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ROLURILE GUVERNELOR ÎN
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ (IA) ȘI TEHNOLOGIA LIMBAJULUI (TL)

• finanțator sau investitor direct
• autoritate de reglementare
• autoritate care impune standarde
• administrator de date
• cumpărător inteligent și codezvoltator
• utilizator și prestator de servicii

Sursa: Ubaldi, B. et al. (2019), “State of the art in the use of emerging technologies in the public sector”, OECD Working Papers on Public 
Governance, No. 31, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/932780bc-en



EXEMPLE DE TL ÎN E-GUVERNARE

• Prelucrarea unei cantități uriașe de date
• Răspuns automat la mesaje
• Rutare de cazuri
• Rezumarea apelurilor telefonice

• Elaborarea de politici în urma analizării consultațiilor publice
și/sau a opiniei publice
• Analiza inteligenței competitive 
• Analiza sentimentelor

Surse: 
- Henkel, M., et al. Language Technology for eGovernment–Business Cases. In: New Perspectives in Information Systems and Technologies, Volume 1. Springer, 

Cham, 2014. p. 83-95.
- Language Technologies for Government and Public Administration - LT4Gov workshop 2020. https://www.plantl.gob.es/tecnologias-lenguaje/comunicacion-

formacion/eventos/Paginas/lt4gov.aspx

https://www.plantl.gob.es/tecnologias-lenguaje/comunicacion-formacion/eventos/Paginas/lt4gov.aspx


BENEFICII

• inovare și transformare digitală a administrației
publice

• fluxuri de lucru mai bune
• elaborare de politici bazate pe date concrete 
• servicii mai bune pentru cetățeni



EXEMPLE DE SERVICII BAZATE PE TL ÎN EUROPA



EXEMPLE DE SERVICII BAZATE PE TL ÎN EUROPA



TEME DE DISCUȚIE

• Din experiența dumneavoastră în ceea ce privește nevoile 
organizației și/sau a interacțiunii cu cetățenii, ne puteți 
împărtăși un exemplu de utilizare a tehnologiilor lingvistice
(tehnologii de prelucrare a vorbirii, analiza sentimentelor și a 
opiniilor, clasificare, rezumare automată etc.)?

• Este Tehnologia Limbajului (TL) integrată în serviciile digitale?
• Care sunt serviciile publice ce utilizează TL? 



TEME DE DISCUȚIE

• Care sunt principalele obstacole în calea unei mai largi
acceptări a TL de către serviciile noastre publice? 

• Aveți cerințe specifice care nu pot fi satisfăcute datorită 
nivelului tehnologic existent pentru limba noastră? Puteți 
enumera câteva? 

• Considerați adecvată calitatea rezultatelor/viteza serviciilor 
care utilizează TL?

• Care considerați că va fi următorul mare pas în dezvoltarea 
TL?



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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