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Abstract
The implementation of the e-governance vision, not only will bring in front the new challenges of the next decade,
but it may take some of the challenges more seriously. All these are related to the need for politic and strategic
leadership, for structural transformation that it should be realized through a citizen-based approach and the need
for standardization and technological and methodological tools implementation. In building the vision of egovernance in the EU, the most important challenges, are the political, economic and technological ones.
Some of the challenges identified are already known and have been well documented. Examples like these are
interoperability and standardization, the need for reinginering the back offices, and the need for political
committees and political leadership.
Keywords: e-governance, citizens-based approach, standardization

Rezumat
Implementarea viziunii guvernării electronice nu doar vă aduce în faţă noile provocări ale următorului deceniu, dar
este posibil să ia unele provocări mai în serios. Toate acestea sunt legate de nevoia de conducere politică şi
strategică, de transformarea structurală care trebuie să se realizeze printr-o abordare care îl centrează pe
cetăţean, nevoia pentru operaţionalitate şi standardizare şi pentru implementarea instrumentelor tehnologice şi
metodologice. În construcţia viziunii guvernării electronice în U.E cele mai importante provocări sunt cele politice,
social-economice şi tehnologice.
Unele dintre provocările identificate sunt deja cunoscute şi au fost bine documentate. Exemple ca acestea sunt:
interoperabilitatea şi standardizarea, nevoia pentru reingineringul birourilor din spate şi nevoia pentru comitete
politice şi conducere politică.
Cuvinte cheie: guvernare electronică, abordare orientată pe cetăţean, standardizare
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1. Provocările politice şi strategice
Provocările care derivă din natura structurilor politice şi rolurile lor respective, apar ca şi conduceri
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politice şi strategice, necesare pentru succesul strategic de guvernare electronică:
Rezistenţa politicienilor de a se adresa unor schimbări sau întrebări fundamentale, ceea ce va
aduce riscul de computerizare a celor existente (substituţie) ca fiind cea mai puternică
abordare, faţă de nevoia pentru mai multe schimbări fundamentale;


Ţelurile politice conflictuale de transparenţă pentru diferiţi actori. De exemplu, tensiunea dintre
guvernarea transparentă şi intimitatea şi protecţia datelor;



Ţelurile politice conflictuale de democraţie electronică pentru diferiţi actori: mai multe procese
de participare în dezvoltarea politicii faţă de o potenţială provocare a reprezentării democraţiei;



Interesele conflictuale şi priorităţile la nivel naţional (standardizare, armonizare, planificare pe
termen lung) faţă de cele de la nivel local (personalizare, eficientizare, contabilitate politică,
planificare pe termen scurt);



Interesele conflictuale pe termen scurt conduse de mandate politice limitate şi nevoia de
planificare pe termen lung pentru transformarea structurilor, proceselor şi culturii;



Barierele bugetare: nevoia de monitorizare a investiţiilor ICT pentru analiza cost – beneficiu şi
analiza cost-avantaje, nevoia de a apela la antrenare şi costurile cu schimbarea
managementului în direct cu costurile de investiţii ale ICT etc;



Nevoia de a se înţelege mai bine cum instituţiile publice şi guvernarea electronică pot contribui
la crearea şi dezvoltarea de cunoştinţe, de inovare în societate şi a competitivităţii economice.

2. Provocări sociale
Neînţelegerea curentă dintre cererea şi oferta de servicii de guvernare electronică pentru cetăţeni,
agravată de existenţa diviziunii digitale corelată cu alte diviziuni sociale, culturale şi economice,
rezultate în următoarele provocări:


nevoia de a înţelege şi de a se adresa diversităţii nevoilor utilizatorilor pentru serviciile (la nivel
local, regional, naţional şi transeuropean), utilităţii, personalizării şi de accesare de canal;
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nevoia de mecanisme şi instrumente pentru a monitoriza şi garanta satisfacţia utilizatorului;



nevoia de a adresa diviziunea digitală pentru a se garanta incluziunea la nivelul de cetăţean şi
afacere. O provocare particulară pe care diviziunea digitală o prezintă în contextul guvernării
având cel mai înalt nivel al nevoii de interacţiune cu guvernul;
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electronice este că majoritatea dezavantajelor tind să aibă un nivel scăzut de acces la internet,



nevoia de a asigura securitatea infrastructurii şi datelor, protecţia datelor private ale agenţiilor şi
ale actorilor şi construirea încrederii cetăţenilor.

3. Interoperabilitatea şi standardizarea provocărilor
Nevoia implicită de autocunoaştere pentru interoperabilitate şi standardizare ar putea fi amplificată în
viitor de către tendinţa de creştere a guvernării electronice, bazată pe reţea. Aceasta va implica
creşterea numărului de agenţii guvernamentale la nivel local, regional şi naţional şi alţi actori pentru
furnizarea de servicii a guvernării electronice, pentru următoarele:


standarde legale şi administrative din punct de vedere semantic/ conceptual ca o bază pentru
interoperabilitatea procedurilor, formatului de date şi platformelor tehnologice;



standardizarea şi interoperabilitatea pentru furnizarea de servicii transeuropene pentru cetăţeni
mobili şi pentru afaceri ce operează în diferite ţări;



interoperabilitatea serviciilor şi procedurilor care ar putea evita impactul puterii pe care l-ar
putea acea o abordare de standardizare strictă.

4. Provocări tehnologice
Chiar dacă multe dintre nevoile tehnologice ale guvernelor pentru implementarea guvernării electronice,
deja există, un număr de provocări în implementarea tehnologică şi metodologică apare, relaţionată în
mod special cu implementarea ICT în sectorul public:


riscul tehnologic închis, agravat de scara largă de implementări;



nevoia de a evita efectele negative generate de supradimensionarea soluţiilor tehnologice;



nevoia de a dezvolta dimensionarea funcţională a serviciilor, în special pentru afaceri, ce se
adresează nevoilor ambelor întreprinderi şi SMS-urilor;
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nevoia de instrucţiuni şi metode pentru aplicarea ICT-ului pentru atingerea unui grad mai mare
de eficienţă, eficacitate, transformare structurală şi culturală şi adresarea la rezistenţa faţă de
schimbare;
nevoia de anumite instrumente de management al cunoştinţelor pentru a se obişnui cu
complexitatea şi scara largă de informaţii de bază în înalte structuri organizaţionale;
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nevoia ca tehnologiile să se adreseze supraîncărcării cognitive care vine ca o consecinţă a
punerii în comun a cunoştinţelor şi consultaţiilor democratice.

5. Provocări legale şi regulatorii
În sfârşit, existenţa cadrelor de lucru legale şi regulatorii pun un număr de provocări pe seama
implementării viziunii guvernării electronice:


nevoia pentru o mai bună armonizare, coordonare sau integrare a cadrelor de lucru legale şi
regulatorii pentru interoperabilitate, pentru furnizarea de servicii peste graniţă, pentru
asigurarea securităţii, protecţia intimităţii şi pentru furnizarea identităţii managementului;



nevoia dea găsi un echilibru între cadre de lucru armonioase şi legislaţia bazată pe mandat.

6. Provocări ale cercetării specifice guvernării electronice
Bazate pe aceste provocari ale implementarii si pe cunostintele starii curente ale Bartei cercetarii,
expertii au identificat marile provocari ale cercetarii specifice programului e-Guvern cu scopul de a
achizitiona viziunea e-Guvernului. Desi nu exista totdeauna o delimitare calra intre teme, cu scopul
clarificarii aceste provocari au fost grupate in provocari tehnice, economice, sociale si politice.
O dimensiune particulara a serviciilor guvernamentale, contrar serviciilor in afaceri, este aceea ca
guvernele trebuie sa se asigure ca serviciile sunt accesibile tuturor cetatenilor. Anumite grupuri pot fi
excluse din cadrul e-Serviciilor din cauza nevoilor lor specifice: locuitori ai mediului rural (avand o
semnificati aparte in noua Europa care detine un procent mai mare al populatiei rurale), locuitori mai
invarsta, neabilitati, analfabeti, saraci, etc. Potentiala relevanta economica (pentru afaceri) a acestor
grupuri ar putea impidica dezvoltarea canalelor de acces alternative, tehnologiilor si interfetelor
adaptate la nevoile lor. Mai mult decat atat, intrucat serviciile e-Guvern se indreapta catre
personalizarea utilizatorilor si nevoia serviciiolr directionate,diferite grupuri de utilizatori (de exemplu
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tineri versus batrani, cei cu educatie aleasa versus cei cu un nivel scazut de educatie , etc) vor avea
nevoie de canale de acces diferite si de interfete tehnologice.
Prin urmare este nevoie de cercetare în următoarele domenii:
Tehnologii, interfete si furnizarea modelelor de servicii corelate pentru a asigura aceesul tuturor
utilizatorilor (de exemplu: recunoasterea vocii, video, pictogramele, sistemele text si
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multilingvistice); si


Tehnologii pentru a administra si asigura coerenta, sincronizarea si mentinerea diferitelor
elemente informative ale informatiilor intr-un multi-canal (telefonul mobil, televizorul,
calculatorul, hartia, etc.) si intr-un mediu multi-tehnologic (voce, video, imagini, text, etc).

In viziunea programului e-Guvern bazat pe cunostinte, in Uniunea Europeana in anul 2010, informatia
va fi schimbata, gestionata si procesata prin intermediul aplicatiilor bazate pe cunostinte si a celor
creatoare de cunostinte. Se pare totusi ca interactiunea dintre diferitii actori in retea (politicieni,
functionari, oameni de afaceri, organizatii publice neguvernamentale si furnizori de servicii publice) va
avea loc in cadru serviciilor publice si administrative prin exercitiul democratiei, politicii si a guvernarii.
Mediul specific programului e-Guvern are caracteristici particulare, cu nevoi tehnologice proprii, cum ar
fi :


Gestionarea cantitatii imense si complexe de informatie pentru alimentarea e-Serviciilor care
sunt: regulatorii, administrative, procedurale, formale, multilingvistice, etc. si care vor necesita
instrumente pentru simplificarea continutului si instrumente pentru gestionarea continutului
supraincarcat;



Numarul mare de actori de diferite tipuri implicati in schimbul informatiei si in procesul de creare
a cunostintelor, creeaza nevoia de agregare, filtrare, prioritizare,

corelare si arhivare a

informatiei. Ca exemplu sunt exerciţii ale democraţiei (milioane de cetateni) sau dezbaterile
obişnuite in jurul noii legislatii;


Nevoile specifice corelate cu exercitiul democratiei care implica schimbul dintre guvern si
cetateni si vice-versa dintr contribuabili si organizatii, pentru a stimula participarea;

•

Aceasta viziune necesita investigari in urmatoarele domenii :
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Tehnologiilor specifice pentru crearea, acapararea si gestionarea cunostintelor, bazate pe
reprezentarea mai

multor tipuri de informatii complexe: regulatorii, administrative,

procedurale,formale, multilingvistice (weburi semantice, ontologii pentru e-Guvern si limbi meta
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descriptive) in urmatoarele scopuri:


Pentru a sprijini inter-relationarea la nivel guvernamental (e-Guvern de la egal la egal) si



Pentru a sprijini studiul organizational in cadrul unui govern inter-relational.



Modelelor de afceri pentru sprijinirea proceselor mentionate anterior;



Tehnologiilor specifice in masura sa proceseze cantitati immense de informatii pentru crearea
cunoasterii (filtrare, prioritizare, agregare, corelare, luarea deciziilor si arhivare); si



Tehnologiilor si instrumentelor pentru a permite spatiilor publice sustinerea guvernarii
democratice.

Aceste spatii ar recunoaste procesul de cunoastere si gestionare, de moderare, de luare a deciziilor, de
exersare a politicii si de participare a cetatenilor, oamenilor de afaceri si politicienilor.

7. Modele noi de armon izare
Un anumit numar de directive solicita diferite nivele de armonizrea a prceselor guvernamentale (si prin
urmare a programului e-Guvern) a aplicatiilor si a infrastructurilor respective (sisteme si solutii ):


Mobilitatea crescanda a europenilor, care au nevoie de servicii similare in tari diferite ale
Uniunii Europene, in diferite regiuni ale tarii sau in orase diferite;



Presiunea crescanda asupra guvernului, cu bugete din ce in ce mai mici pentru raportul costeficienta, care apeleaza la solutii comune (standard) sau la surse softwere deschise;



Nevoia cetatenilor de utilizare şi comunicare, facilitează moduri de abordare commune si
standard; si



Furnizarea acelorasi servicii e-Guvern care necesita informatii si schimb de cunostinte, si
implicit interoperabilitatea intre diferite administratii si organizatii din sectorul public, dintr-o tara
sau din tari diferite din Uniunea Europeana.

O bariera importanta pentru a se ajunge la aceasta armonizare este diferenta dintre procedurile
administrative din diferite institutii, tari, regiuni, orase. Pe deasupra, au mai fost semnalate si alte
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bariere tehnologice semnificative pentru dezvoltarea acelorasi servicii e-Guvernamentale. Aceasta se
datoreaza in mare parte diversitatii sistemelor de informatii existente, utilizate de catre diferiti actori
care sprijina functiile guvernului in ziua de azi, provocarilor de cooperare si diversificarii si fragmentarii
ce au loc prin implementarea solutiilor si serviciilor e-Guvernamentale (la nivel de oras, regional si
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national ).
Pentru realizarea armonizarii, pot fi luate in considerare mai multe moduri de abordare. In timp ce
folosirea standardelor (impreuna cu standardizarea si certificrea corpurilor) ar pute fi utile in anumite
domenii, acestea ar putea sa nu fie viabile in toate cazurile unde ar fi solicitata inlocuirea sau adaptarea
imenselor sisteme de mostenire. Apare nevoia de cercetare pentru :


A intelege mai bine cum si in ce domenii de standardizare ar putea fi aplicata armonizarea, si
de asemenea,



Potentialele metode, tehnologii si arhitecturi si modele de afaceri corelate cu scopul de a
achizitiona armonizarea semantica, procedurala si tehnica cum ar fi : standardizarea,
traducerea procedurilor, traducerea formaturilor, crearea de antologii commune, concentrarea
cererilor, raspandirea practicilor bune, metodele pentru dezvoltarea sistemelor care sunt
independente de pltforma si plan (separarea datelor de tehnologia pe care o transmit ),
folosirea actorilor intermediari si utilizarea instrumentelor-surse softwere deschise.

8. Noi modele pentru aprovizionarea, predarea şi guvernarea serviciilor E-Guvern
Aceasta viziune pentru dezvoltarea programului e-Guvern in Uniunea Europeana in anul 2010,
sugereaza faptul ca ar putea exista modele alternative pentru predarea serviciilor publice electronice
pentru o guvernare mai buna, ca de exemplu, predarea serviciilor publice de institutii cum ar fi banci si
oficii postale ( exemplu pentu plata taxelor ) si garaje (pentru plata inregistrarii masinii).
O parte din provocarile cercetarii, specifice programului e-Guvern, sunt urmatoarele:
Ce rol ar putea juca organizatiile private in aprovizionarea serviciilor e-Guvern ?
Ce modele de afaceri ar fi viabile pentru serviciile multilingvistice furnizte de guvernul local ?
Care sunt implicatiile unei evolutii in furnizarea serviciilor guvernului de la un model personalizat la un
model propriu?
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Cum poate fi dobandita o eficienta a costurilor mai mare prin intermediul noilor canale de furnizare a
serviciilor daca, in acelasi timp, este necesara mentinerea vechilor canale?
Ce modele de cooperare sustinuta (ex. Ce asteapta oamenii sa primeasca in schimb) si de afaceri (ex.
implicite si incorporate in procesele guvernului?
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Cum sa acoperim costurile platformei) ar putea sustine crearea si predarea cunostintelor care sunt

Ce schimbari ar putea fi asteptate in rolul angajatilor civili in furnizarea serviciilor publice ?
Pe termen lung, unde vor iesi la iveala noile tehnologii si cum vor influenta ele forma programului eGuvern in viitoarea societate bazata pe informatie ? Ce forma va lua guvernul, sau ar trebui sa ia ,in
societatea de maine? Ce structuri ar fi adecvate? Ultima intebare ar include consideratii ale relevantei
unui concept bazat pe nulitate al guvernului.

9. Înţelegerea nevoilor individuale ale utilizatorilor
Lipsa intelegerii nevoilor individuale specifice utilizatorilor a fost reclamata de catre experti ca fiind o
provocare cheie pentru dezvoltarea programului e-Guvern.
Cateva din provocarile cercetarii, specifice programului e-Guvern, sunt urmatoarele :
Identificarea diferitelor grupuri tinta si nevoile lor particulare pentru instrumente guvernamentale ale
serviciilor publice eletronice (ex. urban versus rural, grupuri cu niveluri diferite de educatie, capacitate
de a face conexiuni si cunostinte functionale, grupuri multiculturale si etnice sau diferite grupuri sociale
sau economice). In particular, factorii tehno-socio-economici care contribuie la divizarea digitala trebuie
intelesi, iar instrumentele, metodele si politicile pe care le cuprind trebuie identificate.
Intelegerea profilului, motivatiei, modelelor comportamentale individuale si sociale ale unui e-Cetatean
ca punct de plecare pentru viitoarea dezvoltare a cetateanului concentrat pe serviciile programului eGuvern si incurajarea cetatenilor pentru a se angaja in procesul de guvernare democratica.
Identificarea tehnologiilor si a instrumentelor care ar permite cunostintelor publice sa fie incorporate in
designul serviciilor si aplicatiilor publice.
Gasirea modelelor apropiate care ar permite serviciilor guvernamentale sa emigreze de la orientarea de
cerere la cea de nevoie. Acest lucru ar fi necesar inrucat se presupune ca cetateanul nu are timp
suficient sa se angajeze in mediul politicii guvernamentale pentru a stii ce fel de servicii pot fi solicitate.
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Urmarind aceeasi linie ca si mai sus , gasirea tehnologiilor, instrumentelor si metodelor ce pot fi
folosite pentru a capta informatii democratice cu minimum de effort si cheltuiala pentru cetatean.
Identificarea noilor nevoi de servicii publice ale cetatenilor intr-o realitate sociala mereu in schimbare. In
cresterea populatiei, o societate cu o diversitate culturala si religioasa extrema, multilingvistica,
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urmatorul deceniu, Uniunea Europeana va trece printr-un numar de tranzitii socio-economice (
imbatranirea populatiei, schimbarea modului de viata , de lucru, de consum, etc.), sporind noile nevoi
pentru servicii publice pentru cetateanul care se adapteaza la aceste schimbari. De exemplu, va mai fi
nevoie de servicii publice personalizate, mobile, locative, legate intre ele? Va mai fi nevoie de servicii
guvernamentale pro-active personalizte? In ce masura va mai fi nevoie de furnizrea modelului propriu
de serviciu?
Identificrea in particular a nevoilor diferitelor grupuri tinta pentru canalele de acces specifice (cum ar fi
televizorul, celularul, calculatorul, telefonul, interactiunea pesonala, hartia) a interfetelor si a
tehnologiilor multimedia correlate (cum ar fi recunoastrea vocii, vizualizarea, pictogramele, sistemele
text multilingvistice, etc.). Care sunt implicatiile schimbarii generale pe care o ocupa tehnologia in acest
context ?
Sprijinirea e-Cetateanului cu scopul de a realize imaginea unui cetatean imputernicit care e capabil sa
configureze serviciile programului e –Guvern adaptate la nevoile lui si sa joace un rol active si sa
participle la definirea noilor servicii; trebuie sa intelegem cum tehnologiia, modelele si politicile ar putea
sprijini imputernicirea cetateanului. Ce ar ajuta cetateanul sa devina pro-activ cu privire la educatia sa ,
activitatile profesionale, relatiile sociale si civile si relatiile cu guvernul ? Ce coditii si istrumente sunt
necesre pentru a spijini aceasta imputernicire ?
Ca exemple ar pute fi : serviiciile bazate pe calculator, educatie, instrumente de cautare a datelor (care
ar pute spune, de exemplu, in ce stadiu au ajuns dezbaterile guvernamentale intr-o schimbare
legislativa proprie, sau care sunt proiectele guvernamentale curente cu privire la infrastructura
drumurilor) caracterul e-drepturilor ale cetatenilor (ca acestia sa stie care sunt drepturile lor in ceea ce
priveste furnizarea serviciilor) instrumente de traducere (pentru a permite cetatenilor sa inteleaga
documentele politice- legale complexe) sau agenti virtuali (pentru a media impotriva complexitatii
functionale sau procedurale), instrumente de navigare (pentru a ajuta cetatenii sa gaseasca ceea ce au
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nevoie chiar daca nu stiu cum sa faca asta sau cum este descris in mod oficial), e-alertele (ca sa
informeze cetatenii atunci cand este discutata la nivel guvernamental o problema care ii priveste ).

In timp ce increderea si securiatea sunt subiecte de interes general intr-o Societate a Informatiei ,
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10. Instrumente şi modele de garantare a încrederii şi a securităţii

programului e-Guvern ii sunt specifice si alte teme.
Cateva din provocarile de cercetare, specifice programului e-Guvern, sunt urmatoarele :


Ce instrumente, metode, tehnologii si politici ar putea fi folosite pentru a castiga si mentine
increderea cetatenilor in aplicatiile programului e-Guvern?



Exista un rol al intermediarilor in castigarea si mentinerea increderii?



Cum pot fi adresate aceste provocari ale datelor private si de securitate ale programului eGuvern (inclusiv acele aparitii din folosirea tehnologiei Grid) ?



Cum pot fi asigurate intimitatea si responsabilitatea in managementul bazelor de date datorate
in mod independent ?



Care sunt cerintele specifice pentru managementul identitatii si autorizatiei si pentru solutiile
corelate in sectorul public ? si cum pot fi acestea facute sa se intalneasca?



Cum poate fi distrus echilibrul dintre mentinerea unei securitati suficiente in aplicatiile
programului e-Guvern (inclusiv identificarea serviciilor) pe de-o parte, si respectul pentru
intimitatea fiecaruia pe de alta parte?



Cum poate fi atins un echilibru intre securitatea tehnica si tendita curenta departe de o
organizatie ierarhizata si controlata spre crearea unor organizatii slab legate in retele care ar
aduce o mai mare responsabilitate pentru utilizatori ?

11. REZISTENTA LA SCHIMBREA IN SECTORUL PUBLIC
Implementarea programului e-Guvern implica schimbari in organizatie, roluri, aptitudini, profilul slujbelor
ale functionarilor din administratiile publice administrative. Rezistenta la aceste schimbari (datorita
teamei sau a inertiei) a fost identificata de catre experti ca o provocare importanta

pentru

implementarea programului e-Guvern.
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Cateva din provocarile de cercetare, specifice programului e-Guvern, sunt urmatoarele :


Ce instrumente si metode pot sprijini schimbarea (aptitudini, atitudini) institutionala,
organizationala, relationala si individuala in sectorul public?
Cum ar putea sectorul public, sectorul privat, uniunile sau ceilalti actori suporta o asemenea
schimbare ?
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Cum poate fi mentinut un echilibru intre protejarea stabilitatii institutiilor si incurajarea schimbarii
evolutionare atat de necesare?

12. PROGRAMUL E-GUVERN LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
Programul interoperabil si sigur e-Guvern a fost identificat in cadrul Planului de Actiune e-Europa ca un
instrument de achizitionare a obiectivelor Lisabona. In acelasi timp , expertii au identificat nevoia pentru
o intelegere mai buna a potentialului rol al Uniunii Europene in dezvoltarea programului e-Guvern, atat
la nivel national cat si European.
Cateva din provocarile cercetarii sunt :


A intelege cum termenul lung al viziunii pentru Uniunea Europeana va influenta termenul lung
al programului e-Guvern in Uniunea Europeana. Care sunt posibilele scenarii?



A intelege cum si pana unde programul e-Guvern potea suporta integrarea europeana, si , in
particular , cum poate suporta integrarea deplina a acelor tari care au aderat recent la Uniune,
ajutandu-le sa treaca peste diferentele din economiile si administratiile lor.



A intelege mai bine cum contribuie programul e-Guvern la achizitionarea strategiei Lisabona :
de exemplu, care este contributia programului e-Guvern la economia bazata pe cunostinte (in
termini de posturi si crestere GDP).



A intelege ce forma poate lua un e-Guvern pan-European.



A intelege care sunt oportuitatile pentru valoarea adaugata la nivelul initiativelor Uniunii
Europene, luand in considerare principiile subsidiaritatii.



A intelege cum sa sustina dezvoltarea sinergiiei printre diferitele cercetari nationale si eforturi
de inovare in programul e-Guvern, prin intermediul instrumentelor Uniunii Europene.
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A intelege mai bine care ar putea fi rolul Uniunii Europene si potentialul impact al cresterii
cooperarii administrative in lumina proiectelor constitutionale, art 185.



Identificarea barierelor legale,regulatorii si organizationale care au mai ramas pana la ecompatibile in spatele biroului si armonizate in fata biroului? Cum ar putea fi integrate practicile
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Guvernul pan-European. Cum ar putea fi avansata implementarea serviciilor pan-Europene
Uniunii Europene in standardizarea corpului si a bunelor practice si cum ar pute fi impartite
dincolo de frontiere? Cum poate fi asigurata securitatea datelor programului e-Guvern care au
fost impartite peste granite?
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