
nivel naţional, plata ajunge la unitatea financiară îndreptăţită, iar contravenientului i
se eliberează prin terminal un document cu toate informaţiile privind amenda, şi care
are şi valoare de chitanţă. Serviciul este implementat prin compania ClipCard şi este
în curs de generalizare în Franţa şi Italia. Prin acest sistem costurile unei operaţii de
constatare şi plată a unei amenzi au scăzut de la 8 euro la 3,5 euro (la 180.000
amenzi pe an, în Cannes) (10).
Calculator previzional de drepturi de pensie. Marea Britanie dispune de un
serviciu electronic accesibil prin Internet (şi prin telefon şi poştă) prin care oricare
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cetăţean care a plătit asigurarea socială pentru fondul de pensii de stat îşi poate afla
toate drepturile de pensie de stat care îi revin conform specificului său, poate să-şi
calculeze estimativ şi previzional (pe baza datelor disponibile în prezent) ce pensie va
avea în momentul ieşirii la pensie, şi poate vedea ce efect au asupra valorii pensiei
diverse scenarii de muncă (şi contribuţii sociale) pe care le-ar putea adopta în
perioada până la pensionare (11). Franţa are un serviciu asemănător pentru a cărui
implementare a făcut interoperabile 39 de birouri (agenţii, instituţii, direcţii, etc.)
implicate în determinarea drepturilor de pensie (12).
Carduri cu cip pentru plata transportului public. În Londra este în funcţiune un
card cu cip fără contacte (de tip ePortmoneu), numit Oyster, prin care se pot plăti
transporturile publice la metrou, autobuze, tramvaie şi unele trenuri orăşeneşti.
Portmoneul electronic cuprinde un abonament preplătit dar permite şi plata unor
călătorii individuale. Actualmente sunt în funcţiune 2,2 milioane de astfel de carduri
de transport. Cardul se trece prin faţa unui cititor de carduri aflat la intrarea în
mijlocul de transport. Cetăţenii pot plăti abonamentul, sau pot adăuga bani pentru
plata călătoriilor individuale, la puncte certificate în acest scop (stații, magazine,
chioşcuri, etc.). Sistemul e foarte răspândit (în variate forme de implementare), cum
ar fi de exemplu în Franţa (cardul Navigo Pass), Germania, Norvegia, Hong Kong,
Singapore, Frankfurt, Roma, etc. (13). Este un serviciu de eTransport.
Serviciul de notificări administrative. Spania a implementat un sistem de
notificări (avize, anunţuri de plată, etc.) administrative prin poştă electronică,
accesibil prin portalul administrativ pentru cetăţeni. Cetăţenii doritori îşi pot declara
adresa de poştă electronică la care vor primi (de obicei anual) anunţurile de plăţi
datorate pentru impozite, taxe, asigurări sociale, etc. (14). În Austria există un
sistem similar.

b) Servicii electronice pentru societăţi
Simulator de întreprindere. Guvernul spaniol a lansat în 2004 un serviciu
electronic pentru societăţile mici şi mijlocii accesibil printr-un portal guvernamental,
care vine în sprijinul rezolvării problemelor de management ale întreprinderilor.
Serviciul permite crearea de diverse planuri de afaceri şi calculează costurile de
finanţare ale diverselor proiecte (are şi alte facilităţi). Se prezintă sub forma unui joc
de simulare (există 60 de scenarii extrase din realitate) prin care se pot simula
diverse scenarii de management, cu exemple detaliate din domeniul restaurantelor,
textilelor şi asocierii în parteneriat cu alte întreprinderi (15).
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Taxa de drum. Ministerul Transporturilor din Germania a pus în funcţiune în
2005 un sistem de colectare automată a taxei de drum care permite taxarea în
mişcare a vehiculelor comerciale germane sau străine. Serviciul, denumit Toll Collect,
este asigurat prin parteneriat public-privat cu câteva mari corporaţii germane (între
care Daimler Chrysler, Deutsche Telekom, Siemens) şi prevede ca fiecare vehicul să
fie dotat cu o mică cutie (OBU, On-Board Unit) ce conţine tehnologia necesară
(modul GPS, modem GSM/GPRS, directorul segmentelor de autostradă). Taxarea se
face în funcţie de emisiile de noxe şi numărul de axe, şi se adresează în principal
vehiculelor de transport. Germania se aşteaptă la încasări de peste 3 miliarde de
euro, taxa fiind de 12,5 eurocenţi pe kilometru (16). Şi Marea Britanie şi Republica
Cehă se pregătesc de lansarea unor sisteme similare. Aceste sisteme de taxare
automată a vehiculelor de transport se bazează pe o Directivă a Parlamentului şi
Consiliului European din aprilie 2004 care pune bazele interoperabilităţii sistemelor
de taxare de drum din întreaga Uniune Europeană (este şi un exemplu de serviciu
electronic paneuropean) (17). Acesta este un serviciu de eTransport.
Verificarea adreselor. Multe societăţi din domeniul serviciilor financiare
internaţionale, din domeniul transportului sau din eComerţ, precum şi o serie de
agenţii publice caută să micşoreze volumul de expedieri poştale returnate din relaţia
cu publicul (corespondenţa cu clienţii, facturi, etc.). Un program eTEN al Uniunii
Europene va implementa treptat un sistem paneuropean (mai întâi în fază pilot în
Germania, Austria, Irlanda), numit RISER (Registry Information Service on European
Residents), menit în esenţă a funcţiona ca un serviciu european de registru civil,
adică care furnizează adresa cetăţenilor din orice stat membru european. Serviciul se
află pe un site de Internet care oferă acces securizat la registrele civile ale ţărilor
membre care aderă la serviciu, ţări cu care are legături de telecomunicaţii şi o
interfaţă specifică per ţară (18).

3.4.4. Site-uri şi portaluri de servicii electronice

Site-ul este punctul de acces al publicului la serviciul electronic accesibil prin
Internet al unei agenţii publice, iar portalul este un site central, reprezentând un
singur punct de acces, care trimite la alte site-uri de servicii, fiind astfel poarta de
acces unică către un pachet mai larg de servicii.
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În principiu fiecare serviciu poate avea un site propriu, care furnizează
publicului informaţiile necesare referitoare la acel serviciu, şi permite executarea
electronică, completă sau parţială, a serviciului. În cazul unei executări complete,
beneficiarul aflat în faţa calculatorului cuplat la Internet, obţine întregul rezultat dorit
pe loc, prin calculator. În cazul unei executări parţiale, are loc de regulă numai
iniţierea, declanşarea serviciului, prin adresarea unei cereri electronice (formular) în
care se furnizează informaţiile necesare realizării serviciului, urmând ca pentru
finalizarea serviciului să fie necesară prezenţa fizică a beneficiarului la un ghişeu sau
mai multe. Obţinerea unei copii a certificatului de naştere sau plata TVA-ului de către
o societate pot fi servicii realizate complet electronic, iar obţinerea unui paşaport nou
sau a unui permis de mediu pot fi servicii realizate electronic parţial.
În cadrul procesului de implementare a acestor servicii, furnizorii de servicii
electronice pot să-şi construiască propriul site sau pot apela la firme specializate în
proiectarea de site-uri. Formatul general al site-ului trebuie să urmeze normele, cu
rol unificator, din metodologia generală a strategiei guvernamentale naţionale de
implementare a guvernării electronice. Astfel de norme pot specifica înfăţişarea
generală a site-ului, facilitatea de căutare a cuvintelor cheie din site, lista de
formulare electronice agreată la nivelul naţional, şi altele. Desigur fiecare furnizor de
servicii îşi va personaliza propriul site cu informaţiile şi formularele care îi sunt
specifice. Normele pot specifica şi modalitatea în care se pot integra serviciile
auxiliare necesare în cadrul realizării serviciilor proprii, cum ar fi cele de
management al identităţii (identificare şi autentificare) sau cele de plăţi electronice.
În cazul în care realizarea serviciilor implică cooperarea electronică cu alte eUAP-uri
vor trebui urmate normele privitoare la interoperabilitate şi, în general, la
standardizarea recomandată.
Site-urile pot fi găzduite (hosting) fie chiar de agenţia publică furnizoare a
serviciului (care poate folosi un furnizor de servicii de Internet), fie de o unitate
centrală guvernamentală care oferă această facilitate agenţiilor mai mici (ca în
sistemul german de exemplu).
Portalul este un site central care are menirea principală de a descrie
beneficiarilor serviciile publice disponibile şi de a-i trimite apoi la site-urile specifice
fiecărui serviciu. Cel mai important portal este desigur portalul naţional
guvernamental care se referă la toate serviciile disponibile în ţară. Guvernul poate
construi un portal general, referitor la toate serviciile sale publice, neelectronice
(tradiţionale) şi electronice, iar în acesta există şi o legatură către portalul dedicat
numai serviciilor electronice. Acest portal al eServiciilor poate fi unic (dar nu
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neaparat), reprezentând un singur punct de acces la serviciile publice electronice, şi
are o adresă de Internet simplă şi uşor de memorat, astfel încât beneficiarii să-l
găsească cu uşurinţă. Pornind de pe paginile portalului guvernamental beneficiarii
pot afla mai întâi informaţii despre servicii iar apoi pot ajunge rapid la serviciul dorit.
Când nu ştiu prea bine ´cui şi cum´ trebuie să se adreseze, beneficiarii pot căuta în
portal până obţin informaţiile dorite (de exemplu prin căutarea unor cuvinte cheie,
sau chiar prin formularea unor întrebări în limbajul natural – în cazul unui portal sau
site cu facilităţi semantice, cum ar fi de pildă ´unde mă adresez să obţin ajutorul
pentru caz de boală pentru mama mea care e pensionară?´).
Se pot distinge trei tipuri de portaluri – specifice, generale şi personale.
Portalul specific grupează servicii din acelaşi domeniu, cum ar fi portalul pentru
plăţile de societate (taxa pe profit, TVA, vamă, variate contribuţii sociale pentru
angajaţi, etc.), organizat în principal de agenţia publică cea mai implicată. Portalul
general grupează servicii din mai multe domenii, cum ar fi portalul pentru cetăţeni
(cu servicii pentru diverse evenimente de viaţă), organizat de o agenţie publică
centrală cu o viziune mai largă. Portalul personal (care este încă o doleanţă pentru
viitor) înseamnă un portal construit ca fiind general dar configurabil de fiecare
beneficiar în parte după necesităţile proprii, astfel încât să vadă numai ceea ce îl
interesează. Un astfel de portal personalizat ar putea păstra şi istoria accesărilor
anterioare, cu datele introduse şi rezultatele primite.
Portalul cel mai general ar juca rolul unui fel de ´Ghişeu al Statului´ la care
beneficiarii se adresează ´pentru orice´, fără să fie nevoie să ştie care anume
autoritate a statului prestează serviciul pe care îl doresc (conform principiului de
centrare pe beneficiar, în opoziţie cu situaţia tradiţională în care serviciile sunt
centrate pe furnizorii de servicii). Căutarea beneficiarilor poate fi uşurată şi de
existenţa unui mecanism de căutare (search engine) a unor cuvinte-cheie care îl pot
trimite la serviciul dorit. Informaţiile din portal privind agenţiile publice cu servicii
electronice pot fi actualizate oricând în portal chiar de agenţiile publice respective,
printr-o metodologie specifică.
Portalul guvernamental general este construit şi actualizat de o echipă ce
poate face parte din Oficiul permanent al Guvernării Electronice, de pe lângă primulministru. Acest portal poate cuprinde şi informaţii metodologice şi tehnice care sunt
destinate agenţiilor publice care sunt pe cale de a începe implementarea eServiciilor,
cuprinzând trimiteri la strategia generală guvernamentală privind guvernarea
electronică, metodologiile şi standardele aferente, interoperabilitate, componente
modulare cu funcţionalităţi comune, documentaţii tehnice, exemple de succes, şi
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altele. Portalul mai cuprinde şi o secţiune prin care beneficiarii îşi pot exprima opiniile
sub formă de sugestii sau reclamaţii privitoare la serviciile electronice
guvernamentale (printr-un formular electronic sau prin poştă electronică).
Din motive istorice, la nivel central pot exista mai multe portaluri, organizate
pe câteva domenii foarte largi. Poate exista astfel un portal referitor la serviciile
administraţiei publice (care mai departe poate fi separat în ´pentru cetăţeni´ şi
´pentru societăţi´), un portal referitor la serviciile electronice din sănătate, apoi
portaluri pentru învăţământ, justiţie, etc. Desigur în principiu se poate construi
´deasupra´ un unic portal guvernamental naţional, care să trimită apoi la cele pe
domenii.
Unitatea centrală guvernamentală care asigură portalul unic guvernamental
poate oferi o serie de facilităţi (aplicaţii, subsisteme) modulare ce pot fi folosite de
agenţiile publice care doresc să-şi implementeze propriile serviciile electronice. Astfel
de facilităţi pot fi managementul identităţii (securitatea în general), plăţile
electronice, transportul de mesaje, şi altele, şi pot fi preluate ca module funcţionale
(eventual adaptate sau parametrizate) integrabile în propriul serviciu, sau pot fi doar
apelate de serviciu, facilităţile aflându-se pe serverele unităţii guvernamentale
centrale. Vom reveni într-un capitol ulterior asupra problemelor legate de
implementarea eServiciilor.
Sistemul britanic de exemplu cuprinde o infrastructură centrală (Gateway
Services) care asigură, pe lângă transportul sigur de date între beneficiari şi
eServiciile oferite de portal, o identificare şi autentificare (prin nume şi parolă, sau
prin certificate de autenticitate), şi permite şi efectuarea plăţilor electronice prin
carduri sau din cont bancar (funcţie care se realizează prin parteneriat public–privat
cu o societate specializată în plăţi electronice) (19).
Sistemul german cuprinde o serie de componente funcţionale (basic
components) disponibile oricărei agenţii publice, între care o componentă referitoare
la securitate (identitate, criptări, semnături digitale, şi altele), una referitoare la plăţi
electronice şi una referitoare la formulare electronice (22).
Câteva exemple bune de portaluri guvernamentale de servicii electronice
organizate la nivel naţional, ca punct unic de acces sunt: în SUA - www.firstgov.gov;
în Canada – www.canada.gc.ca (cu varianta wap.gc.ca numai pentru acces mobil); în
Marea Britanie – www.direct.gov.uk pentru cetăţeni, ce are şi acces mobil, şi
www.BusinessLink.gov.uk pentru societăţi; în Germania – www.bund.de; în Franţa //adele.service-publique.fr; în Austria – www.help.gv.at; în Singapore www.ecitizen.gov.sg; în China - //english.gov.cn. Uniunea Europeană dispune de un
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portal amplu (circa 3000 de pagini), numit Your Europe (Europa Ta), şi care oferă, în
mai multe limbi, o gamă largă de informaţii pentru cetăţenii care se deplasează în
Statele Membre şi pentru societăţile care au o activitate ce acoperă mai multe State
- //ec.europe.eu/youreurope/.

3.4.5. Servicii publice electronice românești

Portalul românesc de servicii publice electronice administrative, accesibil la
www.e-guvernare.ro, a fost lansat în 2002, ca urmare a Strategiei guvernului privind
informatizarea administraţiei publice, şi reprezintă un punct unic de acces prin
Internet al persoanelor fizice şi juridice la servicii online ale administraţiei centrale şi
locale din România. Portalul este și interfața către Sistemul Electronic Național, SEN,
care implementează utilizarea eServiciilor. Sistemul SEN se află într-o poziție
centrală și intermediază schimbul de documente și mesaje între utilizatori și agențiile
publice furnizoare de eServicii. SEN permite o dezvoltare continuă prin adăugarea de
noi agenții furnizoare, și este construit flexibil prin tehnologia serviciilor de web (WS)
(6).
Portalul are în prezent două secţiuni principale – secţiunea de formulare
online, şi secţiunea de servicii publice online. Se oferă de asemenea informaţii utile
referitoare la administraţia publică prin legături directe către multe site-uri privind
agenţii publice centrale şi locale, primării, prefecturi, consilii judeţene, legislaţie,
transport, învăţământ, sănătate, şi altele.
Serviciul electronic de formulare online permite cetăţenilor obţinerea de
formulare utilizate curent în administraţia publică (în prezent sunt disponibile peste
200 de formulare). Formularele pot fi descărcate, tipărite şi apoi completate manual
pentru a fi expediate prin poştă, sau pot fi completate electronic, semnate cu o
semnătură electronică, şi expediate electronic (prin //formulare.e-guvernare.ro).
Agenţii economici care trebuie (conform legii) să trimită formulare electronice, le pot
expedia prin poşta electronică (la formulare@e-guvernare.ro).
Serviciile electronice propriu-zise, numite Servicii Online, sunt deocamdată
destinate numai societăţilor care sunt mari contribuabili din Bucureşti şi Judeţul Ilfov.
La cele 6 servicii de tip Declaraţie (către CNAS, ANOFM, etc.) se adaugă alte câteva
cum ar fi depunerea bilanţului contabil, obţinerea de autorizaţii de transport
internaţional de marfă, declaraţii vamale, declaraţii la Poliţie (ePoliţie), şi altele.
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Pentru folosirea acestor servicii online este necesară o înregistrare prealabilă pentru persoane fizice şi juridice prin cod utilizator şi parolă, sau prin certificat
digital, la alegere (eliberat de IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, www.igcti.ro, devenit din 2007 ASSI, www.assi.ro), iar
pentru agenţiile guvernamentale prin cod şi parolă. Codul de utilizator şi parola se
obţin de pe site.
Portalul trimite şi către importantul site www.e-licitatie.ro, dedicat achiziţiilor
publice electronice, eAchiziţii (eProcurement), asupra căruia vom reveni într-un
capitol separat, precum şi către alte servicii electronice cum ar fi plata electronică a
taxelor şi impozitelor locale, obţinerea de autorizaţii auto de transport internaţional
de marfă (www.autorizatiiauto.ro), legislaţie (eJustiţie). Agenția pentru Serviciile
Societății Informaționale, ASSI, operează cele trei servicii - de e-guvernare, e-licitații
și autorizații auto.
Pentru plata către stat a oricărui fel de debit (taxe, impozite, diverse amenzi,
..) se face și trimiterea către un site specializat numit Ghișeul Virtual de Plăți,
www.ghiseu.ro, care permite plata sigură prin carduri Visa și MasterCard.
Serviciile electronice din domeniul învăţamântului apar pe un site separat
denumit Portalul Educaţional, SEI (Sistem Educaţional Informaţional,
//portal.edu.ro).
În cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere (finanțat și de Banca
Mondială) s-a realizat crearea Rețelei Electronice a Comunităților Locale (RECL) prin
care 255 de comune și orașe mici sunt dotate cu tehnică de calcul, cuplare la
Internet și prevede specialiști în tehnologia informației. Rețeaua locală cuplează
școala, primăria, biblioteca publică și punctul de acces la Internet (PAPI, Punctul de
Acces Public la Informații) și permite accesul la servicii publice electronice.

3.5. Complexitatea serviciilor publice electronice

Serviciile electronice sunt extrem de variate, atât în ceea ce priveşte modul în
care se prezintă beneficiarilor (ce şi cum oferă) cât şi în ceea ce priveşte modul de
implementare (realizarea în birouri). Cele două aspecte, ´oferta serviciului´ (demand
side) şi ´realizarea serviciului´ (supply side), au complexităţi care variază în timp
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într-o ţară prin evoluţie, şi variază şi mai mult de la ţară la ţară datorită tradiţiei
administrative specifice. Analiza sistematică a acestor aspecte a degajat însă câteva
caracteristici esenţiale asupra cărora ne vom opri pentru a aduce completări celor
spuse anterior (8)(20). Rolul acestei analize nu este în principal acela de a produce o
ierarhizare (oricum greu de făcut în mijlocul unei variabilităţi atât de mari), cât de a
încerca o sistematizare a unor concepte esenţiale în înţelegerea utilizării şi producerii
serviciilor electronice.

3.5.1. Sofisticarea serviciilor electronice

Complexitatea, sau sofisticarea, ofertei serviciilor apare ca trecând, gradual şi
evolutiv, prin cinci stadii care, în esenţă, arată măsura crescândă în care serviciul
este oferit sub formă electronică, de la foarte puţin electronic spre complet
electronic, acest ultim stadiu fiind cel mai de dorit, dar nu întotdeauna şi posibil. De
regulă fiecare stadiu oferă toate facilităţile stadiilor anterioare, la care adaugă
propriile facilităţi. Iată, pe scurt, caracteristicile principale ale celor cinci stadii în care
se poate afla oferta unui serviciu electronic către beneficiarii săi (20)(21).
Stadiul 0. Reprezintă serviciul tradiţional, informatizat sau nu, bazat pe hârtie şi pe
prezenţa fizică a beneficiarului la ghişeu, adică fără prezenţă pe Internet, sau cu o
prezenţă care nu se încadrează în niciunul din stadiile următoare (1-4). Această
eventuală prezenţă pe Internet reprezintă de exemplu un site cu informaţii generale,
nespecifice serviciului.
Stadiul 1. Serviciul dispune de un site pe Internet care furnizează informaţii despre
serviciu - indică cum trebuie începută procedura de obţinere a serviciului, şi cum se
va desfăşura aceasta.
Stadiul 2. Serviciul oferă posibilitatea descărcării unui formular, care este apoi tipărit
pe hârtie, completat de mână şi expediat prin poştă/fax, sau dus personal la ghişeu,
şi va determina începerea procedurilor serviciului.
Stadiul 3. Serviciul oferă posibilitatea completării unui formular electronic direct pe
calculator, fiind apoi expediat electronic către serviciu, formularul având scopul de a
începe procedurile serviciului.
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Stadiul 4. Serviciul oferă posibilitatea realizării în întregime a serviciului pe cale
electronică, ne mai fiind cerută nicio altă procedură din partea beneficiarului
solicitant.
Se poate observa cum stadiile electronice 1, 2 şi 3 servesc numai la
declanşarea (ca în cazul unei cereri scrise de mână) procedurilor de obţinere a
serviciului, în vreme ce stadiul al 4-lea oferă realizarea acestora în întregime pe cale
electronică. Desigur nu toate serviciile electronice pot avea un stadiu 4, adică nu
toate serviciile electronice pot fi realizate electronic în întregime, prin însăşi natura
lor. Astfel, de exemplu, serviciul de declarare a veniturilor (serviciul 1 pentru
cetăţeni) poate exista în toate cele 4 stadii, adică poate fi realizat electronic chiar şi
în întregime, în vreme ce obţinerea unui paşaport (serviciul 4 pentru cetăţeni) nu
poate avea un stadiu 4, întrucât este necesară deplasarea beneficiarului solicitant la
un ghişeu pentru ridicarea paşaportului.
De asemenea stadiile 1 şi 2 sunt unidirecţionale iar stadiile 3 şi 4 sunt
bidirecţionale (sau interactive), stadiul 4 mai fiind numit şi tranzacţional, realizarea
întregului serviciu fiind privită ca o tranzacţie electronică. În stadiul 3 poate fi folosit
serviciul auxiliar de management al identităţii (identificare şi autentificare) iar în
stadiul 4 poate fi folosit şi serviciul auxiliar de plăţi electronice.
Pe scurt, cele 4 stadii electronice ale unui serviciu electronic ar putea fi
rezumate astfel:
Stadiul 1 - informare asupra serviciului;
Stadiul 2 - interacţiune unidirecţională; descărcare formulare;
Stadiul 3 - interacţiune bidirecţională; procesare formulare (şi autentificare),
Stadiul 4 - tranzacţie: procesare completă (şi plăţi).
3.5.2. Modelele de organizare a birourilor
Birourile agenţiilor publice în care se realizează procedurile interne specifice la
finele cărora se obţine ca rezultat realizarea serviciului solicitat de beneficiar, sunt
organizate, de regulă şi prin tradiţie, extrem de orientate spre propriile servicii, şi se
află de asemenea în diverse grade de informatizare. Aceste birouri formează
´temelia nevăzută´ a funcţionării statului, iar conservatorismul lor, uneori criticat, dă
stabilitate şi încredere în stat (dacă funcţionează bine). Reorganizarea lor pentru
oferirea şi a serviciilor publice electronice nu este o sarcină uşoară, dar este în mod
sigur benefică.
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Birourile în care se realizează serviciile publice electronice dispun de o mare
varietate de sisteme informatice şi aplicaţii (programe), în general total specifice şi
inutilizabile în alte birouri. În cazul în care realizarea serviciului electronic solicitat
într-un birou presupune cooperarea cu alte birouri (unde se află alte informaţii sau
alte proceduri necesare serviciului) atunci este obligatorie (re)organizarea biroului
astfel încât să se asigure interoperabilitatea, pe orizontală sau pe verticală, cu acele
birouri.
Obiectivul final al guvernării electronice este integrarea serviciilor electronice,
şi integrarea lor cu birourile, în particular cu cele tradiţionale ale căror sisteme
informatice sunt vechi şi foarte vechi. Integrarea presupune combinarea mai multor
entităţi - servicii, birouri - pentru a forma o entitate văzută ca nouă, distinctă de
elementele ei componente. Integrarea presupune interoperabilitatea, dar reciproca
nu este adevărată. Integrarea serviciilor înseamnă nu numai gruparea lor într-un
singur punct, conform cu interesele beneficiarilor, de exemplu gruparea într-un
portal a celor legate de evenimentele de viaţă ale cetăţenilor, ci şi obţinerea unei
calităţi noi, cum ar fi refolosirea automată a datelor introduse de un beneficiar la
cererea unui serviciu, şi de către alte servicii, aflate cel puţin în aceiaşi grupă, astfel
ca operaţia de introducere de date (eventual şi cea de identificare şi autentificare) să
nu aibă loc decât o singură dată.
Pentru descrierea complexităţii modului de realizare a serviciilor pot fi folosite
cele patru modele de (re)organizare a birourilor, descrise de Jeremy Millard, şi care
ţin cont de numărul serviciilor (unul, sau mai multe) şi de numărul de etape (stages)
necesare în realizarea lor, adică de numărul de birouri (unul, sau mai multe) în care
se desfăşoară procedurile ce finalizează serviciul (8).
Desigur, în cazul în care birourile ce realizează împreună serviciul nu sunt în
aceiaşi agenţie, ci aparţin unor agenţii diferite, complexitatea realizării va creşte.
Această complexitate va creşte şi când în cadrul serviciului direct dorit, se vor folosi
(prin apel din aplicaţiile specifice) serviciile auxiliare de management al identităţii şi
de plăţi electronice (fiecare dintre acestea fiind imaginat ca fiind produs într-un birou
propriu - fie unul guvernamental dacă serviciul auxiliar e produs şi livrat de o unitate
guvernamentală, fie unul privat ce ar reprezenta o societate privată de specialitate,
aflată în parteneriat public-privat).
O altă componentă a mărimii complexităţii este gradul de informatizare a
birourilor ce produc serviciile, adică gradul de automatizare a procedurilor lor
interne. Aici se pot distinge trei nivele de automatizare a birourilor:
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a) Intervenţie umană atât la intrarea de date cât şi la ieşirea de date
Interacţiunea dintre beneficiar şi birou este doar parţial informatizată astfel că
şi introducerea de date de către beneficiar către birou, şi transmiterea datelor
rezultat de la birou la beneficiar, se face cu intervenţia unui operator uman
(funcţionar public, operator, personal de specialitate, etc). Acesta, de exemplu,
trebuie să citească un mesaj de poştă electronică sau un formular în format .pdf,
provenite de la beneficiar, să verifice datele, şi să le introducă prin tastatură în
aplicaţia specifică. Rezultatul produs de procedurile interne trebuie apoi, de exemplu,
înregistrat manual într-o altă aplicaţie înainte de a ajunge la beneficiar, sau trebuie
pus la poştă.
b) Intrarea de date este automată iar intervenţia umană are loc numai la ieşirea
datelor din birou
Formularele electronice ale beneficiarilor pot intra direct într-o bază de date a
aplicaţiei specifice din procedurile interne ale birourilor, dar verificarea unor date, de
exemplu, şi iniţierea producerii rezultatului necesită intervenţie umană.
c) Automatizare completă, intervenţia umană fiind necesară numai în cazurile de
excepţii
Introducerea datelor, verificarea lor, şi producerea şi livrarea rezultatului
serviciului către beneficiar sunt complet automatizate, fiind realizate printr-o
succesiune de aplicaţii care nu necesită intervenţie umană, aceasta fiind eventual
necesară numai în cazuri de excepţie (erori, situaţii excepţionale, etc.).
Cele patru modele de (re)organizare a birourilor care furnizează serviciile sunt
următoarele (în fiecare model se vor lua în considerare şi elementele de mai sus apelul la servicii auxiliare, şi gradul de automatizare a producerii serviciului):
Modelul A - un serviciu şi un birou
Beneficiarul vede un singur serviciu, şi interacţionează cu un singur birou, care
realizează acel serviciu. Cele mai multe eServicii publice existente în prezent se
realizează conform acestui model.
Modelul B - mai multe servicii şi un birou
Două sau mai multe servicii înrudite sunt integrate şi realizate într-un singur
birou, ca de exemplu în cazul grupării unor servicii privind evenimentele de viaţă ale
cetăţenilor sau episoadelor de viaţă ale societăţilor. Beneficiarii văd mai multe
servicii dar interacţionează cu un singur birou care le realizează pe toate. Are loc o
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integrare a serviciilor şi în sensul că cel puţin o parte a datelor introduse de
beneficiar pentru un serviciu sunt folosite în mod automat de cel puţin încă unul din
celelalte servicii.
Modelul C - un serviciu şi mai multe birouri
Serviciul e realizat de cel puţin două birouri, astfel încât beneficiarul
interacţionează cu un birou (biroul 1), iar birourile interacţionează între ele (biroul 1
cu biroul 2, biroul 2 cu biroul 3, etc., sau în alte combinaţii). Aici apare, în variate
grade, o integrare între birourile cooperante, aflate eventual în agenţii diferite, şi
care sunt interoperabile. Modelul acesta apare frecvent în cazul în care un birou
trebuie să transmită date unui alt birou (de la care eventual să obţină şi un răspuns)
pentru a satisface anumite precondiţii necesare realizării serviciului său, sau în cazul
apelului la serviciile auxiliare (managementul identităţii, ePlăţi).
Modelul D - mai multe servicii şi mai multe birouri
Mai multe servicii sunt integrate (în acelaşi punct de acces, şi cu reutilizare
automată de date de intrare), şi mai multe birouri cooperează, şi sunt integrate întro măsură mai mică sau mai mare, incluzând şi serviciile auxiliare.
Cooperarea (interoperabilitatea) şi integrarea birourilor din modelele C şi D pot
fi văzute şi ca fiind similare cu cele ce apar în modelul cunoscut al achiziţiilor în lanţ
(supply chain) realizate electronic (B2B, G2G).

3.6. Canalele de acces la administraţia publică electronică.
Intermediarii

Canalul de acces la un serviciu este calea prin care beneficiarul ia legătura cu
serviciul pentru a-şi formula cererile şi pentru a primi rezultatul.
Canalele de acces tradiţionale la o UAP tradiţională, fără servicii electronice,
sunt prezentarea în persoană la ghişeu, poşta, faxul şi telefonul utilizat pentru voce.
Informaţiile care circulă între beneficiar şi serviciu se află pe documente de hârtie.
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Canalele de acces la serviciile electronice sunt canale electronice care elimină
necesitatea prezentării în persoană a beneficiarului la ghişeu, sau micşorează
numărul unor astfel de vizite. Principalul canal de acces electronic la eServicii este
Internetul. Telefonul şi centrele de apel (Call Centre) sunt de asemeni frecvent
folosite (sunt canale de voce). Alte canale, mai puţin răspândite, dar foarte utile în
cazul anumitor eServicii, sunt telefonul mobil, micile calculatoare portabile (palmtop,
handheld, PDA) dotate cu modem de telefonie mobilă, şi televiziunea digitală
interactivă (iDTV, Interactive Digital TV). Informaţiile care circulă între beneficiar şi
eServicii se află în acest caz în documente electronice în diverse formate, ca de
exemplu .html, .XML, .doc, .pdf, SMS, sau poştă electronică.
Utilizatorii canalelor de acces electronice sunt de două tipuri - persoane şi
aplicaţii (programe). Persoanele sunt fie persoane fizice, fie reprezentanţi ai unor
persoane juridice. Aplicaţiile sunt programe aflate în sistemele de calcul ale
beneficiarilor care fac apel la eServicii în mod automat (de regulă prin Internet), fără
intervenţie umană, în numele beneficiarului, discutând cu eServiciul ´de la aplicaţie
la aplicaţie´, conform unor protocoale specifice.
O analiză recentă a modului de utilizare a diverselor canale de acces de către
beneficiarii din Uniunea Europeană arată următoarele frecvenţe de utilizare a fiecărui
canal (cu variaţii de la ţară la ţară): în persoană - 80-90%, telefon (voce) - 50-60%,
poştă - 45-70%, Internet şi poştă electronică – 20-30%, fax 5-8%, SMS 1-7% (23).
Intermediarii sunt organizaţii guvernamentale, sau private aflate în parteneriat
public-privat cu statul, al căror rol este, în esenţă, de a facilita accesul publicului la
eServicii, această facilitate putând lua foarte multe forme. Intermediarii au un rol
însemnat în strategia generală de implementare la nivel naţional a guvernării
electronice, şi sunt practic indispensabili întrucât statul nu dispune de toate
mijloacele şi dotările necesare.
3.6.1. Canalele de acces electronice
a) Internetul. Calculatorul personal utilizat pentru acces
Majoritatea covârşitoare a eServiciilor sunt construite pentru a fi accesate prin
Internet. Accesul se obţine prin intermediul unui calculator dotat cu un navigator
(browser), cum ar fi de exemplu MS Internet Explorer, Netscape, Opera sau Firefox.
Calculatorul este conectat fizic la reţeaua Internetului printr-un modem, sau adaptor,
specific modului de legătură - linie telefonică (dial-up, DSL, ISDN), cablu, fibră optică
sau radio. Legătură la Internet se poate face şi printr-un telefon mobil cuplat la
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calculator, prin intermediul modemului radio pe care pe îl conţine mobilul. Figura 3-3
prezintă schema de principiu a accesului la eServicii printr-un calculator personal
cuplat la Internet.

În cazul tipic de acces la eServicii calculatorul personal dispune de programe
Microsoft, cum ar fi sistemul de operare Windows, navigatorul Internet Explorer şi
programul de poştă electronică Outlook, un modem simplu de cuplare la linia
telefonică (dial-up), o imprimantă pentru tipărit formulare şi alte documente, şi,
eventual, dispune şi de un cititor simplu de carduri cu cip, extern sau integrat,
pentru cazul eServiciilor care cer autentificare şi semnătură electronică. Costul uzual
de piaţă cu amănuntul al unei astfel de configuraţii de calculator (hardware+
software) de nivel mic-mediu este actualmente mai mic de o mie de dolari. Costul
unui eventual cititor de carduri cu cip extern este de circa cincizeci de dolari.
În cazul în care se urmăreşte un cost minim, şi se acceptă pierderea unor
facilităţi şi compatibilităţi, se poate folosi aceiaşi configuraţie hardware de mai sus,
dar dotată cu software liber (FLOSS - Free/Libre/Open Source Software) gratuit sau
cvasi-gratuit, şi cu sursa disponibilă, ca de exemplu sistemul de operare Linux (întruna din variantele sale pentru calculatoare personale ca de exemplu KDE, GNOME,
Debian, sau, mai nou, Ubuntu) sau OpenSolaris (Solaris 10) de la Sun, cu un
navigator de tip Mozilla (de exemplu FireFox) şi cu poştă electronică (de exemplu
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Thunderbird), la care se poate adăuga o suită liberă de tip Office (de exemplu
OpenOffice.org sau StarOffice) pentru procesarea de documente, prezentări şi baze
de date. Costul acestei configuraţii reprezintă practic numai costul hardware-ului, şi
s-ar situa în jurul cifrei de patru sute de dolari. Instalarea şi menţinerea unui astfel
de software prezintă însă unele inconveniente şi trebuie făcută cu consultarea unor
specialişti.
Dezavantajele unei configuraţii bazate pe software liber, non-comercial, sunt
restrângerea unor facilităţi (´se poate face ceva mai puţin´) şi reducerea parţială a
compatibilităţii cu majoritatea calculatoarelor personale (care sunt dotate cu
software comercial Microsoft – adică peste 95% din calculatoarele personale din
întreaga lume). Suita OpenOffice.org v2 oferă însă compatibilitatea bidirecţională cu
fişierele Microsoft .doc, .xls, .ppt şi legături cu bazele de date compatibile ODBC,
ADO şi JDBC (adică şi cu bazele de date Microsoft Access şi SQL, MySQL, dBase,
Oracle, etc.) (24).
De observat însă că există unele companii care vând universalul software
Microsoft (şi alte mărci cunoscute, ca de exemplu Adobe şi Symantec) la preţuri care
pot fi chiar de numai 30% din preţul de vânzare cu amănuntul practicat de Microsoft.
Dacă, de exemplu, un pachet Microsoft Windows XP Home Edition costă pe piaţă
(OEM retail) în jur de o sută și optzeci de dolari, companiile menţionate îl pot vinde
cu circa șaizeci de dolari (OEM), iar Office 2003 Professional ar trece dela trei sute de
dolari la nouăzeci, fiind direct descărcabile (download) de pe site-ul lor, dar fără
manual şi fără asistenţă tehnică (25). Se poate obţine astfel o configuraţie bazată pe
facilităţile complete ale produselor software comerciale, la un cost orientativ de cincișase sute de dolari. Există însă şi dezavantajul descărcării unui volum mare de
program (sute de MB).
Pentru beneficiarii care nu dispun de calculator personal cuplat la Internet,
unităţile de administraţie publică centrale şi locale pot pune la dispoziţie publicului, în
locaţiile lor, aşa numitele puncte de acces la Internet (PIAP, Public Internet Access
Point) dotate cu unul sau mai multe calculatoare personale cuplate la Internet, prin
care beneficiarii pot avea acces gratuit la eServicii. Un personal îndrumător poate
asista beneficiarii care nu au cunoştinţele necesare utilizării calculatorului şi a
eServiciilor, sau poate chiar executa operaţiile dorite în numele şi la cererea
acestora. Uneori acest punct de acces la Internet prezintă publicului şi o serie de
informaţii utile privind serviciile (nu numai electronice) unităţii de administraţie în
care se află, sau mai generale, şi atunci poartă şi numele de Chioşc de Informaţii
(Kiosk).
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b) Telefonul. Centrul de apel
Utilizarea telefonului pentru acces prin voce la eServicii este foarte răspândită,
în principal pentru obţinerea de informaţii. În multe ţări (de exemplu în Marea
Britanie şi Irlanda) frecvenţa utilizării telefonului pentru acces la eServicii depăşeşte
frecvenţa accesului în persoană la ghişeu (23). Alte ţări, precum Franţa, au înfiinţat
un număr telefonic special pentru acces la informaţiile privind serviciile publice
(serviciul ´3939 - Alo Service Public´, care este un centru de apel (Call Centre)).
c) Telefonul mobil
Telefonul mobil poate fi folosit pentru acces în mai multe feluri (pe lângă voce)
– prin mesaje SMS (Short Messages Service), prin mesaje de poştă electronică (email), şi prin acces la Internet (cu protocolul WAP).
Accesul la Internet este destul de puţin util datorită ecranului mic al telefonului
care nu permite vizualizarea paginilor uzuale de documente. Pot fi însă obţinute
unele informaţii pe această cale.
Accesul la eServicii prin mesaje (SMS, e-mail) poate fi util în cazul multor
eServicii mai speciale (cum ar fi plata taxei de parcare, şi cumpărarea de bilete de
acces).
Şi alte dispozitive, cum ar fi asistentul digital personal (PDA) sau calculatoarele
mici de mână (handheld, palmtop), pot fi folosite ca şi cum ar fi telefoane mobile,
dar cu ecran şi tastatură ceva mai mari, când sunt dotate cu modem de telefonie
mobilă şi au şi funcţia de telefon mobil. Un exemplu de astfel de dispozitiv este
cunoscutul BlackBerry, care dispune de diverse programe şi funcţii de telefon mobil
(voce, SMS), poştă electronică, şi acces la Internet (la pagini WAP şi obişnuite HTML) (26).
d) iDTV - televizorul digital interactiv
Un canal de acces la eServicii ce este mai rar folosit în prezent, dar cu
perspective de dezvoltare, aşa cum arată de exemplu strategia britanică în domeniu
care îl promovează în special pentru a reduce ´bariera digitală´ (digital divide), adică
pentru a permite accesul la eServicii a celor ce nu îşi pot permite un calculator
personal cuplat la Internet, în vreme ce televizorul se află practic în orice casă
(27)(28).
Televizorul digital este prevăzut cu un dispozitiv special (STB, Set-top Box,
´cutia care stă pe televizor´) care este legat la televizor, la canalul de televiziune
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digitală, şi la o linie telefonică (de exemplu DSL, de viteză mai mare). Prin această
linie telefonică se obţine ´calea inversă´, adică legătura de la receptor către exterior,
prin protocolul IP, care permite accesul la Internet şi la poşta electronică. Prin
afişarea informaţiilor pe ecranul televizorului şi prin introducerea de date prin
intermediul dispozitivului special de control de la distanţă (remote controller), sau
chiar printr-o tastatură, televizorul digital se poate comporta, într-o anumită măsură,
ca un calculator personal cuplat la Internet, prin care se poate obţine acces la
Internet şi la eServicii. Tehnologia STB500 a firmei Philips este un bun exemplu
pentru ilustrarea facilităţilor televiziunii digitale interactive, iar proiectul european
MHP-KDB urmăreşte generalizarea unor astfel de servicii (http://www.mhpknowledgebase.org).
Şi Italia dispune, începând din 2005, de un program special de furnizare a
eServiciilor prin intermediul televiziunii digitale terestre (28).

3.6.2. Intermediarii

Intermediarii (intermediaries, agents, brokers) sunt organizaţii diverse care
facilitează furnizarea de eServicii către beneficiari, şi pot fi organizaţii publice,
organizaţii aflate în parteneriat public-privat, sau chiar organizaţii voluntare.
Intermediarii care se află pe calea de acces între producătorii de eServicii şi
beneficiari, acţionează fie în numele beneficiarilor, fie în numele furnizorilor de
servicii, iar formulele în care pot fi utili sunt foarte variate. Administraţiile publice
producătoare de eServicii trebuie să analizeze dacă pot ele însele să furnizeze
eServiciul către beneficiari, sau este mai eficient să apeleze la un intermediar pentru
a o face, iar beneficiarii trebuie de asemeni să analizeze dacă nu cumva folosind un
intermediar pot avea un acces mai bun (mai rapid, mai simplu, mai ieftin, mai clar,
mai comod, etc.) la eServiciile existente. Figura 3-4 prezintă schema de principiu a
intermediarilor (29).
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Intermediarii sunt valoroşi prin faptul că sunt în general mai eficienţi - prin
specializare, prin gruparea ofertelor de servicii către beneficiari, sau prin agregarea
beneficiarilor apelanţi ai unui serviciu.
Un centru de apel telefonic (call centre) este un intermediar guvernamental
care oferă un număr de telefon special, la care pot suna beneficiarii pentru a obţine,
fără taxă, orice fel de informaţii privind oricare din serviciile administraţiei publice,
tradiţionale sau electronice. Lucrând în numele beneficiarilor, centrul de apel obţine,
prin sistemele proprii, informaţiile necesare de la toţi furnizorii de servicii şi le oferă
beneficiarilor grupat şi comod, aşa cum o face de exemplu serviciul francez
´3939 – Alo Service Public´ din strategia guvernamentală ADELE (30). Intermediari
similari, reprezentând beneficiarii în numele cărora obţin, sau transmit, informaţiile
dorite, sunt şi centrele de apel cu numerele de telefon speciale 911 din USA, şi 112
în România (şi în toată Uniunea Europeană).
Intermediarii care reprezintă beneficiarii sunt în mod deosebit utili în cazul
eServiciilor mai complicate, cum ar fi declararea şi plata taxelor sau obţinerea
autorizaţiilor de construcţie, unde intermediarii oferă asistenţă, sau execută operaţia
în numele beneficiarului, cum o fac de exemplu multe firme de construcţii din
Germania în cazul solicitării unei autorizaţii de construcţie.
Intermediarii care reprezintă producătorii de eServicii administrative par a
deveni o soluţie sigur eficientă în furnizarea eServicilor către beneficiari, şi sunt în
general societăţi specializate aflate în parteneriat public-privat cu statul, care
efectuează centralizat o serie de servicii electronice auxiliare (managementul
identităţii, plăţile electronice, telecomunicaţii, şi altele) necesare în executarea mai
multor eServicii mai complexe. În Marea Britanie de exemplu plăţile electronice
cerute de mai multe eServicii se efectuează printr-o singura companie specializată –
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eServiciul care reclamă o astfel de plată (prin card sau prin transfer bancar
electronic) face un apel la funcţia de plată electronică a acestui intermediar, iar după
executarea acesteia, se reîntoarce pentru a-şi continua producerea serviciului propriu
(19). Similar este tratată funcţia auxiliară de management a identităţii.
Telecomunicaţiile şi accesul la Internet al beneficiarilor sunt o parte
componentă indispensabilă a eServiciilor, iar în acest domeniu parteneriatul publicprivat cu intermediarii specializaţi poate fi o soluţie foarte eficientă. Mai multe
municipalităţi din SUA, printre care Milwaukee, Philadelphia şi San Francisco au
hotărât să dezvolte reţele radio (WiFi) de telecomunicaţii municipale şi să ofere acces
publicului la Internet (IPS), prin parteneriat public-privat cu companii de specialitate
(31).
Conceptul de intermediar mai are o accepţie, la fel de importantă ca cea de
mai sus, atunci când intermediarul este o aplicaţie (program) aflată pe calea de
acces a beneficiarilor la eServicii, caz în care poartă denumirea anglo-saxonă
consacrată de middleware (´lucrurile de la mijloc´). O astfel de aplicaţie intermediar poate fi integrată în sistemul informatic al beneficiarului, al furnizorului
de servicii, sau se poate afla într-un server al unei organizaţii-intermediar.
Intermediarii, fie că sunt persoane fie că sunt aplicaţii într-un sistem
informatic, trebuie să aibă, din motive de securitate, identitate electronică proprie,
eventual chiar semnătură digitală.
Aplicaţiile-intermediar (middleware) sunt unica soluţie eficientă în cazul
furnizării eServiciilor transnaţionale din cadrul Uniunii Europene, şi sunt o parte
constitutivă esenţială a strategiei europene de furnizare a serviciilor electronice
paneuropene (EIF, European Interoperability Framework) (5).
Programul IDABC al Comisiei Europene dezvoltă o serie de aplicaţii şi servicii,
cu rol de intermediar, care au drept scop facilitarea furnizării eServiciilor
paneuropene, formând un pachet de servicii de infrastructură, între care TESTA,
eLINK şi PKI (32). TESTA este o reţea de telecomunicaţii transnaţională care poate
lega între ele administraţii publice, eLINK este un serviciu mai complex de schimb de
date (mesaje, fişiere mari) între administraţii, iar PKI este un serviciu care serveşte
managementului identităţii.
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3.7. Schema funcţională de principiu a unei unităţi de
administraţie publică cu servicii electronice, eUAP

Noţiunile prezentate până acum ne permit formarea unei imagini funcţionale
de principiu, detaliate, a unei eUAP - o unitate de administraţie publică informatizată
care oferă servicii tradiţionale şi servicii electronice. Figura 3-5 prezintă această
imagine (a se compara cu figura 3-1 din capitolul 3.1.1 şi cu figura 3-2 din capitolul
3.2.). Schema se referă la funcţionalităţi şi nu la modul de realizare a serviciilor şi
eServiciilor. Fiind o schemă de principiu materializarea ei în practică poate varia de la
un caz la altul funcţie de servicii şi canale de acces, iar ceea ce este prezentat în
figură reprezintă o structură maximală.
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Schema funcţională de principiu prezintă furnizarea în paralel a serviciilor
tradiţionale, cu documente pe suport de hârtie, şi a serviciilor electronice cu
documente pe suport electronic în variate formate. Biroul reprezintă conceptul ce
desemnează mulţimea procedurilor interne specifice serviciilor şi eServiciilor
furnizate, iar Ghişeul reprezintă interfaţa cu beneficiarii. Interfaţa dintre Birou şi
Ghişeu se relizează prin proceduri şi aplicaţii, documente, şi funcţionari/operatori.
Managementul arhivelor (fizice şi electronice) reprezintă o procedură internă
importantă, prezentă în toate Birourile, fiind relativ independentă de serviciile
produse. Schema prezintă şi canalele de acces uzuale la servicii şi eServicii.
Sistemul informatic, SI, participă la realizarea serviciilor tradiţionale şi este
extins de regulă treptat pentru a realiza şi servicii electronice. Acesta conţine unul
sau mau multe calculatoare personale, PC, sau sisteme mai puternice, funcţie de
servicii, o reţea locală (LAN, Local Area Network), una sau mai multe imprimante,
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PR, şi eventual alte echipamente auxiliare, AUX, necesare realizării serviciilor şi
funcţionării sistemului. Sistemul informatic are legături de telecomunicaţii cu alte
eUAP pe orizontală şi verticală, precum şi cu alte entităţi (de exemplu cu
intermediarii), şi poate cuprinde una sau mai multe Baze de Date, conform cu
specificul serviciilor.
Schema indicată în figura 3-5 ca principiu este generală şi poate fi aplicată şi
la furnizorii de eServicii din alte domenii decât cele administrative de bază.

3.8. Securitatea serviciilor electronice, identitatea electronică,
eID, certificatul de autenticitate, CA, şi semnătura digitală

Securitatea serviciilor electronice se referă esenţialmente la asigurarea
autenticităţii entităţilor participante la eServicii, a confidenţialităţii, integrităţii şi
autenticităţii datelor, şi la prevenirea fraudelor. Măsurile şi tehnologiile de securitate
adoptate în strategia naţională de implementare a eGuvernării sunt un compromis
între cost şi performanţă, întrucât asigurarea unei securităţi mai puternice se face de
regulă cu costuri sensibil mai mari. Desigur nici o tehnică de securitate nu poate fi
100% sigură. Se pot asigura însă, cu bune rezultate, grade diferite de securitate în
funcţie de natura eServiciului, astfel încât fiecare eServiciu să-şi poată defini singur
nivelul de securitate care i se pare adecvat. Furnizarea unor informaţii de natură
generală nu reclamă nici o măsură de securitate în vreme ce obţinerea unei alocaţii
pentru copii (şi, în general, a unor beneficii pentru cetăţeni şi societăţi) cere un grad
înalt de securitate în execuţia eServiciului.
Tehnicile care asigură această securitate se referă în principal la canalele de
telecomunicaţii prin care circulă informaţiile, la autenticitatea entităţilor şi a datelor,
şi la pregătirea personalului operator din birourile furnizorilor de eServicii, şi se
bazează pe criptografie şi sisteme de chei publice (PKI, Public Key Infrastructure). În
Anexa 1 - Elemente de criptografie, autentificare şi semnături digitale, se prezintă
câteva elemente teoretice necesare pentru înţelegerea mai în detaliu a acestor
concepte.
Fraudele care pot apare în domeniul eServiciilor constau cu precădere în furtul
de identitate a unui beneficiar, şi în furtul de informaţii secrete, ambele având drept
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scop final obţinerea de beneficii necuvenite de către fraudator, în dauna
beneficiarului sau, mai des, a furnizorului serviciului. Fraudatorii se pot afla şi în
interiorul agenţiei publice care furnizează un eServiciu, nu numai în afara acesteia.
Securitatea eServiciilor este legată de legislaţia generală naţională şi în mod
special de legislaţia specifică eServiciilor, precum şi de cea a eAfacerilor din domeniul
privat în general. Legislaţia specifică se referă la astfel de legi cum ar fi legea
accesului la informaţii publice, legea contractelor electronice, legea semnăturii
electronice, legea comerţului electronic, legea mărcii de timp, legea notarului
electronic şi altele. Strategia naţională de implementare a eGuvernării trebuie să
includă şi recomandări în domeniul legislativ astfel încât existenţa, sau inexistenţa,
unor prevederi legale să nu constituie un factor blocant în implementarea şi
furnizarea eServiciilor.
Iată acum câteva explicaţii referitoare la principalele concepte implicate în
asigurarea securităţii eServiciilor: identitatea; autentificarea identităţii;
confidenţialitatea datelor/documentelor; integritatea datelor/documentelor;
nonrepudierea documentelor semnate electronic; autentificarea documentelor
(inclusiv a formularelor electronice); drepturile de acces la date şi documente.
Identitatea unei entităţi (persoană fizică sau juridică, beneficiar sau agenţie
publică) este o informaţie care, conform legii sau altor acte normative, defineşte
entitatea în mod biunivoc, adică dată fiind o identitate, acesteia nu îi corespunde
decât o singură entitate, şi invers, dată fiind o entitate acesteia îi corespunde o
singură identitate. Aceasta este identitatea formală, adică aceea bazată pe legile
civile ale statului referitoare la persoane şi organizaţii. Ea se dovedeşte (autentifică)
prin actul de identitate civilă al persoanelor şi prin certificatul de înmatriculare al
organizaţiilor. În cazul serviciilor publice administrative (dar şi a celorlalte servicii)
poate exista însă şi o identitate neformală, multiplă, asociată unei aceleaşi persoane
de diversele servicii. O aceiaşi persoană poate avea mai multe identităţi, conform
cerinţelor (istorice de obicei) serviciilor administrative cărora li se adresează – astfel
în cazul plăţii unor impozite cetăţeanul poate fi identificat după numărul de rol, iar în
cazul accesului la unele beneficii sociale, acelaşi cetăţean poate fi identificat prin
numărul de asigurat, etc. Pot astfel exista, pentru acelaşi cetăţean, mai multe
identităţi non-formale, valabile în faţa diverselor servicii. Desigur, de multe ori din
identităţile neformale se poate afla şi identitatea unică formală, cel puţin parţial (de
regulă nume şi adresă).
Identitatea poate fi o identitate cu suport fizic - informaţia de identitate se află
pe un suport de hârtie, plastic, etc., sau poate fi o identitate electronică - informaţia
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de identitate este electronică adică este memorată pe suporturi electronice şi poate
circula prin canale electronice.
Identitatea electronică naţională (unică, civilă) poate servi şi în accesul la
eServicii, dar este posibil şi ca fiecare eServiciu să genereze şi să recunoască o
identitate electronică proprie serviciului (definită de exemplu printr-un nume de
utilizator şi o parolă aleasă de utilizator), la fiecare eServiciu existând astfel o altă
identitate, ceea ce îngreunează utilizarea eServiciilor. În acest caz se pune problema
unei înregistrări unice la eServicii (single sign-on) adică odată ce un utilizator a fost
identificat şi acceptat (autentificat) de un eServiciu, această acceptare să fie valabilă
şi pentru alte eServicii, fără a mai fi nevoie ca utilizatorul să se identifice în faţa
fiecărui eServiciu în parte.
Autentificarea identităţii unei entităţi este un proces prin care se dovedeşte că
entitatea care susţine că are o identitate este chiar aceea care are acea identitate, şi
nu cumva o alta, cu intenţii frauduloase. În lumea fizică autentificarea identităţii
(formale), a unei persoane de exemplu, se face prin compararea fotografiei de pe
actul unic de identitate cu chiar persoana care deţine actul. În lumea electronică
persoana fizică nu se mai află în faţa celui care autentifică, iar autentificarea
identităţii electronice se face prin procedee specifice, de exemplu prin verificarea
faptului că cel ce se autentifică deţine un secret despre care atât verificatorul cât si
autentificatul, ştiu că numai autentificatul este autorizat să-l deţină (o parolă, sau un
cod PIN, Personal Identity Number, poate fi un astfel de secret).
Autentificarea identităţii poate avea mai multe nivele de securitate, apreciate
în funcţie de mărimea daunelor ce ar putea fi generate de eventualele fraude privind
identitatea: nivelul 0 - zero daune, nivelul 1 - daune minore, nivelul 2 - daune
semnificative, şi nivelul 3 - daune substanţiale. În nivelul 0 probarea identităţii nu e
necesară (este permis anonimatul), iar în nivelul 3 se cere autentificarea cea mai
puternică (prin certificat de autenticitate a identităţii) întrucât eventualele daune în
caz de fraude sunt cele mai mari.
Confidenţialitatea datelor sau documentelor electronice se referă la faptul că
conţinutul datelor sau documentelor nu este accesibil în mod legal decât posesorului
de drept precum şi serviciilor sau autorităţilor autorizate să le gestioneze, acest
conţinut neputând fi pus la dispoziţia altora decât cu acordul posesorului de drept.
Această confidenţialitate este reglementată în general prin lege, şi trebuie să existe
şi în domeniul electronic.
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Integritatea datelor şi documentelor electronice se referă la faptul că
conţinutul acestora se păstrează nealterat pe durata păstrării lor sau pe durata
transferului lor prin canale de telecomunicaţii.
Nonrepudierea unui document electronic se referă la faptul că cel care a
semnat digital documentul nu poate nega, ulterior semnării, că a semnat acel
document. Aceasta este caracteristica esenţială a semnăturii digitale (electronice).
Autentificare documentelor electronice (inclusiv a formularelor) este un proces
prin care se probează că documentul provine de la cel care l-a creat şi susţine că l-a
creat, şi se realizează prin semnarea electronică (digitală) a documentului. Această
semnare asigură şi integritatea documentelor şi, opţional, şi confidenţialitatea prin
criptare.
Drepturile de acces la date şi documente electronice sunt cele stabilite prin
lege sau alte acte normative, şi indică în esenţă ´cine are ce drept asupra cărui
document´. Există astfel dreptul de a citi documente electronice, de a le utiliza, sau
de a le modifica, sau dreptul de a împuternici o altă persoană cu unul sau mai multe
astfel de drepturi.
Pentru accesul la eServiciile paneuropene atât identitatea electronică cât şi
semnătura digitală trebuie să fie interoperabile, adică ambele să poată fi emise de un
Stat Membru, sau chiar de un organism al UE, şi să fie recunoscute ca legale în
oricare alt Stat Membru al Uniunii Europene (un deziderat încă neatins).
În cele ce urmează vom face o scurtă prezentare a elementelor principale prin
care se asigură securitatea în furnizarea şi utilizarea eServiciilor.

3.8.1. Identitatea electronică, eID. Cardul cu cip de identitate.
Autentificarea identităţii electronice
Există trei metode principale, uzuale în prezent în eServicii, de declarare şi
autentificare a identităţii electronice, eID, acestea fiind, în ordinea crescătoare a
nivelului de securitate al autentificării: a) identitate exprimată prin nume şi
autentificată prin parolă, b) identitate exprimată prin număr de telefon mobil şi
autentificată prin PIN, şi c) identitate exprimată şi autentificată prin certificat de
autenticitate a identităţii. O abordare generală a eID, care permite coexistenţa unui
număr oarecare de identităţi electronice pentru o aceiaşi entitate (cetăţean,
companie, aplicaţie, server), este propusă recent de Microsoft prin sistemul InfoCard,

´Guvernarea electronică. O introducere´, 2007

Page 47 of 90

dr.ing. Dan Vasilache

Cap 3. Administrarea publică electronică, eAdministrare. Concepte generale

dar nu vom intra în detalii prea tehnice (http://msdn.microsoft.com/winfx/
reference/infocard/).
Identificarea prin nume şi parolă, ca şi cea prin telefonul mobil, este simplă,
comodă şi uşor de implementat, şi este suficientă pentru majoritatea eServiciilor
publice guvernamentale, ca şi pentru multe eServicii private. Identificarea prin
certificat de autenticitate păstrat într-un card cu cip de identitate (sau chiar într-un
cip SIM al unui telefon mobil) oferă cel mai înalt grad de securitate a autentificării,
costă mai mult, şi presupune un sistem al identităţii electronice şi al autentificării ei
care trebuie implementat la nivel central, naţional. Acest ultim procedeu de
identificare este cerut în special de eServiciile care implică plăţi sau alte beneficii
guvernamentale, precum şi de unele eServiciile private cum ar fi de exemplu
comerţul electronic, eComerţ, sau afacerile electronice, eAfaceri (eBusiness).
a) Identitatea electronică şi autentificarea ei prin nume şi parolă
În acest caz fiecare eServiciu care reclamă o identificare invită prin Internet
utilizatorul (cetăţean, societate), într-o etapă iniţială de înregistrare, să-şi aleagă
(dacă nu are deja) un nume şi o parolă. eServiciul va memora numele (şi unele
informaţii de identificare cerute la înregistrare, dacă nu le are deja) şi va putea
păstra în mod secret parola aleasă de beneficiar, criptând-o, astfel încât să nu poată
fi cunoscută nici de eServiciu. La fiecare acces la eServiciu beneficiarul îşi declară
numele, este recunoscut, şi invitat apoi să se autentifice prin parolă pentru a putea
avea acces la eServiciu.
b) Identitatea electronică şi autentificarea ei prin telefon mobil
Se bazează pe faptul că operatorul de telefonie mobilă deţine suficiente
informaţii de identificare legală a deţinătorului de mobil pentru că i-a alocat un
număr telefonic prin contractul încheiat.
Autentificarea identităţii prin intermediul telefonului mobil poate avea mai
multe forme, iar mobilul poate fi folosit şi numai ca un participant la una din etapele
unei alte proceduri de autentificare.
Astfel în Olanda, în cazul eServiciului de acordare de burse studenţeşti
(serviciul 3 din lista serviciilor de bază administrative pentru cetăţeni), identificarea
se face folosind mobilul studentului şi mesaje SMS. Studentul se înregistrează mai
întâi prin Internet la eServiciul respectiv declarându-şi numărul de mobil şi o parolă,
care se înregistrează în eServiciu (cu verificările de rigoare). Apoi, la apelul prin
Internet al eServiciului pentru a primi bursa lunară, va primi pe mobil un SMS cu un
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cod numeric (generat aleatoriu şi de unică folosinţă), pe care îl va introduce prin
Internet în fereastra deschisă pentru autentificare de eServiciu, după care i se va
cere să trimită şi un SMS cu parola de pe mobilul lui, la un număr de telefon indicat
al eServiciului (8). Metoda este asemănătoare cu cea prin nume şi parolă introduse
prin calculator. Securitatea autentificării provine şi din faptul că parola a circulat pe
alte canale de telecomunicaţii (pentru SMS) decât cele uzuale din cazul utilizării
calculatorului personal cuplat la Internet (calculatorul poate avea un software malefic
care poate intercepta parola introdusă înainte de a fi transmisă prin canalele sigure
de Internet, de exemplu prin monitorizarea tastaturii; această eventualitate e mai
puţin probabilă în cazul mobilului).
Întrucât mobilul cuprinde un cip cu microprocesor, SIM, în acest cip se pot
introduce şi toate aplicaţiile şi datele tipice unui card cu cip de identificare (chei,
certificate de identitate şi de semnătură digitală, PIN-uri, algoritmi), iar mobilul va
putea fi folosit în acest caz într-un mod similar unui card cu cip de identificare, aşa
cum vom vedea în cele ce urmează (în Finlanda şi Suedia s-a introdus recent un
astfel de sistem de identificare electronică prin mobil (37)).
c) Identitatea electronică, eID, şi cardul de identitate
Cea mai bună soluţie tehnică naţională pentru declararea şi autentificarea
identităţii pare să fie utilizarea unui unic card cu cip naţional de identitate, emis de o
autoritate centrală guvernamentală, care să poată fi folosit atât ca identificator unic
naţional cât şi pentru accesul la eServiciile publice şi private (eComerţ de exemplu),
precum şi, eventual, al unor eServicii transnaţionale (33). Dezavantajul acestei
soluţii constă în principal în costurile mai mari de implementare (un astfel de sistem
naţional este destul de complex). Avantajele soluţiei justifică însă aceste costuri, aşa
cum se vede din faptul că ţări mari precum China, India, Japonia şi Malaezia au
adoptat deja un astfel de card cu cip de identitate naţională (34).
China a adoptat un card de identitate naţională cu cip, fără contacte,
cuprinzând astfel de date ca nume, adresă, cod unic personal (18 cifre), fotografie în
culori. India a adoptat un card inteligent (cu cip microprocesor) care, pe lângă datele
de identitate naţională, inclusiv biometrice, mai cuprinde chei, certificate şi
semnătura digitală. Japonia are un card cu cip fără contacte (emis pe bază
voluntară) utilizabil şi în obţinerea de eServicii.
Malaezia are cel mai avansat sistem de identificare electronică din lume, bazat
pe un card cu cip multiaplicaţie, care este obligatoriu pentru toţi cetăţenii, şi în care
se află astfel de aplicaţii ca – identitatea naţională (inclusiv biometrică), paşaport,
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permis de conducere auto, o aplicaţie de sănătate (eHealth), o aplicaţie de plată de
tip debit şi una de portmoneu electronic (ePurse), precum şi o semnătură digitală (în
sistem PKI). La sfârşitul lui 2005, peste 18 milioane de cetăţeni aveau un astfel de
card. Guvernul a distribuit deja către poliţie peste 50.000 de cititoare pentru aceste
carduri, iar băncile adoptă şi ele astfel de cititoare. Costul unui astfel de card a fost
iniţial (2003) de 5 USD, dar acum a scăzut.
În Uniunea Europeană mai multe ţări au deja un card cu cip de identitate
naţională sau/şi unul destinat numai eServiciilor, sau sunt în curs de adoptare a unor
astfel de carduri. Estonia a adoptat un card de identitate naţională, unic şi
obligatoriu, care poate fi folosit şi la apelul eServiciilor. Franţa, Italia, Spania,
Germania, Suedia, Finlanda, Olanda, Belgia şi Marea Britanie sunt pe cale de a
introduce un card eID naţional care poate fi utilizat şi la eServicii, sau au carduri cu
cip dedicate numai eServiciilor (nu sunt şi de identitate naţională). Introducerea unui
unic card de identitate naţională poate stârni însă unele controverse tehnice şi
politice legate de costul implementării unui astfel de sistem, de gradul de securitate
asigurat (biometrica nu este 100% sigură), şi de problema drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor (există o teamă tipic britanică legată de existenţa şi securitatea unei
unice baze de date naţionale a identităţilor şi a codurilor numerice personale,
gestionată de un Registru Naţional al Identităţii, administrat central) (35).
Cardul cu cip de identitate naţional finlandez, ca să luăm un exemplu
european, permite accesul la toate eServiciile guvernamentale şi la multe eServicii
private care reclamă o identificare şi o semnătură digitală autentificată, şi este şi un
document de călătorie a cetăţenilor finlandezi pentru 29 de ţări europene. Aplicaţia
de eID din cip conţine trei certificate – de identitate, de semnătură digitală, şi al
Autorităţii de Certificare. Cardul este emis de unităţile de poliţie locală, costă 40 euro
şi este valid 5 ani, bazându-se pe Centrul Finlandez al Registrului Populaţiei, care
este şi emitentul certificatelor de autenticitate a identităţii şi semnăturii digitale din
card şi, în acelaşi timp, Autoritatea de Certificare rădăcină a sistemului. Această
identificare se poate face şi de pe telefonul mobil în care cipul SIM conţine o aplicaţie
cu certificatul de identitate naţională şi o aplicaţie de anunţare a schimbării de
adresă. Cipurile SIM de identitate sunt emise de operatorii de telefonie mobilă în
acord cu prevederile Centrului Finlandez al Registrului Populaţiei iar cetăţenii se
înregistrează la poliţia locală pentru a începe utilizarea mIdentificării. Există şi
carduri de identitate naţională pentru societăţi (36).
Un card cu cip de identitate naţională utilizabil şi pentru eServicii, publice sau
private, poate cuprinde astfel de informaţii ca : a) date personale civile - codul de
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ţară, codul numeric personal, numele de familie şi de botez, sexul, data naşterii,
locul naşterii, naţionalitatea, b) date personale biometrice - de exemplu o fotografie
facială în culori, una sau două amprente digitale, o imagine a irisului, c) date de
securizare a accesului la eServicii publice şi private – coduri PIN, perechi de chei,
certificate de autenticitate de identitate şi pentru semnătura digitală, algoritmi de
criptare şi de calcul al amprentei de document, şi altele.
Un certificat de autenticitate a identităţii conţine datele de identitate (nume,
adresă, şi altele) şi cheia publică a celui ce se identifică, toate fiind criptate cu cheia
secretă a Autorităţii de Certificare care generează certificatul. Fiecare identitate
dispune de propria pereche de chei, publică şi privată, de identitate (generate
eventual chiar de Autoritatea de Certificare) precum şi de cheia publică a Autorităţii
de Certificare (pentru a putea decripta certificatele altor identităţi). Certificatul de
autenticitate a semnăturii digitale dată pe un document sau formular conţine aceleaşi
date, dar cu cheia publică dedicată semnăturii digitale (care poate fi diferită de cheia
publică de identitate). Autoritatea de Certificare îşi introduce în fiecare certificat
generat, şi date privind propria identitate (semnătura sa digitală) şi termenul de
valabilitate a certificatului.
Codurile PIN (cel care deblochează certificatul de identitate şi cel pentru
semnătura digitală) servesc la autentificarea deţinatorului de card de identitate faţă
de card în momentul citirii cardului - dacă PIN-ul introdus de deţinător este acelaşi cu
cel înregistrat pe card înseamnă că deţinătorul cardului este deţinătorul legal al
cardului, iar certificatele pot fi folosite. PIN-urile trebuie, evident, păstrate secrete.
Cititoarele de carduri de identitate electronică cuplabile (USB, PS2, ..) la
calculatoare personale sunt în general de două tipuri: cu, şi fără, tastatură pentru
introducerea PIN-ului. Mari fabricanţi de cititoare de carduri cu cip sunt Dell,
Gemplus, Compaq şi Ingenico. Gemplus produce şi un cititor de carduri combinat cu
citirea unei amprente digitale (biometric reader), de exemplu modelul GemPC-Touch
430 (USB). Proiectul european Finread (www.finread.com) propune specificaţii
pentru un cititor universal de carduri cu cip, cuplabil la calculatorul personal.
3.8.2. Autentificarea documentelor electronice. Semnătura digitală
Autentificarea documentelor electronice, inclusiv a formularelor electronice
completate de beneficiari în cazul unor eServicii, are ca scop dovedirea, conform
legislaţiei, a faptului că un document semnat digital (electronic) de un semnatar
provine de la acel semnatar, este nealterat (integritate), iar semnatarul care şi-a
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ataşat semnătura digitală documentului nu poate nega că l-a semnat (nonrepudiere).
Semnătura digitală este extrem de greu de falsificat (deşi, teoretic vorbind,
falsificarea este posibilă) şi asigură un grad de încredere în autenticitatea ei mult mai
mare decât în cazul semnăturilor de mână puse pe un document de hârtie.
În acest scop trebuie să existe o legislaţie specială referitoare la semnătura
electronică. Printre altele această legislaţie trebuie să prevadă existenţa unei (sau
unor) Autorităţi de Certificare a identităţii entităţilor care semnează digital (cetăţeni,
societăţi, organizaţii, aplicaţii din sisteme informatice), cu care acestea pot semna
diverse documente electronice, semnătura având valabilitate juridică. În esenţă
Autoritatea de Certificare a semnăturilor digitale face legătura, legal valabilă, între
identitatea entităţii semnatare şi cheia sa publică folosită pentru semnătura sa
digitală, iar această legătură se materializează printr-un certificat de autenticitate
emis pe cheia publică de semnătură digitală (numită şi cheia de nonrepudiere) a
entităţii.
Certificatul de autenticitate emis pentru a fi folosit cu o semnătură digitală
cuprinde deci identitatea şi cheia publică de semnare a semnatarului (semnatarul
dispunând de o pereche de chei, publică şi privată, special destinată semnării
digitale), criptate cu cheia secretă a Autorităţii de Certificare. Certificatul de
autenticitate a semnăturii digitale este semnat digital de Autoritatea de Certificare,
are o marcă de timp, şi este public.
Semnarea digitală a unui document este un proces care cuprinde executarea
unui algoritm de generare a rezumatului (numit şi thumbprint, amprentă), de
lungime fixă, al documentului, documentul putând avea orice lungime, această
amprentă fiind apoi criptată cu cheia secretă de semnătură a semnatarului. Blocul de
date astfel obţinut şi care reprezintă semnătura digitală a documentului, este ataşat
documentului (care poate fi şi el criptat, opţional, cu aceiaşi sau cu altă cheie, dacă e
necesară confidenţialitatea), iar ambele sunt expediate destinatarului. Semnătura
digitală trebuie asociată obligatoriu cu documentul pe care îl semnează întrucât nu
are sens decât împreună cu acest document. Destinatarul decriptează certificatul
semnatarului cu cheia publică a Autorităţii de Certificare, şi preia cheia publică a
expeditorului semnatar, amprenta documentului, precum şi documentul propriu-zis.
Decriptează apoi amprenta documentului cu cheia publică a semnatarului, şi o
compară cu amprenta documentului pe care o calculează el însuşi, prin aplicarea
aceluiaşi algoritm de mai sus asupra documentului primit. Dacă amprenta primită şi
cea calculată de el coincid, rezultă că documentul este nealterat din momentul
semnării şi până la momentul recepţiei, iar semnatarul nu mai poate nega l-a
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semnat. Destinatarul va şti de asemeni că documentul provine de la cel care l-a
semnat întrucât numai acesta putea avea cheia secretă cu care a criptat amprenta şi
a cărei pereche, cheia publică, a luat-o din certificat.
Certificatul de autenticitate, cheia publică a Autorităţii de Certificare, perechea
de chei publică-privată de semnătură, precum şi algoritmul de calcul al amprentei de
document se află de regulă în cardul cu cip de identitate electronică, dar se pot afla
şi într-un calculator personal de acces la eServicii prin Internet, sau chiar într-un
telefon mobil, în cipul SIM. Recentul card cu cip de identitate spaniol, de exemplu,
permite atât autentificarea identităţii cât şi semnătura digitală.
Semnarea digitală legală a documentelor poate fi acompaniată şi de alte
servicii conexe oferite la nivel naţional şi permise legal, cum ar fi de pildă aplicarea
unei mărci temporale electronice (time-stamp, ştampilă temporală cu data şi ora) pe
un certificat la momentul semnării pentru a proba că se află în intervalul de validitate
al certificatului. O Autoritate de Marcare Temporală (TSA, Time-Stamping Authority)
autorizată legal poate în general oferi o marcă de timp recunoscută legal pentru orice
fel de documente electronice.
În România există legislaţia necesară semnării electronice şi de curând
funcţionează şi aplicarea (recunoscută internaţional) mărcii de timp pe documente
electronice (38). Societatea românească e-Sign (www.e-sign.ro) emite certificate de
autenticitate legale (pentru semnături digitale şi pentru servere), în parteneriat cu
societatea americană Verisign care este Autoritatea de Certificare rădăcină. Preţul
unui certificat românesc de autenticitate pe o semnătură digitală este de circa 40
euro şi este valid timp de maxim 1 an, după care trebuie reînnoit.

3.8.3. Securitatea telecomunicaţiilor

Securitatea telecomunicaţiilor prin Internet dintre calculatorul personal al
beneficiarului şi serverul furnizorului eServiciului se asigură de regulă prin
protocoalele SSL/TLS şi VPN. Aceste protocoale oferă toate elementele necesare unei
transmiteri de date sigure - criptarea care asigură confidenţialitatea şi integritatea
datelor precum şi autentificarea entităţilor de la ambele capete ale transmisiei.
Protocolul SSL (Secure Sockets Layer) este implementat în toate navigatoarele
(Internet Explorer, Netscape, Opera, FireFox) din calculatoarele personale, şi în
practic toate serverele de Internet în care există necesităţi de securitate.
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În momentul în care un navigator accesează un server în modul securizat prin
SSL (protocol https), între cele două părţi are loc un dialog prin care cele două se
autentifică mai întâi reciproc prin certificate de autenticitate şi stabilesc apoi o cheie
secretă de criptare a tuturor mesajelor pe care le vor schimba între ele de-a lungul
unei sesiuni de lucru. Certificatul de autenticitate al serverului furnizorului de
eServicii este de regulă obligatoriu (cu excepţia furnizării de informaţii publice) iar
cel al beneficiarului este opţional. Certificatele urmează standardul X.509. Un
certificat de server poate costa 150-200 dolari şi e valabil un an. Cheia secretă de
criptare (simetrică de 40, 56, 128, sau mai mulţi biţi) a datelor schimbate într-o
sesiune este valabilă numai pentru acea sesiune, la fiecare nouă sesiune generânduse aleator (în comun de către client şi server) câte o nouă cheie. Figura 3-6 prezintă
schema de principiu a unei telecomunicaţii sigure cu protocol SSL.

Protocolul TLS (Transport Layer Security) este succesorul similar al
protocolului SSL, iar protocolul VPN (Virtual Private Network) permite construirea
unui canal de telecomunicaţii sigur (confidenţialitate şi integritate prin criptarea
mesajelor, şi autentificarea părţilor), numit virtual-privat, pe căile publice ale
Internetului.
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3.8.4. Implementarea securităţii eServiciilor

Securitatea eServiciilor se asigură în general prin două căi - local sau central.
Prin soluţia locală fiecare furnizor de eServicii îşi asigură propria securitate, specifică
serviciilor pe care le produce şi le furnizează. Prin soluţia centrală, furnizorii de
eServicii apelează la servicii de management al identităţii electronice (eID
management) oferite la un nivel guvernamental central şi disponibile pentru orice
furnizor de eServicii.
În cazul soluţiei locale furnizorul de eServicii trebuie să-şi construiască
propriile aplicaţii de identificare şi autentificare a identităţii şi a documentelor,
precum şi să asigure securitatea telecomunicaţiilor pentru transmiterea datelor
private. Din punct de vedere al beneficiarului această soluţie conduce însă la
necesitatea ca beneficiarul să se identifice, eventual într-un mod diferit, faţă de
fiecare serviciu în parte, deci să memoreze mai multe identităţi.
În cazul soluţiei centrale, nivelul guvernamental central al eGuvernării asigură
un serviciu unic centralizat de management al identităţii (precum şi alte servicii
centrale) la care fac apel toţi furnizorii de eServicii. În acest caz furnizorii eServiciilor
care necesită o autentificare a identităţii dispun de aplicaţii care fac apel la aplicaţia
centrală unică de autentificare iar aceasta execută funcţia de autentificare şi întoarce
rezultatul apelantului. Sau nivelul central execută o verificare şi o înregistrare a
identităţii unui beneficiar şi-i oferă apoi acestuia o cale de autentificare simplă
(printr-un PIN, de exemplu) faţă de orice eServiciu apelat ulterior (single sign-on, o
singură înregistrare). Sau nivelul guvernamental central poate oferi celor care
implementează eServicii o aplicaţie–modul de management al identităţii care poate fi
integrată (embeded) în propria aplicaţie, fiind gata pusă la punct.
Soluţia britanică numită Government Gateway reprezintă o infrastructură
centrală de servicii (managementul identităţii, plăţi electronice, mesagerie
securizată) care este pusă la dispoziţie tuturor implementatorilor de eServicii (19).
Soluţia germană SAGA oferă module funcţionale (identitate, plăţi, etc.) care pot fi
integrate în eServiciile care le necesită (22).
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3.9. Interoperabilitatea unităţilor de administraţie publică
electronică

Orientarea nouă, în raport cu cea tradiţională, în furnizarea serviciilor pe cale
electronică constă şi în faptul că serviciile sunt furnizate conform nevoilor
beneficiarilor (user-centered), şi nu conform cu modul tradiţional de organizare al
furnizorilor de servicii. Adică nu se duce beneficiarul pe la toate serviciile ci vin
serviciile la el. Astfel beneficiarii apelează serviciile într-un singur loc (portal, site)
conform cu necesităţile lor, fără ca pentru efectuarea acestor servicii să fie necesar
să ştie, ca în cazul tradiţional, unde şi cum se realizează serviciile, şi dacă nu cumva
vor trebui să meargă prin mai multe birouri, a căror locaţie eventual nu o cunosc,
pentru realizarea tuturor formalităţilor necesare unui serviciu, formalităţi ce sunt
eventual necunoscute. Beneficiarii ar dori de asemenea să introducă datele lor
personale în formularele electronice doar o singură dată, fără ca, atunci când
apelează un alt serviciu, acesta să le mai solicite încă odată aceleaşi date, care de
fapt sunt deja ´cunoscute în sistem´, fiind declarate anterior.
În acest scop unităţile care sunt implicate în realizarea unui serviciu mai
complex trebuie să poată comunica între ele schimbând informaţii, procesând, fiecare
conform specificului său, partea din serviciul apelat care îi revine, şi fără ca
beneficiarul să ştie despre această localizare şi departajare a sarcinilor între unităţi,
acesta văzând doar un singur ghişeu.
Interoperabilitatea unităţilor de administraţie publică (şi, în general, a
agenţiilor publice cu servicii electronice) înseamnă capacitatea acestor unităţi de a
coopera pe cale electronică, schimbând informaţii în diverse formate electronice şi
coordonându-şi procedurile interne specifice în vederea realizării în comun a unui
serviciu electronic mai complex. Interoperabilitatea este un concept de mare
generalitate însemnând capacitatea de a coopera a unor entităţi (aplicaţii, sisteme,
organizaţii, ..) diferite.
Problema interoperabilităţii se pune pe plan naţional şi transfrontalier. Pe plan
naţional interoperabilitatea este necesară pe verticală, adică între o unitate de nivel
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inferior şi una de nivel superior (de exemplu între nivelul local şi cel central), şi pe
plan orizontal, adică între unităţi de acelaşi nivel (de exemplu central-central). Pe
plan transfrontalier interoperabilitatea este necesară între unităţi aparţinând unor ţări
diferite, şi este foarte importantă în cadrul Uniunii Europene în cazul furnizării
serviciilor electronice paneuropene (PEGS, Pan-European eGovernment Services).
Problema interoperabilităţii se pune şi între agenţiile publice guvernamentale şi
sectorul privat, sector din care diverse societăţi pot intra în legătură electronică cu
sectorul public în realizarea unor afaceri electronice (eBusiness) ce pot fi parte a
unor servicii publice electronice.
Interoperabilitatea este mai mult decât o simplă conexiune între sisteme
informatice prin reţele de telecomunicaţii. Ea înseamnă și capacitatea de a schimba
informaţii între agenţii diferite implicând interacţiuni între sisteme, între oameni şi
sisteme, şi între oameni, şi implică de regulă şi o reorganizare a procedurilor interne
ale agenţiilor interoperabile.
Interoperabilitatea se obţine prin politici, norme şi standarde comune care sunt
prevăzute în strategia guvernamentală naţională de implementare a eGuvernării, şi
prin reorganizarea birourilor agenţiilor publice şi a sistemelor lor informatice astfel
încât procedurile interne specifice fiecărei agenţii să poată coopera în realizarea unui
serviciu sau a unui pachet de servicii. Aceste norme se referă în special la formatul
documentelor electronice, la modul de transmitere electronică a datelor, la
semnificaţia (semantica) informaţiilor schimbate şi la modul în care se folosesc
serviciile birourilor.
În esenţă interoperabilitatea înseamnă că agenţiile publice participante la
realizarea în comun a unor eServicii ´pot vorbi între ele, vorbesc aceiaşi limbă,
înţeleg la fel ce vorbesc, şi cooperează de la aplicaţie la aplicaţie´ în cursul furnizării
serviciului.
3.9.1. Interoperabilitatea tehnică, semantică şi organizaţională
Interoperabilitatea trebuie asigurată la trei nivele: tehnic, semantic, şi
organizaţional. Interoperabilitatea la nivel tehnic este cel mai uşor de implementat
iar cea la nivel organizaţional este cea mai dificilă.
Interoperabilitatea la nivel tehnic înseamnă asigurarea capacităţii de a coopera
între sistemele informatice ale birourilor agenţiilor publice, adică asigurarea
capacităţii de interconectare prin reţele de telecomunicaţii şi a compatibilităţii (în
sensul cel mai general) sistemelor de operare şi a aplicaţiilor lor. Aceasta se
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realizează în esenţă prin conexiuni prin Internet (sistemele trebuie să dispună de
navigatoare ce aderă la standardele HTML, HTTP, MIME şi S/MIME, eventual FTP) şi
prin baze de date şi formate de date compatibile (39). O soluţie în acest sens este
folosirea, după o analiză atentă, de software liber (FLOSS, Free/Libre/Open Source
Software) cum ar fi sistemele Linux şi OpenSolaris, navigatoarele Opera şi FireFox,
bazele de date relaţionale MySQL sau Postgress, şi formatul de documente ODF
(Open Document Format, standardizat şi ISO 26300:2006) al Oasis, OpenOffice.org
(suită de birou), şi Office Open XML (OOXML) al ECMA (oferit liber de Microsoft şi
standardizat ECMA 376 în 2006). În cazul unor sisteme informatice mai vechi ar
putea fi necesară elaborarea unor interfeţe speciale care să permită
interoperabilitatea la nivel tehnic cu sistemele mai moderne. În cazul eServiciilor
transfrontaliere se construieşte un software intermediar (middleware), aşezat
central, prin care se realizează interfaţa între sistemele informatice specifice aflate în
diferite ţări (42).
Interoperabilitatea la nivel semantic înseamnă că informaţia schimbată între
agenţii poate fi înţeleasă de toate aplicaţiile din sistemele lor informatice, inclusiv de
cele vechi care nu au fost create cu acest scop. Aceasta se asigură în pricipal prin
standardizarea formatelor de date în transmitere şi reprezentare, şi prin folosirea
unei aceleiaşi terminologii. Aici se recomandă folosirea limbajului şi schemelor XML
(Extended Markup Language) pentru reprezentarea şi transmiterea documentelor,
precum şi a tehnologiilor existente din domeniul eAfacerilor (eBusiness) cum ar fi
SOA, SOAP, UDDI, WS şi SWS, sau ebXML (40). Datele pot fi descrise complementar
folosind conceptul de ´metadate´ (date despre date), conform deja
împământenitului model numit Dublin Core Model (40). Formularele electronice sunt
de regulă documente exprimate prin scheme XML, şi descrise prin metadate, fiind
adoptate la nivel naţional de toate agenţiile cu servicii electronice, şi formând o
bibliotecă naţională (sau dicţionar, sau tezaur) de scheme, aflat sub controlul unităţii
centrale guvernamentale care implementează eGuvernarea naţională. În general se
pot folosi tehnologiile de cooperare electronică prin Internet din cadrul relaţiilor din
lumea privată, numite simbolic B2B şi B2C (Business–to–Business şi Business-to–
Citizen), care pot fi preluate în administraţia publică electronică, conducând la
relaţiile similare A2A (sau G2G) şi A2C (sau G2C) (A-Administration, G-Government),
şi permiţând şi cooperarea public-privat. Aceste metodologii de asigurare a
interoperabilităţii semantice sunt prezentate mai tehnic şi pe scurt în Anexa 3.
Interoperabilitatea la nivel organizaţional înseamnă capacitatea birourilor
agenţiilor, a procedurilor lor interne, şi, în general, a modului lor specific de
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organizare şi de lucru, de a fi în măsură să coopereze între ele în furnizarea unui
serviciu. Agenţiile ce vor coopera trebuie identificate şi trebuie să cadă de acord
asupra cooperării, şi a modului de cooperare. Aceasta se realizează printr-o
reorganizare, sau o reformare, a organizării interne şi a procedurilor (în principal a
celor informatice) astfel încât, cel puţin, informaţiile stocate electronic în diverse
memorii de date (arhive electronice şi neelectronice) să poată fi accesate şi înţelese,
şi de sistemele informatice ale celorlalte agenţii. Interoperabilitatea organizaţională
se adaugă la interoperabilitatea tehnică şi semnatică prin interoperabilizarea întregii
organizaţii şi a specificului ei cultural, de tradiţie moştenită, de scopuri, de limbă, de
atitudini şi mentalităţi locale, etc. Această interoperabilitate are o mai mare
însemnătate în cazul interoperabilizării serviciilor electronice între ţări, ca de exemplu
între ţăriile Uniunii Europene. Aici sistemele administrative şi serviciile oferite sunt
foarte diferite, şi este necesară, în primul rând, o adoptare comună a unui set minim
comun de servicii publice de bază (aflate şi în lista celor 20, vezi nota (2)).
Procedurile interne ale administraţiilor naţionale pot rămâne în general neschimbate,
şi coopereză între ele construindu-şi fiecare doar o interfaţă interoperabilă a
procedurii (BII, Business Interoperability Interface) necesară pentru realizarea în
comun a unui anumit eServiciu (42).

3.9.2. Interoperabilitatea naţională, paneuropeană şi internaţională
Interoperabilitatea naţională se referă la faptul că unităţile de administraţie
publică cu servicii electronice din sistemul administraţiei publice naţionale pot
coopera între ele în furnizarea acestor servicii. Ea se asigură prin interoperabilitatea
organizaţională, tehnică şi semantică şi se realizează conform prevederilor din
strategia naţională de implementare a guvernării electronice. În cazul Statelor
Membre ale Uniunii Europene strategia lor naţională trebuie să prevadă şi o
dimensiune paneuropeană pentru a permite interoperabilitate în cadrul Uniunii.
Astfel de strategii naţionale care prevăd interoperabilitatea sunt de exemplu
eGIF (eGovernment Interoperability Framework) în Marea Britanie, PSAE (Plan
Strategique de l’ Administration Electronique) în Franţa, SAGA (Standards and
Arhitectures for e-Government Applications) în Germania, FEA (Federal Enterprise
Arhitecture) în SUA, şi GOL (Government On-Line) în Canada (41). În România
începutul unei astfel de strategii este schiţat în HG 1007 din 2001 (publicată în
MO 705/6.11.2001) şi care nu a mai fost actualizată până în prezent.
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Strategia naţională britanică eGIF (care poate fi luată drept model european),
de exemplu, prevede politici de interoperabilitate care acoperă patru zone (de nivel
tehnic şi semantic) – interconexiunile, integrarea datelor, metadatele referitoare la
managementul conţinutului, şi modul de acces la eServicii.
În cadrul interoperabilităţii transfrontaliere se pot distinge net două zone interoperabilitatea paneuropeană a Statelor Membre ale Uniunii Europene, care este
deja avansată şi în plin proces de dezvoltare, şi interoperabilitatea internaţională între state oarecare, aflată încă în faza de deziderat.
Fundamentul interoperabilităţii paneuropene este pus prin strategia
EIF (European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services)
Version 1.0, adoptată de Comisia Europeană în noiembrie 2004, prin recomandările
generale privind arhitectura şi tehnologiile din IDA Arhitecture Guidelines, şi prin alte
documente (42). Scopul acestei strategii (sau cadru) de interoperabilitate între
administraţiile publice electronice naţionale este de a sprijini furnizarea de eServicii
paneuropene (PEGS, Pan-European eGovernment Services) către cetăţenii şi
societăţile din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, prin formularea de
recomandări care să permită conectarea şi conlucrarea sistemelor informatice ale
administraţiilor publice din toată UE. Serviciile publice electronice paneuropene sunt
serviciile care permit cetăţenilor şi societăţilor dintr-un Stat Membru să folosească
facilităţi ale unor agenţii publice electronice aflate într-un alt Stat Membru, cum ar fi
de pildă căutarea unui loc de muncă oriunde în Uniunea Europeană, determinarea
drepturilor de pensie pentru un cetăţean care a lucrat în mai multe State Membre,
sau declararea datelor statistice naţionale către Eurostat (agenţia europeană de
statistică).
Un studiu recent al IDABC stabileşte şi care sunt eServiciile paneuropene
(PEGS) cele mai cerute în Uniunea Europeană (42). Se conturează chiar ideea unui
Spaţiu Administrativ European (EAS, European Administrativ Space). Unele detalii
mai tehnice privind metodologia de implementare a interoperabilităţii serviciilor
paneuropene sunt date în Anexa 3.
Cadrul general de interoperabilitate, EIF, este un set de recomandări privind
standarde, tehnologii, politici şi linii îndrumătoare, care indică modul în care agenţiile
se pun de acord să interacţioneze una cu alta, adăugând strategiilor naţionale
dimensiunea paneuropeană. Instituţiile şi agenţiile Uniunii Europene vor utiliza cadrul
de interoperabilitate EIF pentru a interacţiona atât între ele cât şi cu cetăţenii,
societăţile şi administraţiile publice din Statele Membre.
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Cadrul de interoperabilitatea paneuropeană, EIF, defineşte un număr de opt
principii generale care trebuie urmate în implementarea oricărui eServiciu
paneuropean: accesibilitate pentru toţi; multilingvism; securitate (identitate,
autentificare, nonrepudiere, integritate, confidenţialitate); protejarea datelor
personale conform legislaţiei; subsidiaritate (însemnând, în esenţă, primatul
naţionalului însoţit de sprijinul Uniunii, în caz că acesta este cerut); folosirea
standardelor deschise; evaluarea oportunităţii utilizării software-ului liber (FLOSS);
utilizarea soluţiilor multilaterale (mai degrabă decât a celor bilaterale). EIF abordează
interoperabilitatea în cele trei dimensiuni: tehnică, semantică şi organizaţională, şi
urmează principiile generale de arhitectură a sistemelor interoperabile din IDA
Arhitecture Guidelines V7.1. (42).
Proiectul Terregov (Territorial eGovernment, www.terregov.eupm.net) este
menit a oferi mijloace (inclusiv prin software liber, //terregov-oss.eupm.net) pentru
implementarea interoperabilităţii pe plan local, regional (intranaţional), naţional şi
transfrontalier, iar proiectul eMayor (www.emayor.org) oferă o platformă simplă,
bazată pe servicii de web şi exclusiv prin software liber, pe care agenţiile publice mici
şi mijlocii îşi pot construi mai uşor propriile eServicii interoperabile.
Programul IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services
to Administrations, Businesses and Citizens) al Comisiei Europene, adoptat în 2004,
elaborează recomandări, dezvoltă soluţii, şi livrează servicii electronice care permit
administraţiilor publice naţionale, şi celei Europene, să comunice şi să coopereze
electronic între ele, şi să ofere servicii publice moderne către cetăţenii şi societăţile
din Statele Membre (32). Cadrul de interoperabilitate paneuropean EIF este
obligatoriu pentru toată activitatea IDABC (fiind de fapt elaborat chiar de IDABC).
În vederea asigurării interoperabilităţii paneuropene IDABC a elaborat şi o
serie de servicii pe care le pune la dispoziţia Statele Membre pentru a le sprijini în
efortul lor la nivel naţional precum şi de integrare paneuropeană, printre care TESTA,
eLINK, PKI, eProcurement, CIRCA, şi eServices Toolkit. Aceste servicii sunt oferite la
cerere oricărui Stat Membru şi îi pot servi acestuia atât pe plan naţional cât şi pe
plan transfrontalier. Serviciile, în calitate de componente de infrastructură, sunt
gestionate de IDABC şi sunt descrise pe site-ul propriu (//europa.eu.int/idabc,
Projects). Comisia Europeana, în calitate de guvern al Uniunii, utilizează în cadrul
programului său de eServicii proprii, eCommission, în special serviciile TESTA şi
CIRCA.
TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations) este
o reţea paneuropeană protejată de telecomunicaţii, aflată în parteneriat public-privat
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cu IDABC, care interconectează instituţiile şi agenţiile europene, şi administraţiile
Statelor Membre. Este o reţea privată (aparţinând unei societăţi membre a France
Telecom Group) destinată administraţiilor publice, aflată iniţial într-un parteneriat
public-privat cu programul IDA (Interchange of Data between Administrations),
predecesorul lui IDABC. Reţeaua se află, funcţional vorbind, în poziţia unui
intermediar. Reţeaua foloseşte protocolul IP şi este similară Internetului, dar
separată de acesta. Serviciile de telecomunicaţii sigure ale TESTA sunt oferite, pe
bază de cerere, administraţiilor publice naţionale, şi permite legătura între oricare
două site-uri, indiferent de locaţia acestora. Se oferă şi un serviciu de poştă
electronică şi de găzduire de site-uri. De curând este disponibilă şi versiunea
s-TESTA prevăzută cu un nivel sporit de securitate pentru transferul informaţiilor cu
regim special (restreint UE information).
eLINK este o soluţie de software intermediar (middleware) pentru comunicaţii
care asigură interoperabilitatea între procedurile interne (aplicaţii) ale birourilor
diverselor agenţii publice (sau private), fiind independentă de platformă prin
utilizarea tehnologiei WS (Web Services, care implică XML, SOAP, WSDL, UDDI, PKI
şi altele). În calitate de software-intermediar eLINK mediază între aplicaţii
heterogene şi distribuite prin oferirea unui set de servicii generale cum ar fi
mesagerie, directoare, securitate, semnături digitale, autentificare şi criptare. Soluţia
este în mod deosebit utilă pentru birourile de agenţii publice electronice în care o
procedură internă specifică (aplicaţie) se află în situaţia de a transmite informaţii
direct către adresa de Internet (URL) a altei proceduri interne dintr-o altă agenţie
publică electronică, cu care cooperează. Mai recentul proiect CERTISERV, din eTEN,
urmăreşte în principiu aceleaşi obiective – legarea sigură şi interoperabilă a
administraţiilor şi companiilor europene fără a cere practic nicio modificare în
aplicaţiile birourilor (www.certiserv.org).
PKI este esenţialmente o Structură de Chei Publice (Public Key Infrastructure),
cu o Autoritate de Certificare gestionată de către IDABC la nivel european central,
care oferă certificate de autenticitate X.509 personale (identitate, semnătură
digitală) şi de server, recunoscute paneuropean, şi care pot servi schimburilor sigure
de informaţii între administraţii publice din ţări diferite.
eServices Toolkit (trusă de eServicii) este un software-intermediar
(middleware) care facilitează crearea şi editarea portalurilor şi site-urilor, utilizând
software liber (cum ar fi Linux, Apache, Php, Postgress), şi permite cooperarea în
cadrul unor grupuri de interes.
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CIRCA (Communication and Information Resource Centre for Administrations)
este o aplicaţie bazată pe Internet care permite crearea de spaţii virtuale comune
pentru grupuri de interes, facilitându-le cooperarea şi utilizarea în comun a
resurselor şi documentelor, prin discuţii, întâlniri virtuale, distribuire de documente şi
fişiere, şi altele.
eProcurement (eAchiziţie) este un proiect complex menit a sprijini adoptarea
soluţiilor interoperabile de eAchiziţii ale Statelor Membre, conforme cu legislaţia
europeană recentă în domeniu (Directivele 2004/17/EC şi 2004/18/EC ale
Parlamentului European şi Consiliului din 31.03.2004). Printre altele se oferă soluţii
pentru diferite faze ale procesului de eAchiziţii (Cerere de Oferte, Notificări) şi pentru
recunoaşterea paneuropeană a certificatelor de autenticitate generate naţional
(BGCA, Bridge/Gateway Certification Authority) – spre deosebire de soluţia PKI care
generează certificatele la nivel european, centralizat, prin IDABC (50).
Interoperabilitatea între administraţiile Statelor Membre pentru recunoaşterea
certificatelor de autenticitate de identitate, şi a semnăturii digitale, se asigură fie
prin generarea centralizată paneuropean a certificatelor (ca în sistemul PKI de mai
sus), ce sunt recunoscute mai apoi de toţi, fie prin generarea naţională a acestor
certificate, la care trebuie adăugat un mecanism de recunoaştere reciprocă a
certificatelor naţionale. Pentru interoperabilitatea semnăturii digitale este necesară o
legislaţie paneuropeană care să implice, printre altele, şi aderarea la aceleaşi
standarde de creare a semnăturii digitale (aceiaşi algoritmi, etc.).
Interoperabilitatea internaţională între agenţiile publice electronice ale oricăror
două state din lume care nu sunt membre ale Uniunii Europene este în prezent doar
un deziderat. Această problemă s-a pus însă între state care au afinităţi naţionale
sau economice, ca de pildă între Marea Britanie şi SUA sau Canada, sau între Canada
şi SUA. Un prim pas în această direcţie se va face probabil prin acceptarea listei celor
20 de servicii publice de bază administrative (sau a unei părţi a acesteia), şi prin
agrearea unor standarde comune în diverse domenii, cum ar fi de pildă în domeniul
înregistrărilor electronice de sănătate (EHR, Electronic Health Record).
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3.10. Reorganizarea birourilor în vederea furnizării serviciilor
electronice

Modul în care unităţile de administraţie publică electronice, eUAP, folosesc
tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor are un efect important asupra calităţii
serviciilor electronice livrate beneficiarilor, ca şi modalitatea în care acestea sunt
organizate în interior, îşi distribuie funcţionalităţile între ghişeu (front-office) şi birou
(back-office), îşi organizează procedurile interne specifice (business procedures), şi
cooperează interoperabil cu alte eUAP în furnizarea integrată a unor servicii.

3.10.1. Reorganizarea administraţiei
Reorganizarea birourilor este în general o întreprindere dificilă, care se loveşte
deseori de conservatorismul sistemului administrativ, un conservatorism care are de
altfel şi un efect benefic, fiind unul din pilonii stabilităţii statului şi al bunei sale
funcţionări.
Un model de principiu al etapelor prin care poate trece regândirea şi
reorganizarea UAP-urilor este prezentat în figura 3-7, în care ultima etapă este un ţel
relativ îndepărtat (43).
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Reorganizarea birourilor în scopul introducerii eServiciilor poate aduce beneficii
importante atât statului cât şi beneficiarilor. La nivelul biroului se pot obţine reduceri
de costuri, creşterea productivităţii, o mai mare flexibilitate, structuri organizaţionale
mai simple, o mai mare interoperabilitate, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru
funcţionari şi ridicarea nivelului profesional al acestora. La nivelul ghişeului, adică al
beneficiarilor, se reduce numărul vizitelor în persoană, serviciile sunt obţinute mai
comod, mai rapid şi mai ieftin, se fac mai puţine erori, transparenţa e mai mare,
apar noi posibilităţi şi opţiuni iar beneficiarul are un control mai mare.
Toate aceste subiecte, precum şi cele ce vor urma în acest capitol, sunt
rezultatul unui important studiu realizat de Jeremy Millard şi alţii, publicat în 2004,
studiu care a fost efectuat la cererea Comisiei Europene în sprijinul programului
eEurope al Strategiei de la Lisabona. Studiul investighează în detaliu situaţia
eAdministrării din Statele Membre ale Uniunii Europene la nivelul anului 2003,
evidenţiază o serie de cazuri de succes ce pot fi folosite ca modele (cel puţin parţial),
prezintă o serie de modele de reorganizare a birourilor în vederea furnizării de
eServicii administrative, şi degajă unele concluzii semnificative, foarte utile în politica
de implementare a eGuvernării în general. În 2007 această viziune asupra
reorganizării apare mult lărgită (8).

´Guvernarea electronică. O introducere´, 2007

Page 65 of 90

dr.ing. Dan Vasilache

Cap 3. Administrarea publică electronică, eAdministrare. Concepte generale

Deşi serviciile publice electronice sunt extrem de diferite de la ţară la ţară, şi
nu se poate contura un model general valabil pentru organizarea birourilor care le
furnizează, se poate totuşi degaja o schemă conceptuală de descriere, cu patru
modele de organizare, aşa cum au fost acestea prezentate anterior în capitolul
3.5.2. - modelele A, B, C şi D, împreună cu ideea de grad de informatizare şi aceea
de servicii auxiliare (identitate şi plăţi electronice).
Modelul cel mai complex (D), cu mai multe servicii şi mai multe birouri
funcţionând integrat se întâlneşte mai rar, iar tendinţa generală în implementarea
eServiciilor publice a fost de a lăsa, cât mai mult posibil, neschimbate structurile
existente din eUAP-uri. Se constată de asemenea că reorganizările care au condus la
construirea unei singure agenţii administrative, centrale, sunt foarte eficiente, şi sunt
în general sprijinite guvernamental, ca de pildă în cazul taxelor pe venit, taxelor de
societate, înregistrărilor, şi căutării locurilor de muncă. Orice serviciu electronic care
aduce venituri la buget este de regulă bine sprijinit de guverne.

3.10.2. Strategii de reorganizare

În ceea ce priveşte modul de utilizare a tehnologiei informaţiei şi
telecomunicaţiilor în scopul introducerii sau îmbunătăţirii eServiciilor şi reorganizării
birourilor care le furnizează, se pot identifica opt strategii care au fost aplicate cu
succes şi au dat rezultate bune, fie separat, fie în combinaţii de mai multe. Acestea
sunt: informatizarea fără schimbări profunde în birou; schimbarea profundă (deep
reorganisation) a organizării birourilor; centralizarea funcţiilor de birou şi
descentralizarea funcţiilor de ghişeu; centru de intermediere (back-office clearing
house) între birouri şi beneficiari; interacţiuni de tip generic (modulare) între
beneficiari şi agenţii; portaluri; servicii proactive; controlul la beneficiar. Dată fiind
marea importanţă pentru strategia naţională de implementare a eGuvernării, a
reorganizării birourilor în vederea furnizării de eServicii, vom face o foarte scurtă
prezentare a celor opt strategii de reorganizare care s-au dovedit de succes în
Uniunea Europeană.
a) Informatizare fără schimbări profunde în birouri
Indiscutabil este cea mai dorită strategie, însă una care nu e întotdeauna
posibilă. Poate fi aplicată în cazul birourilor care funcţionează bine şi permit
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introducerea unor eServicii de bună calitate fără prea multe modificări în procedurile
interne şi prin simpla adăugare a unui ghişeu virtual accesibil prin Internet. În acest
caz birourile implicate au deja o bună cooperare şi integrare în furnizarea tradiţională
a serviciilor. Figura 3-8 prezintă schematic şi simbolic introducerea eServiciilor fără
schimbări majore în birouri.

O astfel de strategie a fost implementată cu succes de exemplu în Austria în
cazul declaraţiilor vamale pentru comerţul extra european, în Franţa pentru
declararea taxei pe venit, în Italia şi Olanda în cazul înmatriculării vehiculelor, în
Italia în cazul înregistrării unei noi societăţi, în Austria pentru achiziţiile publice.
b) Schimbarea profundă a organizării birourilor
Deşi este mai dificilă şi costă mai mult, această strategie de schimbare
profundă a birourilor (deep reorganisation) poate fi unica soluţie în cazul în care
birourile tradiţionale funcţionează şi coopereză în general nesatisfăcător. În acest caz
ar putea fi necesară o regândire a producerii şi furnizării serviciilor precum şi a
cooperării între birourile implicate. Figura 3-9 prezintă schematic şi simbolic
introducerea eServiciilor prin modificarea majoră a birourilor cooperante.
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Cazurile de succes care au folosit această strategie au dus însă la efecte
benefice atât asupra funcţionării birourilor reorganizate cât şi asupra calităţii
eServiciilor oferite.
Această strategie a fost implementată cu succes de exemplu în Olanda în cazul
acordării burselor studenţeşti, în Irlanda pentru acordarea alocaţiilor familiale, în
Austria pentru documente personale, în Germania pentru certificate de naştere şi
căsătorie.
c) Centralizarea funcţiilor de birou şi descentralizarea funcţiilor de ghişeu
În unele cazuri se poate dovedi eficientă o strategie de centralizare a unor, sau
chiar a tuturor, funcţiilor de birou, ca de exemplu o centralizare a bazelor de date,
concomitent cu descentralizarea funcţiilor de ghişeu, funcţii care se oferă local, ca de
exemplu în cazul ghişeelor ce reclamă interfaţa în persoană cu beneficiarii pentru a
oferi o asistenţă cu specific local, sau o livrare fizică locală. Această strategie pare
indicată în cazul unor servicii care sunt standardizate pe o arie geografică mai mare,
la nivel naţional sau paneuropean. Figura 3-10 prezintă schematic şi simbolic această
strategie de reorganizare.

Uneori această strategie poate întâmpina dificultăţi datorită unor bariere legale
sau politice, sau datorită unei îndelungate tradiţii de operare, şi de identitate,
separate, dar acolo unde este posibilă poate aduce beneficii semnificative prin
reducerea costurilor de operare şi prin servicii mai bune.
Exemplele de succes în aplicarea aceste strategii sunt înregistrarea vehiculelor
în Italia (strategia de centralizare a bazelor de date cu descentralizarea ghişeelor
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locale este aplicată în cadrul mai general al strategiei a)), declararea taxei pe venit în
Finlanda şi Spania, alocaţiile familiale în Spania.
d) Centru de intermediere
Strategia este o alternativă la centralizarea bazelor de date. Un centru de
intermediere (back-office clearing house) permite schimbul de date şi
interoperabilitatea între baze de date a căror centralizare e dificilă datorită
incompatibilităţii, întrucât au formate, limbi, sintaxe şi semantici diferite, şi greu de
unificat. Centrul permite interoperabilizarea unor birouri care îşi continuă folosirea
tehnologiilor şi datelor proprii, fiind un mecanism de transfer inteligent de mesaje. În
acest caz această funcţie se pretează bine la a fi externalizată către organizaţii
specializate, fie tot din sectorul public, fie aflate în parteneriat public-privat. Figura
3-11 prezintă chematic şi simbolic această strategie.

Strategia a fost implementată cu succes în Belgia pentru plata de către
societăţi a contribuţiilor sociale, în Finlanda pentru taxa pe venit, TVA şi taxele de
societate. În cazul Belgiei, diferiţi angajatori, cu diferitele lor sisteme informatice şi
structuri de date, trebuie să comunice cu mai multe instituţii de asigurări sociale (la
rândul lor cu sisteme şi structuri de date diferite), pentru a trata cazurile individuale
de angajaţi privind asigurări sociale, concedii medicale, accidente, alocaţii familiale
etc., iar construirea unui centru (public) de intermediere între toţi s-a dovedit o
soluţie de mare succes (centrul este CBSS, Crossroads Bank for Social Security).
e) Interacţiuni de tip generic între beneficiari şi agenţii
Multe interacţiuni între beneficiari (nivel ghişeu) şi agenţii (nivel birou) au
trăsături similare sau chiar identice. La nivelul ghişeului sunt astfel necesare
funcţionalităţi de web referitoare la furnizarea de informaţii sau completarea de
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formulare, căutare de termeni, managementul identităţii, efectuarea de plăţi
electronice, iar la nivelul birourilor sunt necesare, pe lângă aceleaşi funcţionalităţi, şi
informatizarea procedurilor interne, protecţia datelor, folosirea standardelor
arhitecturale, de formate de date, limbi, semantică şi sintaxă, legarea cu alte birouri,
pregătirea funcţionarilor publici, etc. Standardizarea acestor funcţionalităţi comune
permite o implementare mai rapidă şi mai ieftină a multor eServicii, fie prin
preluarea unor funcţionalităţi generice (modulare), fie prin adaptarea lor
(parametrizare, configurare, etc.) la specificul eServiciului, iar furnizorul particular
poate îngloba funcţionalităţile în propriul serviciu (aplicaţie), sau poate apela la
execuţia serviciului aflat la un dezvoltator. În acest fel un dezvoltator de servicii
generice poate oferi componente la un cost pe care şi-l pot permite chiar agenţii de
mici dimensiuni. Această strategie favorizează strategia de centralizare a birourilor şi
de descentralizare a ghişeelor.
Un bun exemplu de implementare a acestei strategii este portalul danez pentru
cetăţeni (Net.citizen) care utilizează doar patru tipuri generice de interacţiune între
cetăţeni şi agenţii (construite pe formate microsoft.net templates), pe care le vinde
agenţiilor interesate. Şi portalurile din Austria, Spania şi Suedia sunt implementate
folosind aceaşi strategie.
f) Portaluri
Construirea de portaluri este una din cele mai frecvente strategii de a oferi
eServicii, iar subsumat acestui scop se face şi reorganizarea, prin variate strategii, a
birourilor implicate. Un portal oferă informaţii şi acces grupat la o serie de eServicii
oarecum înrudite, într-un singur loc, cu refolosirea în eServiciile apelate succesiv a
datelor personale introduse de beneficiar în primul eServiciu apelat (a se vedea şi
capitolul 3.4.4.). Figura 3-12 prezintă schematic şi simbolic strategia construirii de
portaluri.
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Exemple bune de portaluri sunt portalurile spaniol şi suedez de plată a taxelor
societăţilor (taxe de societate, TVA, contribuţii sociale pentru salariaţi, şi altele, în
total zece servicii), portalul pentru cetăţeni din Austria şi Danemarca şi structura de
portaluri din Finlanda (sistemul TYVI). În construirea portalului spaniol, datele
introduse de societăţi sunt păstrate centralizat (strategia c)), iar majoritatea
serviciilor s-au dezvoltat prin utilizarea de module generice (strategia e)).
g) Servicii proactive
Pe măsură ce birourile sunt din ce în ce mai interoperabile şi integrate, şi
capabile să aibă acces fiecare la datele şi resursele celuilalt, devine posibilă o
strategie prin care beneficiarului i se oferă servicii proactive. Un serviciu proactiv
este un serviciu în care biroul care îl furnizează îşi asumă toată, sau foarte multă,
responsabilitate în iniţierea şi executarea serviciului, iar iniţiativa şi operaţiile
beneficiarului (de exemplu completarea formularului de apel al serviciului), se reduc
foarte mult – acesta nu mai trebuie să-şi amintească când, cum, şi ce trebuie să
facă, iar participarea sa este minimă. Pe de altă parte agenţia în discuţie este sigură
că serviciul este activat când, cum şi de către cine trebuie. Această strategie se
poate aplica atunci când serviciul trebuie obligatoriu (legal) implementat, şi cere date
care se află deja în sectorul public, şi care pot fi obţinute relativ uşor. Astfel de
servicii proactive sunt de exemplu plăţi diverse către beneficiari, plăţi ale
beneficiarului către serviciu, oferirea de beneficii către beneficiari, sau impunerea
unor restricţii acestora. Figura 3-13 prezintă sistematic şi simbolic strategia
serviciilor proactive.

´Guvernarea electronică. O introducere´, 2007

Page 71 of 90

dr.ing. Dan Vasilache

Cap 3. Administrarea publică electronică, eAdministrare. Concepte generale

Un bun exemplu de serviciu proactiv este cel de alocaţii familiale pentru copii
în Irlanda, declararea şi plata impozitului pe venit în Finlanda (care trimite cetăţenilor
formulare în cea mai mare parte deja completate, în care eventual se introduc doar
câteva date şi se fac unele corecţii pentru a reflecta starea actuală a cetăţeanului) şi
în Spania.
h) Controlul la beneficiar
Este o strategie de implementare a eServiciilor exact opusă celei precedente
cu servicii proactive, întrucât în acest caz serviciul oferă beneficiaului o
responsabilitate, un control, şi o participare sporite, iar beneficiarul poate accesa şi
folosi anumite date şi componente ale serviciului după propria dorinţă. În acest fel
beneficiarul are iniţiativa şi poate determina când şi cum va folosi serviciul, şi care
anume facilităţi din el, va putea controla corectitudinea şi gradul de actualitate a
datelor ce îl privesc precum şi dacă aceste date sunt utilizate de sectorul public cu
acordul său şi conform cu legislaţia. Un astfel de serviciu poate fi implementat de
agenţii care nu sunt obligate prin lege să îl implementeze şi nu dispun de cea mai
mare parte a datelor (personale îndeosebi) necesare. Figura 3-14 prezinta schematic
şi simbolic această strategie.

Câteva exemple de servicii care încep să treacă un control mai mare
beneficiarului sunt acordarea bursei studenţeşti în Danemarca şi în Olanda
(studentul îşi defineşte şi actualizează singur datele personale), declaraţia către
poliţie în Finlanda şi portalul pentru cetăţeni din Danemarca.
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3.11. Achiziţiile publice electronice, eAchiziţii

Achiziţiile publice electronice, eAchiziţii (eProcurement) reprezintă achiziţiile
realizate de agenţiile guvernamentale centrale şi locale, din toate domenile (inclusiv
militar, administrativ, sănătate, învăţământ, etc.), efectuate din bani publici, de pe
piaţa internă sau externă, desfăşurate conform legislaţiei specifice, şi în care cel
puţin o parte din faze sunt electronice. Ceea ce se achiziţionează public sunt bunurile
şi serviciile (inclusiv lucrările).
Prin achiziţiile sale publice un guvern se manifestă drept unul dintre cei mai
puternici (uneori chiar cel mai puternic) agenţi economici ai ţării. În economia Uniunii
Europene de exemplu volumul achiziţiilor publice era în 2002 de circa 16% din
produsul intern brut al întregii Uniuni, adică de peste 1500 miliarde de euro, iar
printre Statele Membre acest procent varia între 11% şi 20% din produsul intern brut
(44).
În toate ţările dezvoltate ale lumii, achiziţiilor publice li se dă o atenţie
deosebită, una din principalele căi de modernizare a acestora find electronificarea
unor faze ale procesului de achiziţie (în unele cazuri electronificarea completă a
tuturor fazelor achiziţiei), modernizarea făcându-se în principal prin utilizarea
Internetului, şi prin adoptarea unei legislaţii corespunzătoare.
Achiziţiile electronice fac mai uşoară sarcina societăţilor de a identifica
oportunităţi de afaceri şi, de multe ori, de a exporta bunuri şi servicii, putând duce la
reduceri de costuri şi de timp consumat atât pentru societăţi cât şi pentru stat, la
diminuarea riscului potenţial de corupţie și la scăderea sensibiă a numărului de
contestații.
În Uniunea Europeană eAchiziţiile sunt în plin proces de dezvoltare şi de
adoptare în cadrul Statelor Membre aşa cum se poate vedea din recentul Plan de
Acţiune privind cadrul legal al eAchiziţiilor, din Programul eProcurement al IDABC, şi
din Planul de Acţiune al eGuvernării al Uniunii Europene din aprilie 2006 care e parte
a iniţiativei i2010 (45)(46). Directiva europeană 2004/18/EC se referă în mod special
la modul de desfăşurare a achiziţiilor electronice şi defineşte şi o procedură de
achiziţie publică complet electronică (47). Directiva are menirea de a stabili normele
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legale necesare creării interoperabilităţii care să permită Statelor Membre să-şi
desfăşoare achiziţiile şi transfrontalier, la nivelul întregii Uniuni. Planul de Acţiune
menţionat observă că dacă achiziţiile online ar fi generalizate s-ar putea economisi
până la 5% din cheltuielile totale guvernamentale ale Uniunii şi până la 50-80% din
costurile tranzacţiilor la cumpărător şi la furnizor. Desigur eAchiziţiile nu înlocuiesc
achiziţiile tradiţionale bazate pe hârtie şi pe circulaţia fizică a documentelor, ci se
adaugă acestora, favorizând în special înteprinderile mici şi mijlocii care pot lua parte
mai uşor la licitaţii pe cale electronică (întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă în
Uniunea Europeană circa 90% din societăţi, cu circa 60% din angajaţi).

3.11.1. Achiziţiile publice electronice. Concepte principale

Achiziţiile publice se pot defăşura la nivel local, regional (intranaţional) şi
internaţional, şi pot avea forme variate (nu ne vom ocupa de cele mai speciale
precum cele care privesc contractarea unor lucrări unice de valoare mare). Cele două
părţi ale procesului de achiziţie sunt autoritatea (publică, cu personalitate juridică)
contractantă (cumpărătorul, achizitorul) şi respectiv furnizorul, care poate fi
persoană fizică sau juridică. Cumpărători mari sunt de regulă ministerele şi agenţiile
centrale iar cei mai mici sunt municipalităţile.
Principiul fundamental al eAchiziţiilor este acela de a urma procedurile
achiziţiilor tradiţionale, dar prin intermediul mijloacelor electronice. Alte principii
generale sunt egalitatea tratamentului ofertanţilor (aceleaşi informaţii, în acelaşi
timp, tuturor), confidenţialitatea informaţiilor, înregistrarea tuturor etapelor
procesului, securitatea transmisiilor şi a păstrării datelor, etc.
eAchiziţiile pot fi mult înlesnite (mai ales la nivel paneuropean) dacă se
foloseşte o codificare standardizată a bunurilor şi serviciilor ce pot fi achiziţionate
public. Astfel de codificări sunt deja în funcţiune - de exemplu la nivel internaţional
prin codurile UN/SPSC (United Nations Standard Products and Services Codes), iar la
nivelul Uniunii Europene prin codurile CPV (Common Procurement Vocabulary)
adoptate prin norma EC Regulation 2195/2002.
Trecerea la eAchiziţii se face prin adoptarea tehnologiilor electronice de către
autorităţile contractante şi de către furnizori, în general în mod simultan.
Există trei modele de implementare a eAchiziţiilor la nivelul naţional, aşa cum
au rezultat din dezvoltarea istorică:
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- centralizat - guvernul dezvoltă sistemul şi îl oferă spre folosire tuturor (Marea
Britanie şi Italia au astfel de sisteme),
- normat - autorităţile contractante îşi dezvoltă propriile sisteme în conformitate cu
norme stabilite la nivel guvernamental central, scopul fundamental fiind asigurarea
interoperabilităţii (Australia are un astfel de sistem),
- independent – autorităţile contractante mai puternic dezvoltate îşi dezvoltă propriile
sisteme (Germania are astfel de sisteme - un sistem al ministerului federal de
interne şi un sistem al landului Renania de Nord-Vestfalia).
Aceste modele de adoptare de către un guvern a eAchiziţiilor au avantaje
specifice – modelul centralizat oferă maxima interoperabilitate (accesul tuturor
părţilor) şi se implementează rapid, modelul normat permite diverselor sectoare să
se dezvolte în ritmul propriu, modelul independent încurajează apariţia unor sisteme
locale performante şi competitive care se pot generaliza ulterior.
De cealaltă parte, furnizorii sunt încurajaţi să adopte eAchiziţiile în tehnologiile
proprii (ofertarea electronică, în principal) pentru a creşte baza de ofertare peste
nivelul critic care asigură atractivitatea eAchiziţiilor.
În toate formele de ofertare electronică, şi în special în ofertarea pentru
cumpărăturile repetate, oferta generală a furnizorului poate lua forma unui catalog
electronic de produse şi servicii, eCatalog (eCatalogue), aflat pe un site al
furnizorului. eCatalogul nu este doar o formă electronică a tradiţionalului catalog
tipărit întrucât oferă mai ieftin mult mai multe facilităţi - multilingvism şi multivalută
pentru operaţii transfrontaliere, mare bogăţie de imagini, legături Internet către
variate nivele de detalii în prezentare, facilităţi de căutare în cazul unui repertoriu
mare de produse, viteză mare de actualizare a datelor ofertei, comoditate în
distribuirea catalogului.
În anumite sisteme de eAchiziţii cu caracter repetitiv, un eCatalog poate fi în
mod deosebit util, reprezentând chiar oferta luată în considerare de autoritatea
contractantă în momentul selecţiei (iniţiale, şi apoi finale) a ofertanţilor.
În cursul procesului de eAchiziţii securitatea se asigură prin înregistrarea
participanţilor, a căror identitate este autentificată, şi prin autentificarea
documentelor cu ajutorul semnăturii digitale.
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3.11.1.1. Proceduri de eAchiziţii. Licitaţia electronică, eLicitaţie

Procedurile de eAchiziţi recomandate de Uniunea Europeană (care sunt printre
cele mai cuprinzătoare) urmează tipurile principale de contracte de achiziţii publice
specificate de lege (Directiva 2004/18/EC), şi anume contractele individuale şi
contractele repetitive (pentru cumpărături repetate) (48). Le vom prezenta sumar în
cele ce urmează.
Contractele individuale sunt şi ele de mai multe tipuri: cu procedură deschisă
(open procedure), în care oricare agent economic poate depune o ofertă (tender) şi
cu procedură de preselecţie (restricted procedure), în care orice agent economic
poate cere să participe, dar numai cei invitaţi în urma unei preselecţii pot depune o
ofertă. Alte tipuri de contracte, cum ar fi cele negociate, se pretează mai puţin la
achiziţii electronice.
Contractele repetitive sunt de două tipuri - contracte de cumpărare dinamică
(DPS, Dynamic Purchasing Systems) şi contracte de tip înţelegere-cadru
(FA, Framework Agreement). Aceste tipuri de contracte destinate unor cumpărături
repetitive (cum ar fi cele de achiziţionare a materialelor consumabile uzuale – hârtie,
filme radiologice, combustibili, etc.) sunt în mod deosebit adecvate pentru
procedurile de achiziţii electronice, şi sunt proceduri care se deschid pentru o durată
limitată de timp.
În procedurile de cumpărări dinamice (DPS) întregul proces este electronic.
Oricare agent economic poate depune o ofertă electronică (eCatalog) care
corespunde cerinţelor cumpărătorului, sub forma unei oferte indicative (indicative
tender), oricând în intervalul (de maxim patru ani) în care autoritatea contractantă
ţine deschis acel sistem de eAchiziţii. Se crează astfel un grup deschis, dinamic, de
ofertanţi, ale căror oferte indicative sunt evaluate continuu. După o evaluare a
tuturor ofertelor indicative primite până în momentul evaluării, cumpărătorul trimite
o invitaţie către toţi ofertanţii admişi. Pe baza acestor oferte indicative acceptate,
oferte care pot fi şi modificate (îmbunătăţite) dinamic oricând în intervalul menţionat,
furnizorii invitaţi pot depune apoi oferte specifice (pentru unele produse sau servicii)
printr-o procedură simplificată (deoarece au fost deja preadmişi). Procedura
deschisă şi dinamică de achiziţie electonică prin sistemul de cumpărături dinamice
are un mare potenţial de a oferi avantaje, atât autorităţilor contractante cât şi
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furnizorilor, şi se pretează bine la selectarea ofertelor prin licitaţia electronică,
eLicitaţie (eAuction).
În procedura de achiziţie de tip înţelegere-cadru (FA) una sau mai multe
autorităţi contractante stabilesc o înţelegere-cadru cu unul sau mai mulţi furnizori
(un grup închis), înţelegere prin care se stabilesc termenii principali ai viitoarelor
contracte specifice, în special referitori la preţ şi/sau la cantităţi. Dacă sunt mai mulţi
furnizori, atunci trebuie să fie cel puţin trei, iar autoritatea contractantă îi ordonează
(locul 1, locul 2, ...) pe baza ofertelor lor individuale, după care plasează comanda
celui mai bine plasat, iar dacă acesta nu acceptă, celui de al doilea, etc. Dacă este un
singur furnizor, autoritatea contractantă decide dacă îi va acorda sau nu contractul
final.
Licitaţia electronică, eLicitaţie (eAuction) nu este o procedură de achiziţie
electronică, ci doar o etapă automatizată de selectare a ofertelor, care poate fi
folosită în procedurile de eAchiziţii numai după o evaluare completă iniţială a
ofertelor şi numai în cazul în care specificaţiile pe baza cărora se face selecţia pot fi
cuantificate cu precizie (de exemplu preţuri şi cantităţi). În acest caz ofertanţii pot
să-şi revizuiască parametrii (preţurile, de exemplu) continuu pe tot parcursul
eLicitaţiei (care are o perioadă anunţată pe parcursul căreia este activă) şi la sfârşitul
căreia se alege automat cea mai bună ofertă.

3.11.1.2. Fazele procesului de eAchiziţie. Actorii eAchiziţiei

Fazele unui proces de eAchiziţie sunt, în mare, aceleaşi cu cele din achiziţia
tradiţională, acţiunile fazelor fiind însă grupate astfel încât să se poată desfăşura bine
prin mijloace electronice. Unele faze sau subfaze sunt electronificate, altele nu, dar
practic toate sunt ´electronificabile´, adică se pot pune şi sub formă electronică (prin
Internet).
În cazul în care toate operaţiile ar fi electronificate (cum este cazul în
cumpărările dinamice, DPS) atunci fazele şi subfazele procesului de eAchiziţie sunt în
general următoarele (49):
1. eAnunţul (eNotification) achiziţiei publice - autoritatea contractantă pregăteşte
documentaţia de achiziţie (cerinţe, condiţii, termene, model de contract, etc.) şi
publică pe Internet anunţul de cerere de oferte.
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2. eOfertarea (eTendering) - furnizorii interesaţi au la dispoziţie un interval de timp
în care pot cere clarificări (prin poştă electronică, telefon, etc.) după care îşi
pregătesc şi apoi înaintează oferta, de exemplu prin publicarea pe Internet a
eCatalogului propriu şi expedierea lui prin poştă electronică către autoritatea
contractantă.
3. eAtribuirea (eAwarding) contractului – autoritatea contractantă evaluează toate
ofertele primite, face selectarea unui ofertant după criteriul de preţ, sau după
criteriul ´cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic´ (criteriul MEAT,
Most Economically Advantageous Tender), după care publică pe Internet anunţul
privind atribuirea contractului. În cadrul acestei faze poate apare selectarea
electronică automată, prin licitaţie, a ofertelor, eLicitaţie (eAuction), dacă parametrii
ofertei după care se face selectarea în vederea atribuirii contractului sunt
cuantificabili (preţ, cantităţi). În cadrul perioadei în care eLicitaţia este deschisă,
ofertanţii pot îmbunătăţi (de exemplu prin preţ diminuat) în mod continuu oferta lor,
văzând şi valorile oferite de ceilalţi ofertanţi concurenţi. eLicitaţia este o aplicaţie
(program) care crează pe Internet o piaţă electronică (eMarket) în interiorul căreia
se desfăşoară licitaţiile (bidding) după reguli anunţate public.
4. eComanda (eOrdering) bunurilor sau serviciilor - se face conform contractului
atribuit. Autoritatea contractantă emite o comandă sub formă electronică către
furnizor, luând ca bază eCatalogul acceptat al acestuia.
5. eFacturarea (eInvoicing) şi ePlata (ePayment) - furnizorul alcătuieşte şi trimite o
factură electronică conformă cu comanda primită, iar autoritatea contractantă poate
face plăţi pe cale electronică (eventual chiar folosind carduri speciale
guvernamentale, alocate numai unor funcţionari publici autorizaţi, cum se face de
pildă în Marea Britanie prin cardul GPC, Government Procurement Card, sau în
Norvegia prin cardul PC, Procurement Card).
Actorii procesului de eAchiziţie sunt personalul calificat şi autorizat al autorităţii
contractante, adică funcţionarii specializaţi în organizarea de achiziţii publice, precum
şi personalul operatorilor economici furnizori, toţi cunoscând bine metodologia şi
legislaţia specifică.
Echipa achizitorului cuprinde personalul administrativ care crează şi urmăreşte
cererea de oferte (anunţuri, condiţii, contracte model, etc.), deschide procedurile de
cumpărare dinamică (DPS) şi de formare a înţelegerilor-cadru (FA), pentru care
stabileşte şi contractele specifice per produs, şi defineşte parametrii unei eLicitaţii. O
echipă specială a achizitorului este destinată deschiderii ofertelor primite (în Uniunea
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Europeană după principiul ´celor 4 ochi´, adică la momentul deschiderii ofertelor –
deblocării lor când sunt sub formă electronică, trebuie să fie prezenţi simultan cel
puţin doi funcţionari autorizaţi). O echipă face evaluarea ofertelor deschise, sau
invită ofertanţii selectaţi să participe la eLicitaţie, selectează oferta câştigătoare,
încheie finalmente contractul atribuit, şi face public anunţul privind atribuirea
contractului. O altă echipă va emite apoi comenzi, va primi facturi şi va face plăţi.
Desigur, echipele de mai sus nu trebuie să fie neaparat distincte, dar funcţiile
membrilor trebuie bine precizate.
Personalul operatorilor economici furnizori trebuie să aibă o calificare în
construirea şi menţinerea eCatalogolui de pe site-ul propriu şi a ofertelor electronice,
şi, în general, în lucrul pe Internet.

3.11.2. eAchiziţii în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană sprijină în mod deosebit achiziţiile publice electronice din
Statele Membre iar directiva din domeniu menţionată anterior oferă cadrul legal (şi
unifică terminologia) necesar pentru crearea de sisteme de eAchiziţii naţionale şi cu
capabilităţi paneuropene (interoperabilitatea între ţări). La nivelul anului 2004 nu
exista însă, în nicio ţară, niciun sistem conform cu toate cerinţele directivei, cele
existente fiind bazate pe legislaţia naţională anterioară directivei. De asemeni
sistemele naţionale sunt destul de diferite, automatizează (electronifică) faze diferite
ale procesului de eAchiziţii, şi sunt fie sisteme centralizate, fie locale.
Programul IDABC eProcurement oferă însă sprijin tuturor ţărilor în vederea
construirii de sisteme de eAchiziţii conform cu directiva, şi care să servească
obiectivului de creare a pieţei interne unice (46). Printre altele, programul a produs
Cerinţe Funcţionale pentru un sistem de eAchiziţii conform cu directiva, un Simulator
Software cu rol didactic de demonstraţie pentru a crea obişnuinţa de lucru cu un
astfel de sistem, un pachet de scheme XML care definesc documentele electronice
tipice pentru eAchiziţii, un sistem de certificare european al autenticităţii
interoperabil cu cele naţionale (BGCA, Bridge/Gateway Certification Authority),
site-ul SIMAP (//simap.eu.int) cu informaţii generale pentru furnizori şi cumpărători,
şi reţeaua europeană de achiziţii publice (PPN, European Public Procurement
Network), din care face parte şi România, şi care are rolul de a promova achiziţiile
publice paneuropene (50) (51).
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În practic toate Statele Membre UE există însă sisteme de eAchiziţii funcţionale
care au dat bune rezultate (o scurtă analiză a celor mai relevante se găseşte în
(49)). De remarcat sistemul centralizat britanic, recent, numit Zanzibar (realizat în
parteneriat public-privat, are o piaţă electronică, eHub, şi poate găzdui cataloage
electronice), apoi sistemul francez MINDEF, sistemul italian CONSIP, şi cel novergian
GAS.

3.11.3. eAchiziţii în lume

În toate ţările cu servicii publice electronice dezvoltate există şi importante
sisteme de eAchiziţii.
În SUA există sistemul centralizat federal de eAchiziţii GSA (General Services
Administration, www.gsa.gov) şi sisteme locale statale independente; în Canada
sistemul centralizat PWGSC (Public Works and Government Services Canada,
www.pwgsc.gc.ca); în Republica Corea sistemul centralizat GePS (Government
eProcurement System, www.pps.go.kr, care este o parte a sistemului mai general
www.g2b.go.kr); în Brazilia sistemul centralizat ComprasNet (www.tenders.gov.br);
în Australia sistemul centralizat Tenders (www.tenders.gov.au, www.agimo.gov.au).
Toate sistemele guvernamentale de eAchiziţii de mai sus rulează cumpărături
de zeci-sute de miliarde de dolari anual.

3.11.4. www.e-licitatie.ro - eAchiziţii în România

România dispune din 2002 de un sistem avansat de eAchiziţii centralizate,
numit SEAP (Sistem Electronic de Achiziţii Publice). Sistemul a fost remarcat şi
premiat în 2005 în SUA (premiul AFCEA) şi în Uniunea Europeană (premiul eEurope
Awards) (52).
Sistemul permite achiziţii electronice prin contracte individuale, deschise şi cu
preselecţie, pe bază de catalog electronic, şi prin contractare directă. Criteriul de
licitaţie electronică, eLicitaţie, este preţul, iar criteriul pentru licitaţiile complexe este
MEAT (Most Economically Advantageous Tender) – cea mai avantajoasă ofertă din
punct de vedere economic (tehnic şi cost, cuantificate printr-un punctaj). Guvernul a
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stabilit şi o listă a autorităţilor publice care sunt obligate prin lege să-şi efectueze
achiziţiile prin sistemul www.e-licitatie.ro, în scopul obţinerii de economii şi de
micşorare a riscului de fraudă.
Până în 2005 sistemul derulase peste 430.000 de tranzacţii, cu peste 1000 de
autorităţi publice contractante şi 82 categorii de produse distincte, economiile la nivel
guvernamental realizate în cei trei ani de existenţă fiind mai mari de 150 milioane
euro.

3.12. Legislaţia serviciilor electronice

Serviciile eAdministrării, precum şi serviciile publice electronice în general, se
desfăşoară pe baza, şi cu respectarea, unei legislaţii specifice, indispensabile.
Legislaţia domeniului stabileşte, acolo unde e necesar, modalităţile de realizare a
eServiciilor sau a unor părţi ale acestora, de asigurare a securităţii şi
confidenţialităţii, a drepturilor cetăţenilor şi societăţilor, etc.
Vom face în ceea ce urmează o foarte scurtă prezentare a unor prevederi
legale referitoare direct şi indirect la serviciile electronice.
3.12.1. Legislaţia Uniunii Europene
Uniunea Europeană a adoptat o serie de directive şi recomandări legate de
serviciile publice (inclusiv electronice) la nivel paneuropean, fiecare Stat Membru are
legislaţia proprie armonizată în parte cu cea a Uniunii, dar legislaţiile statelor în
domeniu sunt totuşi în mare măsură încă incompatibile.
Directiva 95/46/EC se referă în general la protecţia datelor personale ale
cetăţenilor iar prevederile ei se aplică şi în cazul serviciilor electronice care solicită şi
manevrează date personale. Atenţia deosebită acordată la nivel european protecţiei
datelor personale se manifestă şi prin înfiinţarea unui serviciu numit Supervizorul
European al Protecţiei Datelor (EDPS, European Data Protection Supervisor,
www.edps.eu.int). Reglementarea EC/45/2001 se referă la protecţia individului cu
privire la prelucrarea datelor sale personale în cadrul Uniunii. Directiva 97/66/EC
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(înlocuită de 02/58/EC OJL281, 31.7.2002) priveşte prelucrarea datelor personale şi
protecţia intimităţii (privacy) în domeniul telecomunicaţiilor.
Asociaţia municipalităţilor europene, Eurocities, a adoptat chiar o Cartă a
eDrepturilor cetăţenilor (The Charter of e-Rights) în societatea informaţională (53).
Directiva 1999/93/EC se referă la semnătura electronică, Directiva 2000/31/EC
se referă la comerţul electronic, iar Directiva 2001/115/EC se referă la factura
electronică.
Directivele 2004/17/EC şi 2004/18/EC se referă la reglementarea achiziţiilor
publice, inclusiv electronice.
Alte directive care privesc şi administrarea electronică sunt în curs de
dezvoltare şi de adoptare, domeniul eGuvernării fiind în plină evoluţie.

3.12.2. Legislaţia română

Urmând în general modelul european, România a adoptat şi ea o serie de legi
care privesc şi guvernarea electronică.
HG 1007/2001 referitoare la Strategia Guvernului privind informatizarea
administraţiei publice a reprezentat o schiţă iniţială utilă de abordare a implementării
serviciilor electronice naţionale, și a fost urmată de Legea 161/19.04.2003, mai
detaliată, ce definește Sistemul Electronic Național și serviciile electronice. Acestea ar
trebui însă actualizate și extinse pentru a cuprinde și o viziune/strategie globală și un
cadru general naţional (un eGIF) de interoperabilitate a eServiciilor, şi care să ţină
cont şi de dimensiunea paneuropeană (a se vedea capitolul 9).
Legea 506/2004 se referă la prelucrarea datelor personale ale cetăţenilor iar
legea 544/2001 la liberul acces la informaţii publice. Legea 455/2001 se referă la
semnătura electronică. Legea 365/2002 priveşte comerţul electronic iar legea
51/2003 se referă la contractele la distanţă. Ordonanţa OG 20/2002 şi hotărârea HG
182/2002 reglementează achiziţiile publice electronice (legate ulterior şi cu legea
161/2003 privind măsuri împotriva corupţiei).
Legea 589/2004 priveşte regimul juridic al activităţii electronice notariale
(legea notarului electronic). Legea 451/2004 se referă la marca temporală (din mai
2006 România dispune de un furnizor autorizat legal al orei oficiale – Institutul
Naţional de Metrologie care oferă ora oficială şi online, prin Internet). Alte legi de
interes sunt în fază de proiect, sau de deziderat imediat, cum ar fi o lege a arhivării
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electronice, o lege a facturării electronice şi o lege privind codificarea seturilor de
caractere utilizate în documentele electronice (54).

Note şi bibliografie
1. Administraţia publică, prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Ediţia III-a revăzută şi
adăugată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
2. Common list of basic public services, as approved by the Internal
Market/Consumers/Tourism Council of 12 March 2001 for the first eEurope
benchmarking exercise, //europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/
action_plan/pdf/basicpublicservices.pdf. O prezentare mai detaliată a acestor servicii
publice de bază se găseşte în (20).
Reproducem aici această listă, în original în limba engleză, ca referinţă:
Public Services for Citizens
1. Income taxes: declaration, notification of assessment
2. Job search services by labour offices
3. Social security contributions (3 out of the following 4):
- Unemployment benefits
- Child allowances
- Medical costs (reimbursements or direct settlement)
- Student grants
4. Personal documents (passport and driver’s license)
5. Car registration (new, used and imported cars)
6. Application for building permission
7. Declaration to the police (e.g in case of theft)
8. Public libraries (availability of catalogues, search tools)
9. Certificates (birth, marriage): request and delivery
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3. VAT: declaration, notification
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5. Submission of data to statistical offices
6. Customs declarations
7. Environment-related permits (incl. reporting)
8. Public procurement
Această listă a servit iniţial evaluărilor anuale ale progresului înregistrat în
implementarea eServiciilor în cadrul planului de acţiuni eEurope iar mai apoi a
devenit practic o listă de obiective pentru o strategie de implementare a eGuvernării
într-un stat. Lista acestor servicii este statuată oficial în 2004 în EIF (5).
3. Legea 90/2001 – legea privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi
a ministerelor, publicată în MO 164/02.04.2001. Legea 215/2001 - legea
administraţiei publice locale, publicată în MO 204/23.04.2001.
4. A se vedea, de exemplu, Document Lifecycle Management Forum,
www.dlm-network.org, şi specificaţiile MoReq şi MIReG ale IDA (IDABC) din
programul eEurope, //europa.eu.int/idabc/en/document/2631/5585 şi ../3615/5585.
5. European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services,
EIF, v1.0, 2004, //europa.eu.int/idabc/en/document/2319/5644. Declaraţia de la
Valencia din Noiembrie 2006 asupra interoperabilităţii administraţiilor publice din
Statele Membre cere, între priorităţi, aprofundarea EIF şi crearea unei Administraţii
Comune Europene, www.esiig.gva.es. Versiunea următoare a EIF este aşteptată la
mijlocul anului 2008, www.epractice.eu/newsletter/clickthrough/10/0/3698.
6. Strategia guvernului privind informatizarea administraţiei publice, în HG nr. 1007
din 4 octombrie 2001, publicată în MO 705/6.11.2001. Ulterior Legea 161/2003,
publicată în MO 279/21.04.2003, definește Sistemul Electronic Național, SEN, și
serviciile electronice, și reafirmă și principiul fundamental al eIncluderii. Descrierea
sistemului SEN se găsește la www.e-guvernare.ro/sdk, unde se află și informațiile
necesare agențiilor publice care se vor cupla la sistem pentru furnizarea propriilor
servicii electronice.
7. //europa.eu.int/idabc/en/document/4541/5866.
8. Reorganisation of government back-offices for better electronic public services –
European good practices (back-office reorganisation), Final report to the European
Commission, January 2004, vol 1-3 (vol 1 - Main Report, 186 pag, vol 2 – Annexes,
110 pag, vol 3 - European good practice case studies, 291 pag.), //europa.eu.int/
information_society/activities/egovernment_research/documentation/index.en.htm#
back-office (o prezentare scurtă în //europa.eu.int/idabc/en/document/3587/5713).
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Acest document este un studiu fundamental asupra serviciilor publice electronice din
Uniunea Europeană, preparat de Jeremy Millard şi o echipă de la Danish
Technological Institute şi de la University of Bremen. Viziunea din 2007 în Handbook
for Citizen-Centric eGovernment, www.ccegov.eu, iar viziunea din 2008 în raportul
UNPAN (21).
9. Site-ul irlandez este www.motortax.ie iar intermediarul de plăţi (Payment
Provider) folosit de serviciu pentru plata prin card este Realex Payment
(www.realexpayments.com). Detalii asupra plăţilor electronice prin carduri efectuate
prin intermediari de plăţi se pot găsi în cartea mea ´Plăţi electronice. O introducere´,
288 pag, Editura Rosetti, 2004.
10. Sistemul este implementat de compania franceză Clip Card, www.clipcard.fr, şi
descris succint la www.clipcard.fr/Support/Brochures/Multimedia/Docs/
Brochure_ClipCard_EN.pdf.
11. www.direct.gov.uk/MoneyTaxAndBenefits/PensionsAndRetirement/StatePension/
StatePensionArticles/fs/.
12. //europa.eu.int/idabc/en/document/3158/5578, Serviciul - //adele.servicepublic.fr
13. //europa.eu.int/idabc/en/document/4497/194. Pentru detalii privind
ePortmoneele se poate consulta cartea mea (v. nota 9).
14. //europa.eu.int/idabc/en/document/1671/353. Portalul - www.administracion.es.
15. //europa.eu.int/idabc/en/document/2015/354. Portalul guvernamental spaniol
este www.ipyme.org.
16. //europa.eu.int/idabc/en/document/3754/354.
17. Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April
2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community. O
prezentare succintă a Directivei se găseşte la //europa.eu.int/idabc/en/document
/1042/354.
18. //europa.eu.int/idabc/en/document/2577/354. Site-ul RISER se găseşte la
www.riser.eu.com.
19. UK Government Gateway, www.gateway.gov.uk. Compania furnizoare a
serviciului de plată electronică (PSP, Payment Service Provider) este DataCash www.datacash.com.
20. Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing?, Web Based
Survey on Electronic Public Services, Report of the Fifth Measurement, October 2004,
Prepared by Capgemini for the European Commission, DG Information Society and
Media, //europa.eu.int/information_society/soccull/egov
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/egov_benchmarking_2005.pdf (a se vedea şi raportul din 2006). O altă clasificare în
stadii (asemănătoare) se găseşte în A Strategic Framework for a G2G E-Government
Excellence Centre, Roberto Evaristo, e.a., pag 68, în Electronic Government
Strategies and Implementation, Idea Group Publishing, 2005.
21. UN Global E-Government Readiness Report 2004, Toward Access for
Opportunity, //unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/
unpan019207.pdf, pag 17. Aici stadiile de sofisticare a serviciilor electronice sunt
privite mai mult prin prisma analizei gradului de pregătire în trecerea la guvernarea
electronică. Varianta raportului din 2008 la ../un/unpan028607.pdf. Toate rapoartele
(2001-2005, 2008) la www.unpan.org/egovkb/.
22. SAGA, Standards and Arhitectures for e-government Applications, Version 2.0,
Dec. 2003, www.kbst.bund.de/saga. SAGA 3.0. a apărut în octombrie 2006.
23. eUser Project, Evidence-based support for the design and delivery of usercentered online public services, IST, 6thFP, 502553, Workpackage 5: Synthesis and
Prospective Analysis, D5.1, pg. 44, August 2005, www.euser-eu.org. A se vedea şi
Learning Resources, ../ShowAnalisysReport.asp din octombrie 2006.
24. Utilizarea unei variante de Linux pentru calculatoare personale, şi a unor aplicaţii
(navigator, poştă electronică, suită de birou, etc.) compatibile cu el, nu este un lucru
uşor, deşi promite să devină într-un viitor apropiat. Suita de birou liberă
OpenOffice.org v2 (volum de descărcare cca. 80 MB; există şi pe CD) este instalată
pe câteva zeci de milioane de PC-uri şi pare deja o bună înlocuitoare pentru suita
Office dela Microsoft, www.openoffice.org. Suita cuprinde (în paranteză analogul
Microsoft): Writer (Word) care poate crea şi citi .pdf, .html, .xhtml, .xml şi formatele
Word .doc, .rtf; Calc (Excel) care poate crea şi citi .xls, .pdf, .html; Impress
(PowerPoint) care poate crea şi citi .ppt, .pps, .swf (macromedia flash); Draw –
graphic tools (cu toate formatele majore .jpg, .png, .bmp, .wmf, .tiff, etc.); Base –
database (poate accesa MS Access şi SQL, dBase, MySQL, Oracle, şi altele), Math –
mathematical function creator (format MathML). Uniunea Europeană, prin IDABC,
Open Source Observatory, oferă o listă întreagă de produse FLOSS destinate
administraţiilor publice, //ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452. În România există mai
mulţi furnizori de OSS între care, de exemplu, //ossmall.sns.ro, şi asociaţia ROSI
(Romanian OSS Initiative) care promovează FLOSS, www.rosi.ro. OpenLogic este un
mare furnizor american de OSS certificat (peste 300 pachete de soft deschis) către
întreprinderi şi organizaţii, cărora le furnizează şi sprijinul necesar utilizării acestuia,
www.openlogic.com.
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25. De exemplu companiile OEM Solutions LTD, //rfplls.officialsoft4u.info (care ţine
de Blue Solutions, UK, www.bluesolutions.co.uk), şi Top-Downloads Store,
www.hesal.com.
26. www.blackberry.com. Protocoalele de telefonie utilizate pentru accesul la
Internet sunt GSM/GPRS, CDMA şi DataTAC, iar această combinaţie de telefon mobil
+ asistent digital personal + laptop poate fi folosită în aproape 100 de reţele de
telefonie mobilă din peste 40 de ţări.
27. Digital Television, A policy framework for accessing e-government services,
December 2003, www.govtalk.gov.uk. Sistemul britanic DigiTV asigură furnizarea de
eServicii ale administraţiilor locale printr-un canal iDTV, www.digitv.org.uk.
28. eGovernment in the Member States of the European Union, IDABC eGovernment
Observatory, June 2005, Francois-Xavier Chevallerau, pg. 288 şi următoarele,
//europa.eu.int/idabc/egovo. În prezent acest raport este actualizat continuu.
29. Channels framework, Delivering government services in the new economy,
September 2002, www.govtalk.gov.uk.
30. //europa.eu.int/idabc/en/document/2450/596.
31. Federal Computer Week, 2 November 2005, www.fcw.com/
article91104-10-14-05-Web.
32. IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations, Businesses and Citizens), The Programme, //europa.eu.int/idabc,
decis prin Decizia 2004/387/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European.
Programul este gestionat de Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie al
Comisiei Europene şi este continuatorul programului precedent IDA (Interchange of
Data between Administrations).
33. Towards an electronic ID for the European Citizen, a strategic vision, CEN/ISSS
WS/eAuthentication Vision Document, Brussels, October 3, 2004, //europa.eu.int/
idabc/en/document/3817/380, sau direct la www.cenorm.org/CENORM/
BusinessDomains/businessdomains/isss/activity/eauthstrategicvision.pdf. Importanta
asociaţie Eurosmart este un promotor puternic a eID prin carduri cu cip în Europa,
www.eurosmart.com.
34. Pentru detalii generale privind cardurile cu cip, biometrică, criptografie, plăţi prin
carduri se poate consulta cartea mea anterioară (v. nota 9.).
35. Pentru Marea Britanie - //europa.eu.int/idabc/en/document/4411/5860; Franţa ../4337/5860; Italia - ../4985/5872; Spania - ../2154/569; Estonia - ../927/355 şi
../1297/355; USA - www.fcw.com, November 16, 2005.
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Din sursele de mai sus se poate ajunge la documentaţii mai detaliate privind
cardurile de identitate naţională sau/şi de apel la eServicii. Deasemeni (28) oferă
informaţii detaliate asupra problemelor cardurilor de identitate electronică din fiecare
ţară membră a Uniunii Europene.
36. Cardul cu cip de identitate electronică, naţional, din Finlanda - //vrk.fineid.fi.
mID - //europa.eu.int/idabc/en/document/4500/334, notificarea schimbării de
adresă - //europa.eu.int/idabc/en/document/4359/334.
37. //europa.eu.int/idabc/en/document/4377/5860.
38. Legea Semnăturii Electronice – Legea 455/2001 publicată în MO 429 din 31 iulie
2001, şi Normele Metodologice aprobate prin HG 1259/31 decembrie 2001. Legea
451/2004 se referă la marca temporală, iar Institutul Naţional de Metrologie este
furnizorul autorizat al orei oficiale în România (recunoscut internaţional).
39. HTML, Hyper Text Markup Language – este limbajul în care sunt exprimate
paginile de Internet pentru a putea fi afişate de un navigator. HTTP, Hyper Text
Transfer Protocol - este protocolul de telecomunicaţii folosit pentru a transmite pagini
de Internet şi este bazat, ca şi protocol FTP, File Transfer Protocol pentru transferul
de fişiere, pe protocoalele de telecomunicaţii TCP/IP, Transfer Control Protocol/
Internet Protocol. MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions - este standardul de
format folosit pentru a schimba mesaje de poştă electronică (e-mail) prin protocolul
SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Descrierea acestor protocoale este în afara
scopului acestei cărţi.
40. SOA, Service Oriented Architecture – un mod de a lega între ele sisteme
informatice diferite. SOAP, Simple Object Access Protocol - un protocol folosit pentru
schimbarea de mesaje prin Internet (foloseşte HTTP şi XML) între sisteme
informatice diferite. UDDI, Universal Description, Discovery and Integration - o
tehnologie care permite unor sisteme diferite să-şi cunoască şi să-şi folosească
reciproc serviciile pe care le oferă prin Internet. WS şi SWS, Web Services şi
Semantic Web Services, ca şi ebXML, electronic business XML - tehnologii SOA
(bazate pe XML şi SOAP) care permit integrarea, prin Internet, într-un sistem a unor
funcţiuni oferite de un alt sistem, diferit. Ultimele tehnologii sunt în prezent în plin
proces de dezvoltare. OASIS, www.oasis-open.org, este o organizaţie non-profit care
promovează aceste tehnologii şi standarde deschise, membrii săi fiind IBM, HP,
Microsoft, SAP, Oracle, şi alţii. Dublin Core Model – standard de metadate,
standardizat ISO 15836 de către organizaţia www.dublincore.org. Descrierea
detaliată a acestor tehnologii este în afara scopului acestei cărţi, dar în Anexa 3 se
găsesc unele elemente tehnice suplimentare.
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41. eGIF V6.1 - www.govtalk.gov.uk; PSAE 2004-2007 - www.adae.gouv.fr, urmat
în 2006 de RGI; SAGA V2.0 2003 (V3.0, din 2006) - www.kbst.bund.de/saga;
FEA - www.whitehouse.gov/omb/egov/documents/2005_FEA_PMO_ Action_
Plan_FINAL.pdf; GOL – www.gol-ged.gc.ca. Anexa 2 dă detalii tehnice suplimentare.
42. Pentru EIF vezi nota 5, iar pentru IDABC vezi nota 32. Principiile care au stat la
baza elaborării EIF de către IDABC sunt bine şi didactic descrise în Linking up
Europe: the Importance of Interoperability for eGovernment Services, 2003,
elaborate de programul IDA, precursorul lui IDABC, //europa.eu.int/idabc/en
/document/2036/5583. Principiile arhitecturale şi tehnologice se găsesc în IDA
Arhitecture Guidelines, V7.1, Sept. 2004, //europa.eu.int/idabc/en/document/
3485/5585. Alte documente sunt prezentate în Anexa 3. Cele mai cerute eServicii
paneuropene (PEGS) sunt indicate în Study on stakeholders for PEGS, 2005,
//europa.eu.int/idabc/en/document/3943/5585, Final Report.
43. ePublic services in Europe: past, present and future, Jeremy Millard, for the
Institute of Prospective Technological Studies, EC Joint Research Centre, August
2003, www.jrc.es.
44. EUROPA-Internal Market-Public procurement-Index, //europa.eu.int/comm/
internal_market/publicprocurement/index_en.htm.
45. Action Plan for the implementation of the legal framework for electronic public
procurement, January 2005, //europa.eu.int/comm/internal_market/
publicprocurement/e-procurement_en.htm.
46. IDABC eProcurement, //europa.eu.int/idabc/eprocurement, ../idabc/en/chapter/
5874, şi ../en/document/2084/5874. i2010 eGovernment Action Plan, COM(2006)
173 final, Brussels 25.04.2006, //ec.europa.eu/idabc/en/document/5962/5584.
47. Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council, of 31
March 2004, on the coordination of procedures for the award of public works
contracts, public supply contracts and public service contracts, //europa.eu.int/
eur–lex/pri/en/oj/dat/2004/l_134/l_13420040430en01140240.pdf. Directiva
2004/17/EC se referă în mod analog la apă, energie, transport şi servicii poştale.
48. IDABC, eProcurement, Functional requirements for eProcurement, 2005, vol. I,
II, //europa.eu.int/idabc/en/document/4721/5874.
49. IDABC, eProcurement, State Of The Art report, vol. I, II, July 2004, //europa.
eu.int/idabc/en/document/4720/5874.
50. IDABC, eProcurement, Software Simulators for eProcurement, //europa.
eu.int/idabc/en/document/3488/5874. BGCA (Bridge/Gateway Certification
Authority), .. /document/2318/5644.
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51. Commission of the European Communities, Requirements for eProcurement cf.
Directive 2004/18/EC, SEC (2005) 959, 08.07.2005, //europa.eu.int/idabc/
eProcurement.
52. Site-ul românesc de eAchiziţii – www.e-licitatie.ro.
53. Charter of e-Rights, Eurocities, www.eurocities.eu.int/eurocities/
include/lib/sql_document_card.php?id=2634.
54. eFinance, nr.61, septembrie 2005, www.efinance.ro.
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