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Abstract
The development of the Information Society, of the network, the increasing number of users and the volume of
information necessary for the public, make the networks for transmission and dissemination of knowledge and
information to be more diverse but also more attractive and easier to decipher and use.
In these circumstances, institutions of public law or private law choose to summarize and to share information
through
websites.
Thus, to analyze the quality of web sites, to see the way that they meet our users needs, we look to prepare a
methodology based on procedures and algorithms used in the method WebQEM, methodology that will end with a
series of recommendations for designing and implementing web sites. The area that we intend to analyze it is the
city hall web sites.
Keywords: information society, city hall web sites, WeQeM method

Rezumat
Dezvoltarea societăţii informaţionale, a reţelei informatice, creşterea numarului de utilizatori şi a volumului de
informaţii necesare publicului, fac ca mediile de transmitere şi de difuzare a cunoştinţelor şi informaţiilor sa fie cât
mai diverse dar şi cât mai atractive şi mai uşor de descifrat şi utilizat.
În aceste condiţii, instituţii de drept public sau de drept privat aleg să sintetizeze şi să-şi impărtăşească
informaţiile cu ajutorul site-urilor web.
Astfel, pentru a analiza calitatea site-urilor web, pentru a vedea în ce masură acestea raspund cerinţelor
utilizatorilor ne propunem să întocmim o metodologie bazată pe procedurile şi algoritmii utilizaţi în cadrul metodei
WebQEM, metodologie care se va finaliza cu o serie de recomandări privind proiectarea ş realizarea site-urilor
web. Domeniul pe care ne propunem să-l analizam îl reprezintă site-urile web ale primariilor oraşelor.
Cuvinte cheie: societate informaţională, site-urile web ale oraşelor, metoda WebQEM.
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1. Metoda Web Quality Evaluation Method (WebQEM)
1.1. Descrierea metodei

intre 1998-2000 de un grup de cercetatori de la Universitatea Nationala La Pampa din Argentina,
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WebQEM reprezinta o metoda de evaluare si comparare cantitative a calitatii site-urilor web, elaborate
condus de Prof. Luis Olsina.
Aceasta metoda are ca punct de pornire standardele internationale si profesionale in domeniul calitatii,
precum si conceptele, principiile si tehnicile specifice domeniului evaluarii software: metodologia de
evaluare a calitatii software promovata prin standardul IEEE Std 1061-1992, modelul calitatii software
din standardul ISO 9126, modelul procesului de evaluare a calitatii din standardul ISO 14598. Cu timpul
metoda WebQEM a fost extinsa si perfectionata cu urmatoarele concepte si standarde: abordarea LSP
(Logic Scoring of Preference) dezvoltata de Dujmovic pentru evaluarea si selectarea sistemelor
hardware-software complexe, recomandarile IEEE referitoare la elaborarea paginilor web si
recomandarile Consortiului W3c referitoare la accesibilitatea web.
Aplicarea metodei WebQEM presupune parcurgerea a patru faze foarte strans corelate, fiecare faza
fiind definite de o srie de activitati principale.
1. Definirea si specificarea cerintelor referitoare la calitate;
2. Evaluarea elementara;
3. Evaluarea globala;
4. Analizarea si documentarea rezultatelor, formularea concluziilor.
1. Definirea si specificarea cerintelor referitoare la calitate
Prima faza a metodei implica realizarea urmatoarelor activitati principale:
a) definirea domeniului la care se refera site-ul ce urmeaza sa fie analizat si evaluat;
b) definirea obiectivelor evaluarii fnctie de scopul in care vor fii utilizate rezultatele;
c) definirea perspectivei din care se face evaluarea, a necesitatilor explicite si implicite ale
utilizatorului site-ului;
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d) specificarea caracteristicilor de calitate si a atributelor masurabile si a nivelului lor de
importanta in functie de domeniul de aplicabilitate a site-ului.
Prima faza a metodei se incheie prin intocmirea unui document conform standardelor IEEE 1061si ISO
subcaracteristicilor si atributelor masurabile.
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9126, numit Specificatia cerintelor calitatii ce contine structura arborescenta a caracteristicilor,

2. Evaluarea elementar
A doua faza importanta cuprinde doua activitati principale conform standardului ISO 14598:
e) proiectarea evaluarii elementare, consta in selectarea unui set de metrici in functie de
obiectivele evaluarii si de descrierile referitoare la site, precum arhitectura, caracteristicile,
functiunile, etc. Fiecarui atribut masurabil Ai i se asociaza o variabila Xi a carei valoare se
obtine prin aplicarea unei metrici directe sau indirecte. Pentru a evalua nivelul de calitate, se
stabilesc scale de preferinta cu ajutorul criteriilor elementare de preferinta a acalitatii (EQi),
criterii ce reprezinta procentul de satisfacere a unei cerinte pentru un anumit atribut, astfel scala
de preferinte se imparte pe trei nivele de acceptabilitate:


nesatisfacator: de la 0% la 40%;



mediu: dela 40% la 60%;



satisfacator: de la 60% la 100%.
TABELUL 1

Valoarea variabilei Xi

Valoarea criteriilor elementare de preferinta (EQi)

Xi = 0

EQi = 1 (sau 100%)

Xi ≥ Xi

EQi = 0 (sau 0%)

0 < Xi< Xmax

EQi = (Xmax - Xi) / Xmax

f)

implementarea evaluarii elementare presupune parcurgerea unor actiuni de masurare a
atributelor site-ului web, atat prin metode manuale (inspectarea aspectului site-ului, observarea
diferitelor caracteristici vizuale), cat si prin metode asistate de calculator cu ajutorul unor
instrumente software specializate.
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Pe baza valorilor masurate Xi si functie de modul de definire a criteriilor elementare de preferinta
EQi se obtin rezultatele evaluarii elementare si “calitatea partiala” a site-ului web.
3. Evaluarea globala

Cercetări practice si teoretice în Managementul Urban

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management

Preferintele elementare raspund numai partial la nacesitatile utilizatorului si ofera o imagine incomplete
a calitatii site-ului web, motiv pentru care este necesara o perspective care sa acopere integral cerintele
referitoare la calitate (“calitate globala”). Cea de-a treia faza presupune realiazarea a doua activitati
principale:
g) proiectarea evaluarii globale, activitate ce consta in selectarea unor criterii de agregare a
preferintelor elementare, precum si a unei scale de notare prin utilizarea modlelor liniare aditive
si a modelelor neliniare multi-criteriale, ambele modele utilizand ponderi pentru exprimarea
importantei preferintelor.
h) implementarea evaluarii globale, care presupune aplivarea efectiva a criteriilor de agregare si
de notare. Agregarea se realizeaza de “sus in jos”, in mai multi pasi, in structura arborescenta a
caracteristicilor si atributelor.
Rezultatul final il reprezinta schema global ace permite calculul indicatorilor partiali si globali ai calitatii,
dintre care ultimul este reprezentat de gradul general de satisfactie in indeplinirea cerintelor privind
calitatea.
4. Analiza si documentarea rezultatelor; formularea concluziilor
Aceasta ultima etapa are loc in stransa corelatie cu etapele anterioare in care se inregistreaza
rezultatelor calculelor si evaluarilor fie ele partiale sau globale, precum si a informatiilor relevante
pentru utilizator si a cerintelor privind documentarea procesului de evaluare.
Prin aplicarea metodei WebQEM se urmaresc urmatoarele obiective:


verificarea aplicabilitatii metodei la masurarea si evaluarea site-urilor web ale oraselor;



verificarea si validarea criteriilor de evaluare a site-urilor web in cadrul metodei;



formularea de noi cerinte privind criteriile de evaluare a site-urilor web in general, si a celor ale
oraselor in special.
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1.2. Conditiile desfasurarii experimentarii
Guvernarea electronică are ca scop creşterea gradului de participare politică a cetăţenilor şi
eficientizarea aparatului administrativ, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, consolidarea
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democraţiei şi facilitarea accesului la resursele informaţionale.
Dintre componentele guvernării electronice procesul de evaluare se va aplica in cadrul componentei
G2C : Guvern – Cetatean. In această categorie intră atât informarea cetăţeanului cu privire la acţiunile
puterii publice şi astfel o mai mare transparenţă a actului administrativ cât şi furnizarea de servicii
electronice către cetăţean. Dacă în ceea ce priveşte posibilitatea fiecarui individ de a se informa on-line
se observă că majoritatea instituţiilor cu rol determinant în buna funcţionare a aparatului administrativ
au un site propriu pe care sunt postate informaţiile necesare, în ceea ce priveşte furnizarea de servicii
electronice situaţia nu se prezintă aşa de bine : în unele localităţi există posibilitatea de a plăti on-line
taxele şi impozitele datorate statului, există şi sistemul electronic de achiziţii publice : www.e-licitatie.ro,
servicii de informare electronică pentru cetăţeni – infochioşc, iar pe portalul www.e-guvernare.ro doar
marii contribuabili pot depune unele declaratii on-line ( declaraţie ANOFM, declaraţie pentru CNAS,
declararea obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, declaraţie privind obligaţiile de plată la
bugetul de stat, declaraţie privind impozitul pe profit, decont privind TVA) în urma unei înscrieri
prealabile în sistem.
Au fost demarate o serie de proiecte-pilot gen DECWEB, sistem informatic pentru notificarea schimbării
adresei de domiciliu, centre multimedia pentru cetăţeni, dar acestea sunt înca la început cu
preponderenţă implementate în municipiul Bucureşti.
Gradul de implementare al guvernării electronice la nivel urban trebuie detaliat mai pe larg deoarece
54.9% din populaţie trăieşte în mediul urban, ritmul inovărilor este foarte accelerat, iar infrastructura
hardware şi de comunicaţii există la nivel de consilii judeţene şi primării de municipiu, impunandu-se „ o
creştere calitativă prin implementarea unor sisteme informatice integrate care să acopere atât
functionalităţile de gestiune a finanţelor publice, cât şi a teritoriului şi a resursei umane”.
Astfel în continuare am evaluat gradul de implementare al guvernării electronice la nivelul primăriilor
municipii reşedinţă de judeţ. Datele din acest studiu au fost culese în perioada octombrie – decembrie
2006 în urma verificării site-urilor primăriilor şi a modului în care acestea vin în ajutorul cetăţeanului din
fiecare municipiu în parte.
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1.3. Metodologia de experimentare
Pentru a putea realiza experimentul, colectivul de cercetare a efectuat o serie de activitati preliminare:
studierea lucrarilor de specialitate in domeniu, pregatirea / instruirea personalului utilizat in
apreciere a intrebarilor, mijloacele de investigare presupuse ca vor fi folosite in evaluatori.
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experimentare, prezentarea si comentarea continutului chestionarului, modalitatile asteptate de

1.4. Colectarea datelor
Formularul de evaluare cuprinde structura arborescenta a caracteristicilor si subcaracteristicilor si
atributelor masurabile si tipul de raspuns asteptat din partea evaluatorului. Colecatraea datelor s-a
realizat manual, semi-automat sau automat. Cea mai mare parte a valorilor atributelor a fost realizata
manual deoarece nu exista o alta modalitate de realizate a acestui lucru, exemplu fiind atributele de tip
da/nu care impun verificarea unui cuprins, a unei harti a site-ului. De asemenea, pentru calcularea
nivelului de suport pentru limbi straine sau a facilitatilor de realizarea a tranzantiilor, datele pot fi
colectate si verificate cu usurinta. Colectarea automata a datelor este in unele cazuri unicul si cel mai
simplu si adecvat mecanism de colectare a datelor pentru un anumit atribut cum ar fi calculul legaturilor
invalide si detectarea numarului de noduri in structura site-ului.
La fiecare indicator s-a aplicat scala de preferinte cu cele trei nivele de acceptabilitate, fiecare evaluator
acordand pentru fiecare ecriteriu un punctaj de la 0 la 100, a unui raspuns de tip da s-au nu sau a unei
evaluari cuprinse intr-o lista atasata, evaluatorii trebuind sa raspunda la toate criteriile incluse in
chestionar:


nesatisfacator: de la 0% la 40%, nu are informatia respectiva ; nu exista serviciul respective ;



mediu: dela 40% la 60% există o singură metoda ; are un singur serviciu ; informaţiile sunt
prezentate succinct;



satisfacator: de la 60% la 100% informaţiile detaliate ; doua sau mai multe metode.
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2. PROCEDURI SI ALGORITMI WebEM
Etapa 1
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Definirea si specificarea cerintelor referitoare la calitate
Pentru realizarea procesului de evaluare s-au luat in considerare patru caracteristici de calitate:
utilizabilitate, functionalitate, fiabilitate si eficienta, in cadrul acestora fiind cuprinse si criteriile definite
anterior. Dupa selectarea subcaracteristicilor de calitate, a atributelor masurabile si a indicatorilor in
baza standardelor ISO 9126 si a recomandarilor si in urma a mai multor iteratii s-a obtinut urmatoarea
structura finala:
1. UTILIZABILITATE
1.1 Prezentarea globala a site-ului
1.1.1
Schema de organizare globala
1.1.1.1 Harta site-ului
1.1.1.2 Index global (dupa subiect sau alphabetic)
1.1.1.3 Cuprins
1.1.2
Calitatea sistemului de etichetare
1.1.2.1. Etichetare de tip text
1.1.2.2 Etichetare de tip pictograma
1.1.3
Planurile etajelor si a camerelor (amplasarea birourilor)
1.2 Feed-back si help
1.2.1.
Calitatea componentelor de tip help
1.2.1.1. Help explicativ
1.2.1.2 Help pentru cautare
1.2.2.
Indicator pentru utima actualizare a site-ului
1.2.2.1 Global
1.2.2.2 Local (pe componenta sau pagina)
1.2.3
Lista de sdrese
1.2.3.1 Lista de e-mail
1.2.3.2 Lista de telefoane, fax
1.2.3.3 Lista de adrese postale
1.2.4
Componenta FAQ
1.2.5
Componenta chestionar
1.3 Interfata si aspect estetic
1.3.1
Coerenta gruparii controalelor principale
1.3.2
Permanenta si stabilitatea prezentarii controalelor principale
1.3.2.1 Permanenta controalelor directe
1.3.2.2 Permanenta controalelor indirecte
1.3.2.3 Stabilitate
1.3.3
Preferinte estetice
1.3.4
Uniformitatea stilului
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1.4 Aspecte diverse
1.4.1
Suport pentru limbi straine
1.4.2
Facilitati de salvare (download)
2. FUNCTIONALITATE
2.1
Facilitati de cautare
2.1.1
Mecanisme de cautare pe site
2.1.1.1
Cautare punctuala (colectie)
2.1.1.2
Cautare globala
2.2
Posibilitati de navigare (rasfoire)
2.2.1
Navigabilitate punctuala
2.2.1.1
Nivel de interconexiune punctuala
2.2.1.2
Orientare
2.2.1.2.1
Indicator de cale
2.2.1.2.2
Indicator de pozitie
2.2.2
Navigabilitate globala
2.2.2.1 Legaturi intre subsite-uri
2.2.3
Controale de navigare
2.2.3.1
Permanenta si stabilitatea controalelor contextuale
2.2.3.1.1
Permanenta controalelor
2.2.3.1.2
Stabilitatea controalelor
2.2.3.2
Componenta de scrolling
2.2.3.2.1
Scrolling vertical
2.2.3.2.2
Scrolling orizontal
2.2.4
Anticipare navigationala
2.2.4.1
Titlul link-ului (link cu text explicativ)
2.2.4.2
Calitatea frazei de link
2.3
Functii specifice domeniului si altele diverse
2.3.1
Relevanta continutului
2.3.2
Relevanta link-ului
2.3.3
Oferta serviciilor de interes public
2.3.3.1
Impozite pe venit : declarare, notificare, impunere
2.3.3.2
Servicii legate de protecţia socială : alocaţii, ajutoare,
burse
2.3.3.3 Servicii legate de sistemul sanitar
2.3.3.4
Servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul
oficiilor de muncă
2.3.3.5
Documente personale : paşaport, permis de conducere,
carte de identitate
2.3.3.6
Biblioteci publice : cataloage online, module de căutare
2.3.3.7
Inscrierea în instituţii de învăţământ superior
2.3.3.8
Anunţarea autorităţilor cu privire la schimbarea adresei
2.3.3.9
Certificate de naştere, de căsătorie, de deces : depunere
cereri, eliberare
2.3.3.10
Autorizaţii de construire
2.3.3.11
Declaraţii către poliţie
2.3.3.12
Inmatriculare maşini
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2.3.4

2.3.3.13 Securitatea operatiilor
Facilitati pentru imagini
2.3.4.1
Indicator pentru dimensiunea imaginii
2.3.4.2
Zoom pentru imagine

3. FIABILITATE
3.1
Erori ne-tehnice (de context)
3.1.1
Erori ale link-urilor (legaturilor)
3.1.1.1 Link-uri isolate
3.1.1.2 Link-uri invalide
3.1.1.3 Link-uri neimplementate
3.1.2
Diverse erori si inconveniente
3.1.2.1
Numarul deficientelor sau caracteristicilor absente
datorate browser-elor
3.1.2.2
Numarul deficientelor site-ului sau rezultate neasteptate,
independente de browser
3.1.2.3
Numarul nodurilor web fara raspuns
3.1.2.4
Numarul nodurilor destinatie in constructie
4. EFICIENTA
4.1
Accesibilitatea informatiilor
4.1.1
Suport pentru versiunea in modul text
4.1.2
Lizibilitatea informatiei prin dezactivarea imaginilor in browser
4.1.2.1
Titlul imaginii
4.1.2.2
Lizibilitatea globala
In tările dezvoltate în care conceptul de guvernare electronică a atins un nivel destul de ridicat se fac
studii şi cercetări cu privire la gradul de implementare al guvernării electronice la nivel global sau la
nivel continental. Intr-unul din aceste studii Romania s-a situat pe locul 61 din 198, ţări precum
Liechtenstein, Guineea Ecuatorială, Nigeria, Qatar, Bhutan, Insulele Tuvalu obţinând un punctaj mai
bun, deci ţări în care guvernarea electronică este mult mai adânc implementată decât în România.
Etapa 2
Evaluarea elementara
Pentru a putea face o evaluare corectă s-au avut în vedere o serie de criterii şi anume :
TABELUL 2
Nr criteriu
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Denumire
Informaţii de interes public
Informaţii online
Servicii electronice
Limbi străine
Accesul publicului
Consultare cetăţeni
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Fiecare criteriu a avut o serie de indicatori specifici astfel :


C1 : Acte normative; coordonate de contact; surse financiare, buget şi bilanţ contabil;
strucutura organizatorică, programul de funcţionare şi de audienţe ; programele şi strategiile
raport periodic de activitate ; comunicare acte administrative
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proprii; categorii de documente produse şi/sau gestionate ; declaraţii de avere/de interese ;



C2 : link-uri către alte site-uri din administratia publica locală şi/sau centrală; publicaţii; baze de
date; reclame; informaţii cu caracter general (economic, turistic, social, mediu de afaceri)



C3 : taxe şi impozite ; altele ; protecţia datelor



C4 : limba engleză ; limba minorităţii (acolo unde este cazul) ; altele



C5 : email; module de căutare; comentarii; forum; update prin email



C6 : la acest criteriu s-a luat în considerare câte metode on-line utilizează autoritatea publică
respectivă pentru a-şi consulta cetăţenii.

In continuare vom detalia fiecare criteriu în parte pentru a sublinia importanţa fiecaruia în analiza ce va
urma.
C1 „informaţii de interes public” Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001 : “Accesul liber şi neîngrădit al
persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre
principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu
Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul Romaniei”.
Fiind un organ de specialitate al administratiei publice locale, primăria oricărui municipiu reşedinţă de
judeţ are o obligaţie şi mai mare de a respecta prevederile legale în vigoare, de a fi un exemplu de
transparenţă în activităţile ce le desfăşoară pentru celelalte autorităţi publice subordonate ierarhic şi nu
numai. În baza legii liberului acces la informaţiile de interes public, orice persoană are dreptul să
solicite şi să obţina de la autorităţile şi instituţiile publice, informaţiile de interes public. Aceste informaţii
asa cum prevede şi legea trebuie să fie corecte şi mai ales actualizate. In ceea ce priveşte actualizarea
informaţiilor de interes public este important de expus faptul că legea stabileşte unele termene precise
pentru depunerea şi în cazul nostru şi publicarea anumitor declaraţii (declaraţiile de avere şi de interese
ale personalului din conducerea primăriei precum şi a funcţionarilor publici din cadrul primăriei). Ori, de
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cele mai multe ori aceste termene sunt depăşite ori nu sunt actualizate : declaraţiile de avere la
începerea / încetarea mandatului ori în cazul în care au survenit modificări la cele declarate pe
parcursul anului.

cât şi altor vizitatori. De accea consider că informaţiile cu caracter general (geografic, demografic,
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C2 „informaţii online” prin intermediul portalului propriu o primărie se prezintă atât către cetăţenii săi
social, economic) despre localitatea respectiva trebuie să se regăsească în portal deoarece sunt ca o
carte de vizită pentru potenţialii vizitatori. Totodata publicaţiile primăriei (ziare, buletine informative,
monitoare) aduc un plus de cunoasterea deoarece ele prezintă intr-o manieră interactivă soluţiile de
rezolvare ale problemelor cu care se confruntă localitatea; evenimentele culturale, ecologice, sportive
ce au avut sau vor avea loc, situaţia proiectelor în derulare, bilanţ pe anul ce a trecut la toate capitolele,
începand de la cel social, economic, cultural, sportiv,ecologic,etc. Dacă acceptă ca pe portalul lor să fie
postate reclame, autoritatea publică locală poate majora veniturile proprii cu contravaloarea taxelor
percepute societăţilor doritoare sau poate investi aceşti bani în conceperea şi derularea unor noi
servicii electronice tot în slujba cetăţeanului. Site-ul fiecărei primăriii trebuie privit şi ca o punte de
legătură cu alte instituţii ale statului de la nivel local sau central sau alte organisme internaţionale sau
private sau organizatii non-guvernamentale şi, în consecinţă, link-urile către paginile de net ale acestor
instituţii nu pot lipsi.
C3 „servicii electronice” Aşa cum am mai spus serviciile electronice sunt o parte importantă a
guvernării electronice în toate statele dezvoltate în care s-a implementat acest concept. De exemplu
Comisia Europeana a definit în februarie 2001 cu prevederile programului :”e-Europe – O societate
informaţională pentru toţi” un numâr de 12 servicii electronice pentru monitorizarea nivelului de
implementare a guvernării electronice. Acestea sunt după cum urmează :


impozite pe venit : declarare, notificare, impunere



servicii legate de protecţia socială : alocaţi, ajutoare, burse



servicii legate de sistemul sanitar



servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul oficiilor de muncă



documente personale : paşaport, permis de conducere, carte de identitate



biblioteci publice : cataloage online, module de căutare



înscrierea în instituţii de învăţământ superior



anunţarea autorităţilor cu privire la schimbarea adresei
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certificate de naştere, de căsătorie, de deces : depunere cereri, eliberare



autorizaţii de construire



declaraţii către poliţie



înmatriculare maşini

C4 „limbi străine” De la 1 ianuarie 2007 facem parte din ţările membre ale Uniunii Europene. Acest
lucru ne aduce atât obligaţii cât şi drepturi. Printre acestea din urmă se regăseşte şi libera circulaţie a
persoanelor şi posibilitatea cetăţenilor din toate ţările membre să se angajeze într-o institutie publică a
statului român, ori prezentarea anuntului de participare la concurs, prezentarea institutiei publice în
cauză, a localităţii unde se află aceasta trebuie să se facă şi intr-o limbă de circulaţie la nivelul Uniunii
Europene.
C5 „accesul publicului” si C6 „consultarea cetăţenilor” sunt două criterii strâns legate între ele
deoarece printre rolurile guvernării electronice se regăseşte şi acela de a creşte gradul de participare a
cetăţeniilor la viaţa politică, astfel transparenţă actului administrativ va fi mai mare, iar responsabilitatea
deciziilor publice luate va fii mai relevantă. Astfel, prin intermediul email-ului, a forumului sau a pagini
de sugestii şi reclamaţii cetăţenii îşi pot expune mai clar punctul de vedere cu privire la proiectele care
urmează să fie demarate de autorităţii, la deciziile pe care le iau autoritătile. Impreună cu autorităţile,
cetăţenii pot ajunge la o viziune comună în ceea ce priveşte găsirea variantei optime de soluţionare a
problemei. Totodată, dacă doresc, cetăţenii pot fi anunţaţi direct prin email de noutăţile apărute pe site
sau în viaţă de zi cu zi a localităţii în care trăiesc.
Pentru fiecare caracteristici a calitatii au fost calculate valorile Xi asociate atributelor cuantificabile Ai in
fuctie de fiecare criteriu: absolute sau relative, si in functie de fiecare variabila: continua sau discreta.
Etapa 3
Evaluarea globala
Dupa finalizarea procesului de agregare si obtinerea schemei globale ,au fost calculate indicatori
globaliai calitatii pentru fiecare site web considerat. In tabelul urmator au fost prezentate rezultatele
obtinute:
TABELUL 3
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Nr crt
1
2
3
4
5
6

Municipiu
Bacau
Botosani
Iasi
Piatra Neamt
Suceava
Barlad

Judet
Bacau
Botosani
Iasi
Neamt
Suceava
Vaslui

PUNCTAJ
FINAL
29
32
34
23
16
14

7
8
9
10
11
12

Braila
Buzau
Constanta
Galati
Tulcea
Focsani

Braila
Buzau
Constanta
Galati
Tulcea
Vrancea

11
14
42
20
20
20

13
14
15
16
17
18
19

Pitesti
Calarasi
Targoviste
Giurgiu
Slobozia
Ploiesti
Alexandria

Arges
Calarasi
Dambovita
Giurgiu
Ialomita
Prahova
Teleorman

19
11
34
23
26
35
15

20
21

Craiova
Targu Jiu

Dolj
Gorj

37
24

22
23
24

Drobeta Turnu Severin
Slatina
Ramnicu Valcea

Mehedinti
Olt
Valcea

10
17
28

25

Arad

37

26
27
28

Resita
Deva
Timisoara

Arad
Caras
Severin
Hunedoara
Timis

29

Oradea

30
31
32
33
34

Bistrita
Cluj Napoca
Baia Mare
Satu Mare
Zalau

Bihor
Bistrita
Nasaud
Cluj
Maramures
Satu Mare
Salaj

22
18
38
40
26
22
29
19
28
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35
36
37
38
39
40

Alba Iulia
Brasov
Sf Gheorghe
Miercurea Ciuc
Targu Mures
Sibiu

Alba
Brasov
Covasna
Harghita
Mures
Sibiu

31
35
18
19
29
39

Etapa 4
Analiza si interpretarea rezultatelor
Procesul de consultare a cetăţenilor este obligatoriu şi indispensabil într-un stat democratic iar într-o
societate în care tehnologia TIC este în plin avânt, şi internetul devine un instrument util în exercitarea
atribuţiilor de către stat. Mulţi cetăţeni nu au timp să se ducă la dezbaterile publice organizate de
autorităţi, iar prin intermediul mijloacelor electronice puse la dispoziţie de portalul autorităţii publice în
cauză aceştia îşi pot exprima punctele de vedere cu privire la problemele puse în discuţie. Dar
consultarea cetăţenilor nu se face doar on-line sau prin intermediul dezbaterilor publice ci şi cu ajutorul
unor grupuri de lucru gen consiliul consultativ de cartier, a centrelor de informare, a unui call-center sau
telverde.
Avem astfel o democraţie participativă în care simţul civic se regăseşte în conştiinţa cetăţenilor.
Totuşi se observă unele discrepanţe între cele 7 Regiuni de Dezvoltare astfel :


Regiunea Nord Est cu cele 6 judeţe : Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, este cea
mai mare regiune a ţării, doar 43.7% din populaţie se află în mediul urban, iar regiunea este cea
mai slab dezvoltată dintre regiunile ţării. Cu toate acestea în ceea ce priveşte guvernarea
electronică portalurile primărilor au obţinut un punctaj mediu: între 20-40 puncte, doar Suceava
respectiv Bîrlad obţinând 16 respectiv 14 puncte.



Regiunea Sud Est cuprinde tot 6 judeţe : Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea. Cu
toate că portalul primăriei Constantă a obţinut primul punctaj pe ţară (42 puncte), regiunea per
total se află pe ultimul loc, toate celelalte site-uri obţinând sub 20 puncte.



Regiunea Sud cuprinde 7 judeţe : Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova,
Teleorman. Site-urile au obţinut punctaje din cele mai variate : de la 11 puncte primăria Călăraşi
la 35 de puncte primăria Ploieşti.
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Regiunea Sud Vest cuprinde 5 judeţe : Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea. In această regiune
găsim minimul pe ţară : primăria Drobeta Turnu Severin cu 10 puncte, dar şi unul din vârfuri :
primăria Craiova cu 37 de puncte.
Regiunea Vest are cel mai mic număr de judeţe, doar 4 : Arad, Caraş Severin, Hunedoara,
Timiş. Primăriile din Arad şi Timişoara constituie vârfuri cu câte 37 respectiv 38 de puncte
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fiecare, în timp ce Reşiţa a obţinut 22 de puncte iar Deva doar 18 puncte.


Regiunea Nord Vest are în componenţă 5 judeţe : Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj. Al doilea punctaj a fost obţinut de Oradea cu 40 de puncte, celelalte situânduse între 20-30 de puncte, doar Satu Mare obţinând 19 puncte.



Regiunea Centru are 6 judeţe : Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu. Al treilea loc pe
ţară a fost ocupat de Sibiu cu 39 de puncte , Alba Iulia şi Braşov obţinând şi ele peste 30 de
puncte. Doar Sfîntu Gheorghe şi Miercurea Ciuc au obţinut sub 20 de puncte.

După cum se observă nu a fost o legătură directă între punctajul obţinut de primele 3 primării şi
regiunea de dezvoltare de care aparţin. Pe parcursul celor 2 luni de verificare au fost unele probleme în
a evalua site-urile primărilor din Drobeta Turnu Severin şi Bistriţa deoarece portalul acestora nu era
activ, dar în final studiul s-a putut efectua fără discrepanţe.
In continuare voi analiza situaţia municipiilor reşedinţă de judeţ în ordinea descrescătoare a punctajului
obţinut utilizând metodologia prezentată în capitolul anterior.
1) Constanţa : www.primaria-constanta.ro
Site-ul primăriei Constanţa a fost singurul care a luat punctaj maxim la primul criteriu – informaţiile de
interes public. Toate informaţiile sunt clare, utile, actuale şi bine structurate pe categorii. Totodată
acestea sunt şi uşor de găsit.
Un site interactiv ce oferă posibilitatea constănţenilor să participe activ în procesul de luare a deciziilor
prin intermediul sondajului online, a newsletter-ului, a paginii de comentarii. Actele administrative in
proiect sunt prezentate pe site şi astfel şi toţi cetăţenii interesaţi îşi pot exprima opinia.
Datorită unui program de management al documentelor încă din anul 2004 orice cetăţean ce a depus o
cerere către primărie poate afla online unde se află aceasta prin simpla inregistrare în program pe baza
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numărului de înregistrare al cererii, data înregistrării precum şi o cheie de control ce asigură
confidenţialitatea datelor cetăţeanului.
Strategia de dezvoltare a primărie precum şi toate proiectele în derulare sunt prezentate detaliat pe site

Totodată Primăria Municipiului Constanţa a adoptat în anul 2006 Agenda Locală 21 – Planul local de
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astfel încât toţi cei interesaţi să poată afla câte ceva.

dezvoltare durabilă, în urma Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare “Construire a capacităţilor
locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. Astfel se urmăreşte stabilirea unui echilibru
între dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia mediului.
Varianta în limba engleză a site-ului este foarte detaliată iar prin informaţiile prezentate vine atât în
ajutorul turiştilor cât şi în ajutorul cetăţenilor europeni.
In ceea ce priveşte protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, o politică în domeniu nu este
stabilită, dar în cadrul sistemului online de plată a impozitelor şi taxelor şi în cadrul sistemului de
management al documentelor, protecţia şi securitatea datelor există, autentificarea în sistem fiind
sigură.
De asemenea, Primăria Constanţa a câstigat în anul 2004 două premii importante în domeniul IT: astfel
pagina de web a Primăriei a câştigat locul I la concursul naţional Internetics, sectiunea e-guvernare, şi
Marele Premiu al Comunitatii Virtuale la concursul organizat de ANIAP. Primăria Municipiului Constanţa
a reprezentat Romania şi la concursurile EuroCrest 2005 şi EuroCrest 2006 unde a castigat premiul
alături de alte oraşe din Letonia, Lituania, Republica Cehă, Bulgaria, Polonia şi Slovacia.
Toate acestea fac ca portalul primăriei Constanţa să implementeze cel mai bine conceptul de
guvernare electronică, îmbunăţăţind comunicarea dintre cetăţni şi administraţia publică locală, urmărind
transparenţă în exercitarea actului administrativ.
2) Oradea : www.oradea.ro
Portalul primăriei Oradea are informaţiile prezentate pe categorii destul de bine determinate, acestea
fiind clare şi destul de uşor de gasit. Excelează în ceea ce priveşte comunicarea actelor normative, a
proiectelor de acte normative, acordând cetăţenilor doritori posibilitatea de a trimite un email, de a
posta sugestii şi reclamaţii, iar aceştia pot fi înştiinţaţi prin email despre noutăţile apărute pe site-ul
primăriei.
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In privinţa postării pe portal a declaraţiilor de avere şi de interese s-a observat că cele din urmă lipsesc,
cu toate că declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din primărie, din consiliul local şi din instituţiile
aflate în subordinea acestuia se află pe site dar fără data de înregistrare.

downloadate. Totodată programele locale fie că sunt cu finanţare nerambursabilă sau finanţate din
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Formularele de care cetăţenii au nevoie în relaţia cu primăria sunt repartizate pe direcţii şi pot fi
bugetul local sunt detaliate pe pagina de web a primăriei, la fel ca şi unele contracte de interes public,
precum şi anunturi privitoare la licitaţiile şi achiziţiile publice organizate de primărie.
Este de remarcat A.S.C.O. (Administraţia Socială Comunitară Oradea : www.asco-oradea.ro ) aflată în
subordinea Consiliului local ce desfăşoară activitatea de asistenţă şi protecţie socială prin 3
compartimente : persoane cu handicap, resurse umane, protecţia copilului. Tot aici funcţionează şi
Centrul Unic de Voluntariat Oradea.
Mai este de reţinut rubrica Polen Info ce are scopul de a informa populaţia în legătură cu prezenţă şi
variaţia cantitativă a polenului diferitelor specii de plante ce se regăsesc în această zonă. Pentru toţi cei
interesaţi există şi un calendar polinic care are şi varianta în limba engleză.
Centrul de Informaţii Publice din Oradea, înfiinţat în anul 1997 a fost considerat modelul pilot pentru
înfiinţarea altor centre de informare în ţară.
Consider că printre minusuri se află neexistenţa unei variante în limba engleză a site-ului sau măcar a
unor categorii principale de informaţii, site-ul oferind doar o prezentare în limbile engleză şi franceză a
oraşului şi a zonei cu elementele lor de relief, de faună şi floră, istorice, culturale şi arhitecturale.
3)Sibiu : www.sibiu.ro
Sibiu – Hermannstadt, capitala culturală europeană în anul 2007 alături de Luxembourg, are un site
foarte interactiv, cu multe poze, culori plăcute şi categorii de subiecte interesante.
Este de ţinut minte pagina de turism care te incită să vizitezi oraşul chiar dacă eşti roman sau străin,
site-ul având versiuni aproape complete atât în limba germană cât şi în limba engleză. Tot ce vrei să şti
despre Sibiu şi împrejurimi e aici : ce să vizităm, unde ne cazăm, unde ne plimbăm, unde ne petrecem
timpul liber. Dar nu trebuie uitat nici categoria Economia Virtuală care pe lângă domenii ca Mediul
Economic, Investiţii, Pagină Imobiliară, conţine şi Directorul Economic care este un ghid economic
complet al oraşului, disponibil online.
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Sibiul virtual te atrage cu galerii foto, brosuri, webcams live din Sibiu, e-card cu Sibiul şi posibilitatea de
a achiziţiona un CD multimedia interactiv cu Sibiul – prima enciclopedie pe format electronic a oraşului.
Toate cele amintite fac din oraşul Sibiu gazda perfectă în anul 2007, iar pentru sibieni va fii un atu – mai
modernizarea străzilor) vor putea fi finalizate.
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multe fonduri la bugetul local, iar proiectele de anvergură ale oraşului (linia de centura, noul aeroport,

Primăria Sibiu a postat pe site-ul propriu informaţiile de interes public cu excepţia rapoartelor la Legea
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi la Legea 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică. Declaraţiile de avere sunt complete (început sau încetare de
mandate unde este cazul) dar nu sunt postate declaraţiile de interese.
Primăria are printre publicaţii şi Ziarul Primăriei care este disponibil şi online.
Portalul îţi oferă posibilitatea sa cauţi informaţiile dorite atât în conţinutul site-ului cât şi în registrul de
stare civila.
Din anul 1997 funcţionează Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni care facilitează participarea directă a
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local asigurând accesul permanent la informaţie, atât
din domeniul administraţiei locale cât şi din alte domenii de interes local. C.I.C. colaborează cu Colegiul
Consultativ Cetăţenesc, un grup format din liderii de opinie ai grupurilor sociale representative pentru
strucutura socială a oraşului. Aceştia, pe bază de voluntariat îndeplinesc rolul de consultanţi şi purtători
de mesaj înrelaţia administraţie publică – cetăţean.
Ar fi utilă pe site o secţiune de reclamaţii şi sugestii pentru ca cetăţenii să se poată implica şi mai activ
în viaţa publică, iar un forum de discuţii ar aduce mai multe soluţii la problemele de interes local.
4)Timişoara : www.primariatm.ro
Site-ul Primăriei Timişoara conţine informaţii utile, acestea find clasificate pe categorii bine determinate.
In ceea ce priveşte primul criteriu de clasificare se observă că rapoartele anuale privind liberal acces la
informaţiile de interes public şi cel privind transparenţa decizională lipsesc, precum şi declaraţiile de
interese ale conducerii primăriei şi ale funcţionarilor publici cu toate că declaraţiile de avere sunt
complete .
Serviciul electronic de plată a impozitelor şi taxelor nu are încă disponibilă secţiunea plăţi dar portalul
primăriei oferă şi alte servicii electronice precum : bulletin de ştiri, transmisii online a şedinţelor
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Consiliului Local Timişoara, serviciul wap şi stadiul de rezolvare a cererilor. Acest ultim serviciu a fost
pus în funcţiune de abia la jumătatea lunii decembrie 2006.
Monitorul, publicaţie a Primăriei Timişoara a apărut prima dată în decembrie 2002 şi de atunci vine în
cele mai diverse, de la proiecte importante ale municipalităţii, istoria oraşului, pagina cetăţeanului,
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ajutorul timişorenilor cu articole pertinente despre Municipiul Timişoara. Este împărţit pe secţiuni din
cultură, finanţe la cooperare internaţională şi dezvoltare economică.
Traducerile unor secţiuni de pe portal în limba engleză şi în limba germană vin în ajutorul celor
interesaţi, iar cele în limba maghiară şi în limba sârba sunt în curs de finalizare.
Totodata, site-ul primariei dispune de o secţiune Info Europa ce atrage atenţia mediul de afaceri local
prin detaliile despre programele Phare, Ispa si Sapard, date utile în perioada de pre-aderare.
In anul 2001, Primăria Timişoara a introdus în premieră în România "infochioşcurile" ce oferă informaţii
din bazele de date ale primăriei, dar şi informaţii despre aeroportul din Timişoara, CEC, Camera de
Comerţ, Poliţia Timiş, etc. La ediţia din 2003 a Internetics acest proiect a fost desemnat câştigător al
subcategoriei „aplicaţii info kiosk”.
Este de remarcat secţiunea „Democraţie Participativă” ce cuprinde : Consiliile Consultative de Cartier,
Consiliul Seniorilor şi Consiliul Local al Tinerilor. Consiliile Consultative de Cartier sunt formate din
minim 7 persoane cu domiciliul în municipiul Timişoara, cetăţeni ce au hotărât să dezbată împreună
diversele aspecte ale vieţii colective. Aceştia menţin legătura prin Grupul de Legătura Permanent, iar în
fiecare an propun Consiliului Local investiţiile pe care doresc să le realizeze. Consiliul Seniorilor
reprezintă populaţia cu vârstă peste 53 de ani, pensionari şi are un rol de utilitate socială. Consiliul
Local al Tinerilor cuprinde elevi din clasele IX – X aleşi prin alegeri organizate în conformitate cu
prevederile unei legi electorale, oferind tinerilor posibilitatea de a-si exprima opiniile, de a-şi promova
propriile proiecte.
Site-ul Primăriei Timişoara este un site dinamic, în plină ascensiune, iar proiectele avute în vedere
implementează conceptul de guvernare electronică la nivelul municipiului Timişoara.
5)Arad : www.primariaarad.ro
Primăria Arad are postate pe site toate informaţiile de interes public, dar declaratiile de avere nu sunt în
totalitate postate, fiind prezente doar cele ale conducerii primăriei şi ale consilierilor locali. Totodată, nu
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sunt prezente toate programele în derulare, strategia primăriei pe termen scurt sau mediu. In schimb
proiectele de hotărâri, hotărârile adoptate de consiliul local, dispoziţiile primarului sunt uşor accesibile
prin completarea unui simplu camp de căutare. In general, informaţiile se regăsesc în categorii bine

Arădenii pot posta petiţii, sesizări şi reclamaţii cu privire la activitatea conducerii executive sau
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delimitate.

deliberative a primăriei ori printr-o pagină distinctă sau prin email, forum şi chiar prin sondajele
săptămânale postate pe site.
La categoria Info Util se găsesc informaţii cu privire la activităţile comerciale, educative, culturale care
se desfăşoară în municipiul Arad, precum şi o subsecţiune dedicată investitorilor. Info Investitori
prezintă economia locală, zonele industriale din Arad şi posibilităţi de a investi aici, alături de punctele
forte şi facilităţile oferite investitorilor la nivel local .
Varianta în limba engleză şi în limba maghiară a portalului este în curs de finalizare şi ar trebui
finalizată cât mai curând în contextul noi situaţii – membrii ai Uniunii Europene, iar toţi cetătnii europenii
ar trebui să se poată informa cu privire la un nou oraş din Comunitate.
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară aflată în subordinea Consiliului Local a deschis Centrul
de Informare Europeană şi Biroul de Informare Turistică “Infotour Arad”. Centrul de Informare
Europeană are ca şi obiectiv informare opiniei publice cu privire la Uniunea Europeană precum şi
promovarea parteneriatelor locale inter-sectoriale. Infotour Arad oferă informaţii despre serviciile
turistice din municipiul şi judeţul Arad.
In ceea ce priveşte protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, nu există o politică în acest
sens, ca de altfel pe nici un alt site evaluat în cadrul acestui studiu. Se poate vorbi de o protecţie şi
securitate a datelor cu caracter personal doar în cadrul serviciului electronic de plată a impozitelor şi
taxelor locale.
6)Craiova : www.primariacraiova.ro
Portalul Primăriei Craiova nu prezintă în legatură cu primul criteriu de apreciere raportul privind Legea
544/2001 si nici declaraţiile de interese ale aleşilor locali. In schimb toate celelalte informaţii sunt
prezente şi uşor de accesat.
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Excelează în privinţa prezentării programelor şi strategiilor proprii. Există postate pe site strategia de
dezvoltare a municipiului şi programele multianuale de investiţii pe perioada 2005-2009.
Acest site acordă craiovenilor posibilitatea abonării la un newsletter, postării de propuneri şi sesizări

Curierul Primăriei Craiova este o publicaţie lunară ce se distribuie gratuit dar este disponibilă şi online.
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către primărie şi trimiterii de email-uri către municipalitate.

Acesta oferă craiovenilor informaţii din toate domeniile : administraţie publică, investiţii, educaţional,
cultural şi sportive, reprezentănd încă o modalitate prin care administraţia publică locală este aproape
de cetăţenii săi.
Site-ul prezintă la categoria “Informare cetăţeni” o serie de secţiuni privind consultarea cetăţenilor.
Astfel avem Consiliul pentru Transparenţă Locală, Comitet Consultativ Cetăţenesc şi Centru de
Informare pentru Cetăţănei. Consiliul pentru Transparenţă Locală este un mechanism informal de
dialog permanent între grupurile consultative cetăţeneşti, sindicate, organizaţii neguvernamentale
locale şi administraţia publică locală. Rolul său de îmbunătăţire a transparenţei administraţiei publice
locale s-a concretizat în elaborarea unor documente precum Strategia de Dezvoltare Locală prin
Transparenţă Instituţională Şi Strategia pentru Prioritizarea Problemelor Comunităţi Locale. Ambele
documente sunt postate pe net, putănd fii astfel accesibile tuturor cetăţenilor, chiar dacă au făcut sau
nu parte din echipa coordonatoare. Pe de altă parte Comitetul Consultativ Cetăţenesc este un grup
care face propuneri, semnalează probleme şi soluţii de rezolvare a acestora. Toate activităţile
desfăşurate de aceste formaţiuni sunt exemplificate pe portalul primăriei pentru a putea exemplifica mai
bine rolul acestora : sunt formate din cetăţeni pentru a veni în sprijinul întregii comunităţi locale.
Există unele reclame pe site, dar nu există link-uri către alte instituţii din administraţia publică centrală
şi/sau locală. Ca şi alte site-uri nu prezintă o variantă în limba engleză sau intr-o altă limbă de circulaţie
internaţională.
Per ansamblu, acest site oferă informaţii pertinente din punctual de vedere al gradului de obiectivitate,
al relevanţei, coerenţei şi accesibilităţii acestora, pe categorii distincte : Primărie, Locuitori, Afaceri,
Vizitatori, Pagina Primarului ce se adresează tuturor categoriilor sociale din municipiul Craiova
7)Braşov : www.brasovcity.ro
Acest portal vine în ajutorul locuitorilor municipiului Brasov prin doua secţiuni : Birourile Primăriei şi
Servicii Publice, a căror componenţă este detaliată, pe servicii si birouri. Acestea au prezentate

50

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Year 2, Number 2, 2007
Cercetări practice si teoretice în Managementul Urban, Anul 2, Nr. 2, 2007
ISSN: 1842-5712

atribuţiile, programul de funcţionare precum şi o detaliere a actelor necesare în relaţia cu
serviciile/birourile în cauză precum şi posibilitatea de a descărca direct de pe site formularele tip
necesare.

Tâmpei, iar pentru mediul de afaceri există posibilitatea de a-şi trimite ideile de investiţii către
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Secţiunea Turism oferă informaţii actuale şi utile pentru cei ce doresc să viziteze oraşul de la Poalele
municipalitate prin simpla completare a unui formular electronic. Astfel municipalitatea cunoscând piaţa
poate veni în ajutorul acestora.
Tot mediul de afaceri dar şi cetăţeanul de rand pot găsi rezolvare la problemele de interes prin
accesarea diferitelor link-uri către instituţii ale administraţiei publice de la nivel central sau local.
Municipiul Brasov este în curs de elaborare a Agendei Locale 21 – Plan local pentru dezvoltare durabilă
şi pentru ca aceasta să corespundă cât mai bine cerinţelor şi expectativelor cetăţenilor Braşovului,
există pe portalul primăriei 2 chestionare privind strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Brasov,
care completate şi trimise vor ajuta municipalitatea să-şi definească mai bine obiectivele şi strategia.
In legătură cu consultarea cetaţenilor, primăria Braşov a pus la dispoziţie un telefon direct cu Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni. Activitatea acestuia, rolul şi misiunea sunt descrise pe portal. Primăria prin
intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni derulează o serie de programe ce vin în ajutorul
braşovenilor precum firma Practică pentru elevi, Punctul de informare pentru colectarea selectivă a
deşeurilor, Primăria pe înţelesul elevilor şi Comitetele Consultative Cetăţeneşti.
Ultimul numar al publicaţiei lunare Primăria Braşovului disponibil pe net este cel din luna decembrie
2005 iar cetăţenii nu au posibilitatea de a primi buletine de ştiri sau a posta păreri pe un forum.
Toate acestea fac ca guvernarea electronică la nivel local să înceapă să fie implementată iar beneficiile
se vor vedea în timp.
8)Ploieşti : www.ploiesti.ro
Portalul municipiului Ploieşti a luat punctaj mare la primele trei criterii : informaţii de interes public,
informaţii online şi servicii electronice. Chiar dacă nu are postate pe net rapoartele privind aplicarea
Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003 şi nici bugetul şi bilanţul contabil site-ul primăriei prezintă alte
informaţii utile cetăţeanului precum strategia şi programele proprii, documente necesare şi în format
electronic, declaraţii de avere şi de interese. In ceea ce priveşte comunicarea actelor normative şi a
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proiectelor de acte normative aceasta e disponibilă online iar orice cetăţean poate posta o sugestie sau
o reclamaţie cu privire la aspectele importante din punnctul sau de vedere.
In legătură cu informarea cetăţenilor site-ul primăriei prezintă zilnic online Raport al Poliţiei Comunitare,
Consiliului Local : Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare, Administraţia Domeniului Public şi
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Raport reparaţii străzi precum şi rapoarte săptămânale ale unor instituţii de interes local subordonate
Privat, Serviciul Public Finanţe Locale. Astfel fiecare cetăţean doritor se poate informa despre
activitatea serviciilor locale.
Site-ul primăriei prezintă link-uri detaliate către instituţii de la nivel central şi local, precum şi de la
instituţii de interese local din domeniul educaţional, cultural, mediul de afaceri, comercial. Totodată are
legătură directă cu www.infoportal.ro – indexul ştirilor din România.
Centrul de Informare a Cetăţanului oferă toate informaţiile despre actele necesare în relaţia cu
municipalitatea precum şi posibilitatea de a descărca formularele tip online.
Varianta în limba engleză a site-ului este parţial disponibilă, un forum şi un newsletter nefiind
disponibile. Publicaţia lunară a Primăriei Municipiului Ploieşti „Info Ploieşti” este disponibila online şi
conţine un supliment legislativ cu toate actele normative adoptate de Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti de la ultimul numâr al revistei
9)Iaşi : www.primaria-iasi.ro
Imaginea electronică a primăriei municipiului Iaşi este una dinamică şi bogată în informaţii faţă de alte
municipii din regiune precum Suceava, Bârlad sau Piatra Neamţ. Se găsesc uşor proiectele de hotărâri
cât şi hotărârile adoptate de către Consiliul Local, precum şi unele documente tipizate şi alte categorii
de documente produse şi/sau gestionate de Primărie şi utile în relaţia cu primăria. Bugetul şi bilanţul
contabil nu sunt disponibil online în schimb se găsesc uşor proiectele municipalităţii iar pe prima pagină
este postată Declaraţia de Misiune a Primăriei Iaşi ce conţine elementele cadru ale strategiei de
dezvoltare a municipiului: perspectivă financiară, perspectiva clientului, perspectiva proceselor interne
şi perspectiva învăţării-dezvoltării.
Unul dintre punctele cele mai importante ale site-ului e newsletter-ul şi forumul. Astfel, mesajele
cetăţenilor sunt preluate şi se pot găsi şi oferi răspunsuri la problemele acestora. Tot pentru a veni în
sprijinul cetătenilor, primăria a postat pe site numerele de telefon la care se pot face sesizări : un
telefon al cetăţeanului şi un TelVerde.

52

Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Year 2, Number 2, 2007
Cercetări practice si teoretice în Managementul Urban, Anul 2, Nr. 2, 2007
ISSN: 1842-5712

O variantă în limba engleză sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională nu este disponibilă, dar
datorită eforturilor municipalităţii acest lucru nu constituie o piedică, primăria fiind în curs de obţinere a
certificării ISO 9001 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii.

informaţii noi, de interes local. Se regăsesc decizii ale municipalităţii şi ale consiliului local, articole
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Curierul de Iaşi, noua publicaţie a Primăriei este disponibilă şi online, venind în sprijinul ieşenilor cu
despre serviciile şi direcţiile primăriei, proiecte în curs de desfăşurare. Este încă o modalitate de
implementare a guvernării electronice – cetăţeanul trebuie să fie informat prin orice mijloace, iar dacă
nu a putut citi un exemplar al publicaţiei îl poate citi doar accesând portalul primăriei.
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni dezvoltă modul de comunicare cu primăria, iar prin implementarea
programului vizând înfiinţarea Centrelor de Cartier, vorbim despre noi principii de consultare
cetăţenească şi de cooperare între serviciile de interes local, cetăţeni şi aleşii locali.
10)Botoşani : www.primariabt.ro
Site-ul Primăriei Botoşani a obţinut punctaje bune la toate criteriile exceptând criteriul numărul 4 – limbi
străine. Dar acest criteriu lipseşte cu desăvârşire la 57.5% din site-urile evaluate şi la 15% dintre
acestea variantele într-o limbă străină se află disponibile doar parţial.
In legătură cu documentele gestionate de Primăria Municipiului Botoşani acestea sunt disponibile doar
parţial pe portalul primăriei, dar declaraţiile de avere şi de interese precum şi hotărârile adoptate de
Consiliul Local, minutele şi procesele verbale ale şedinţelor. Mai există disponibil pe site Codul de
conduită al funcţionarilor publici, ce vine în ajutorul cetăţenilor ce doresc să ştie cum ar trebui să se
comporte funcţionarii publici cu care vin în contact la locul de muncă şi în relaţia cu aceştia.
Portalul primăriei oferă o serie de informaţii pertinente pentru mediul de afaceri: Incubator de afaceri
pentru IMM-uri în Municipiul Botosani. Acesta oferă IMM-urilor nou infiinţate sau celor cu o vechime de
cel mult 2 ani o serie de servicii precum: servicii de training in managementul afacerilor, servicii de
inchiriere birouri, servicii centralizate de pază, servicii de asistenţă financiară, etc.
Un link direct către www.botosaninews.ro vine în ajutorul cetăţenilor avizi de ştiri din toate domeniile.
Pe site-ul primăriei nu sunt detaliate prea multe link-uri către alte instituţii publice şi/sau private, de la
nivel central şi/sau local.
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In ceea ce priveşte democraţie participativă există Grupurile Consultative Cetăţeneşti, instrumente de
participare cetăţenească. Cu ajutorul lor se urmăreşte creşterea calităţii procesului decizional în
administraţia publică locală. Astfel se realizează în comun acţiuni, lucrări, servicii şi proiecte de interes

Rezultatele obtinute si aprecierea acestora in scopul imbunatatirii site-urilor web ale primariilor oraselor
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local..

reprezinta un inceput incurajator in sprijinirea procesului dificil de realizarea a unor site-uri web
performante care sa indeplineasca cat mai bine cerintele unui “vizitator obisnuit”.
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