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NOUL BULETIN BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE 

Georgia Foteinou, Expert e-Guvernament:  

Este Guvernarea Electronică compatibilă cu libertatea individuală şi civilă?   

 

 

Sâmbătă, 6 octombrie 2012 a avut loc conferinţa 

organizată de Centrul de Studii Patristice împreună cu 

Sfânta Mitropolie a Pireului şi cu youtuber-ii greci, pe 

tema „Noul act de identitate: bilet fără întoarcere”.  

Vă prezentăm mai jos planul de idei al comunicării 

doamnei Georgia Foteinoú, expert în probleme de 

politică europeană şi de guvernare electronică. Vom 

reveni şi cu traducerea întregii înregistrări video a 

prezentării domniei sale. 

       Este Guvernarea Electronică compatibilă cu 

libertatea individuală şi civilă? 

de Georgia Foteinoú  Expert e-Guvernament 

doctorand al Universităţii din Patra, BA, M Phil, 

European Politics, Univ. Of Oxford. 

  

CE ÎNSEAMNĂ GUVERNAREA ELECTRONICĂ – CE NE 

VOR SPUNE… 

Aplicarea tehnologiilor de informare şi comunicare 

în administraţia publică, în scopul:  

• Deservirii mai rapide a cetăţeanului 

• Combaterii corupţiei 

• Economisirii veniturilor 

• Furnizării de servicii inovatoare 

• Combaterii delicvenţei şi a emigrării 

clandestine, ş.a. 

DIN ACESTE MOTIVE, GUVERNAREA ELECTRONICĂ 

ESTE O POLITICĂ EUROPEANĂ OFICIALĂ, IAR O PARTE 

ÎNSEMNATĂ A PRODUSULUI INTERIOR BRUT AL 

ŢĂRILOR DEZVOLTATE ESTE CHELTUITĂ PENTRU 

INSTALAREA ŞI DEZVOLTAREA ACESTEI GUVERNĂRI. 

ESTE AŞA CUM NE SPUN EI SAU EXISTĂ ŞI ALTCEVA 

DESPRE CARE AR TREBUI SĂ ŞTIM?  

Înainte de toate, va trebui să reflectăm la 

următoarele: 

• În ultimii douăzeci de ani în care s-a 

aplicat guvernarea electronică în ţările Uniunii 

Europene (Strategia Lisabonei),  

o A scăzut realmente corupţia? 

o S-a micşorat sectorul public? 

o Avem servicii publice mai bune? 

o S-au ivit şi alte chestiuni faţă de 

cele înregistrate de noi? 

o Ne ameninţă (ne este 

ameninţată) libertatea? 

„Elita politică controlează întotdeauna informaţia, în 

special într-o formă tiranică de guvernare. Informaţia şi 

cunoaşterea înseamnă putere. Dacă poţi controla 

informaţia, îi poţi controla oamenii”. (Tom Clancy)  

CÂT DE DEPARTE SUNTEM DE URMĂRIREA ŞI 

CONTROLUL TOTAL?  

CE INFORMAŢII S-AU CERUT PENTRU 

CENTRALIZAREA DE DATE ŞI DIN CE SURSE 

CE INFORMAŢII SE CER DE LA CETĂŢENI 

• Ideologie politică 

• Organizaţii şi echipe 

• Zonă geografică 

• Mediu de lucru şi titulatură 

• Modele comunicaţionale (canale, 

metode, iniţiative) 

• Adrese de internet / IP adress 

• Vârstă, sex, locul naşterii, naţionalitate 

• Drepturi politice 

• Situaţie economică 

• Trăsături psihologice 

• Porniri psihologice şi pasiuni (hobby-uri) 

• Nivel şi tip educaţional 

• Experienţă profesională 

• Coerenţă ideologică şi angajament 

• Nivelul credinţei religioase 

• Nivel socio-economic 

• Cazier juridic 

• Predispoziţie la violenţă 

• Şi multe altele… 

BULETINELE ELECTRONICE: ÎNCHISOAREA NOASTRĂ 

DIGITALĂ 

În Marea Britanie, guvernul Cameron a hotărât 

distrugerea în masă a buletinelor digitale. De ce? 

„Sistemul risipitor, birocratic şi invaziv al acestor 

buletine reprezintă tot ce se poate mai eronat în statul 

nostru din ultimii ani”, David Cameron (premierul 

britanic). 

Parlamentul britanic şi-a pronunţat părerea asupra 

acestor buletine, precum şi asupra bazelor de date pe 
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care se întemeiază, declarând că se încalcă libertăţile şi 

drepturile cetăţenilor de a nu li se viola viaţă privată. 

CE NOUTĂŢI ADUCE NOUL ACT DE IDENTITATE 

Pe lângă faptul că este electronic, noul act de 

identitate va avea şi următoarele caracteristici: 

• Va putea fi folosit la identificarea noastră pe 

Internet şi, potenţial, va putea înregistra fiecare 

mişcare şi activitate a noastră. 

• Va putea fi acordat şi emigranţilor. 

• Va da posibilitatea centralizării şi asocierii 

tuturor informaţiilor în parte, care ţin de diferite 

sisteme, referitor la fiecare cetăţean. 

• Fiecare folosire a actului de identitate este 

înregistrată şi, prin urmare, fiecare tranzacţie, 

activitate şi acţiune a noastră este cunoscută 

guvernului şi altor reprezentanţi ai puterii. 

• Este dotată cu tehnologia RFID. 

CARE ŢĂRI AU SPUS „NU” BULETINELOR 

ELECTRONICE 

Ţări care nu au deloc buletine: 

• Marea Britanie, Australia, Finlanda, 

Norvegia. 

Ţări în care buletinul nu este obligatoriu: 

• Austria, Italia, Olanda. 

• Ţări care au refuzat folosirea buletinelor 

digitale:         

• Islanda, Danemarca. 

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! 

 

Traducere Mihail Ilie 

Sursa:  

http://graiulortodox.wordpress.com/2013/02/10/141-

georgia-foteinou-expert-e-guvernament-este-guvernarea-

electronica-compatibila-cu-libertatea-individuala-si-civila/ 

 


