
Anexa 1 

Îmbunătățirea și îmbogățirea serviciilor online 

Cerinţele şi nevoile cetăţenilor cresc continuu, iar căutarea informaţiilor şi derularea 

unor activităţi de către aceştia au - cel mai adesea - ca rezultat pierderea de timp preţios. 

Mai mult, adoptarea Internetului de către cetăţeni a crescut semnificativ în ultimii ani. 

Aceşti factori ar trebui să conducă organismele guvernamentale si administrațiile locale 

la implementarea urgentă de aplicaţii actuale de e-guvernare, menite să uşureze viaţa 

cetăţeanului-contribuabil. 

Ideea de e-guvernare s-a maturizat considerabil pe parcursul ultimilor ani. Tot mai 

multe guverne si administrații regionale sau locale au trecut de la profilul tradiţional la 

unul electronic. De-a lungul celor peste 15 ani de când s-a introdus conceptul de e-

government, evoluţia lui s-a concretizat în 5 niveluri de maturitate: 

Nivelul 1 – Cetăţeanul primeşte doar informaţii generale (eventual şi specifice) pentru 

problemele lui, respectiv o listă de documente necesare; 

Nivelul 2 – Asemănător cu nivelul 1, dar sunt disponibile formulare electronice pentru 

fiecare problemă; in final, tratarea documentelor se face tot in modul tradiţional; 

Nivelul 3 – Se pot introduce date în format electronic, dar în plus există o verificare a 

acestora (şi chiar un nivel de îndrumare în completarea formularelor). Iniţierea 

proceselor nu se mai face prin prezenţa „la ghişeu”, dar livrarea documentelor dinspre 

administraţia publică se face tot în modul tradiţional; 

Nivelul 4 – Serviciile acoperă online întreaga tranzacţie (întregul proces administrativ). 

Cetăţenii primesc documentele în format electronic, iar plata diverselor taxe şi 

contribuţii se face tot electronic; 

Nivelul 5 – Serviciile sunt pro-active, orientate către cetăţean. In cazul unor servicii 

uzuale, de genul declaraţie de impunere, nu mai trebuie completate de fiecare dată 

informaţiile personale, cât timp ele există deja în sistemul administraţiei publice. 

Un plan strategic pentru perioada 2014-2020 nu-si poate propune altceva decat 

abordarea directa a Nivelului 5, indiferent de situatia actuala. 

 

Modelul de maturitate 

Un alt concept important in abordarea strategiei de e-government il reprezinta 

adoptarea unui model de lucru care sa imbunatateasca rata de succes a operatiunilor si 

proiectelor IT in administratia locala. Un posibil model este Capability Maturity Model 

(CMM), care, impreuna cu metodologia de aplicare aferenta, ofera un instrument de 

stabilire a maturitatii unei organizatii (in cazul de fata - primaria Cluj), in baza unui set 



de criterii predefinite. Aceasta maturitate reprezinta capacitatea unei organizatii de a 

implementa si opera in mod sustenabil un portofoliu de aplicatii de e-guvernare. 

Atingerea unui anumit nivel de maturitate intr-o organizatie poate fi un obiectiv de sine 

statator, dar in cazul primariei Cluj s-ar putea incepe cu un fel de “pilot” prin atingerea 

unui nivel CMM superior in cazul proiectelor referitoare la e-guvernare. Un “nivel de 

maturitate X” inseamna ca o organizatie, atunci cand a fost evaluata, a fost declarata 

capabila sa atinga obiectivele cerute de nivelul respectiv (X). 

Literatura de specialitate pentru e-guvernare descrie diverse modele de maturitate, cu o 

structura de la 2 la 6 nivele. Probabil cel mai cunoscut model este cel “five-level”, deja 

prezentat mai sus in documentul de fata. Judecand prin prisma situatiei actuale de la 

primarie, descrisa si ea in acest document, administratia locala se gaseste undeva intr-o 

faza incipienta a nivelului 3, iar trecerea spre nivelul 5 (obiectivul  pe care ar trebui sa 

ni-l propunem, nivelul fiind denumit uneori si “e-democratie”) nu se va putea face fara 

adoptarea unui model adecvat de maturitate (de tipul CMM) si a metodologiei de 

aplicare a acestui model. 

 

“Good practices” si arhitectura orientata pe servicii 

O prima idee de bune practici consta in evitarea greselilor comise de organizatii care au 

trecut mai devreme prin faze similare ale e-guvernarii. De ex., s-a ajuns la concluzia ca 

erorile de leadership actioneaza frecvent drept bariere in calea progresului, iar 

managementul proiectelor de e-guvernare trebuie facut in mod profesionist. Retelele 

sociale si comunitatile locale de orice tip pot contribui la succesul proiectelor deoarece - 

cel mai adesea - ele inspira, informeaza si integreaza cetatenii - o conditie obligatorie in 

orice proiect. 

Cele mai semnificative bariere identificate in e-guvernare sunt: 

 greseli de leadership - au ca rezultat un progres lent sau “carpacit”; 

 inhibitori financiari - limiteaza fluxul de investitii in zona de e-guvernare; 

 “digital divides” - inegalitatile conduc la diferente de motivatie si competente, 

rezultand in esecul de a adresa nevoi particulare ale utilizatorilor; 

 coordonare slaba la depasirea limitelor jurisdictionale, administrative si 

geografice; 

 inflexibilitate organizationala - impiedica adaptarea la noile forme de partajare a 

informatiilor si serviciilor; 

 lipsa de incredere legata de un posibil nivel scazut de securitate si 

confidentialitate a datelor in retelele IT; 

 design tehnic deficitar - conduce la incompatibilitati intre sisteme sau la servicii 

de e-guvernare dificil de utilizat. 



O alta idee importanta este legata de masurarea continua a impactului sistemelor de e-

guvernare asupra populatiei vizate de ele. In fapt, aceasta masura ar trebui sa fie un 

indicator principal al succesului oricarui proiect de e-guvernare. 

Nu in ultimul rand, orice sistem de e-guvernare trebuie organizat obligatoriu in jurul 

activitatilor si nevoilor partilor implicate in sistem (cetateni, firme, angajati, etc.) si nu in 

baza vreunei structuri organizatorice sau de alta natura a administratiei. Cu alte cuvinte, 

este necesara adoptarea unei arhitecturi bazate pe servicii, iar aceste servicii trebuie 

gandite si structurate pe “evenimente de viata” (a se vedea portalul 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public). Exista si alte exemple semnificative 

in acest sens, unele dintre ele contribuind decisiv la standardizarea, transparenta si 

claritatea proceselor administrative. 

Pentru ca furnizarea de servicii de e-guvernare sa aiba succes la toate nivelurile 

administratiei locale, dar si in randul populatiei si a celorlalte parti implicate, este 

absolut necesar ca aceste servicii sa fie: 

 legate la o strategie de management a continutului de tip “big data” si cu o 

structura de suport adecvata (incl. editori de date); 

 sustinute de utilizarea pe scara larga a “open standards” pentru o 

interoperabilitate bazata 100% pe principiul “I will say it only once” (adica pe 

surse de date cu proprietar unic, corecte si neredundante); 

 dezvoltate printr-o pozitionare constanta in “piata” (printre utilizatori). 
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