
I. Introducere 
Acest document pornește de la premisa că e-guvernarea poate contribui substanțial la 

modernizarea administrației publice din România și poate furniza instrumentele 

necesare pentru transformarea interacțiunii dintre administrație și cetățeni, companii, 

organizații non-guvernamentale sau alte instituții ale statului. 

Trebuie de la început precizat că e-guvernarea nu trebuie gândită ca un nou strat 

birocratic sau ca un scop în sine, ci e nevoie de integrarea ei în viziunea pe termen lung a 

administrației, cu acceptarea faptului că va schimba o mare parte a modului în care se 

desfășoară procesele administrative, atât interne cât și externe. 

Analiza de față pornește de la o stare de fapt atât de evidentă încât scapă uneori actorilor 

implicați: administrația, atât cea locală, cât și cea centrală, este o avidă generatoare și 

consumatoare de date și de tehnologii informaționale și de comunicații. Adoptarea 

acestor tehnologii nu s-a făcut însă întotdeauna ca parte a unui plan coerent de integrare 

în fluxurile de lucru al administrației și ca parte a unei viziuni de dezvoltare, iar 

departamentele IT din cadrul entităților administrative din România sunt de multe ori 

subdimensionate, atât ca personal, cât și ca buget sau autoritate în cadrul instituției. 

Simpla informatizare a diferitelor compartimente din administrația locală nu este de 

ajuns pentru a afirma că e-guvernarea este implementată dacă procesele interne, modul 

de lucru și interacțiunea cu cetățenii sau companiile nu sunt îmbunătățite și adaptate 

pentru a profita de echipamentele și aplicațiile achiziționate sau dezvoltate intern, 

precum și de răspândirea accesului la internet. 

Există la această oră multe definiții ale e-guvernării, iar alegerea uneia sau alteia dintre 

acestea depinde și de obiectivele care sunt vizate in planul de implementare a diferitelor 

servicii electronice. Unele pun accent pe furnizarea de servicii online cu ajutorul 

infrastructurii oferite de internet, altele insistă pe utilizarea tehnologiilor informaționale 

în administrație, iar un al treilea grup se concentrează pe rolul pe care îl pot juca aceste 

tehnologii informaționale în transformarea administrației.  

Pentru acest document vom adopta o definiție preluată din documentele pe această 

temă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OCDE), care spune că e-

guvernarea este folosirea tehnologiilor informaționale și de comunicare, și în special a 

internetului, ca instrumente pentru bună guvernare.  

În literatura de specialitate sunt identificate 6 atribute majore ale e-guvernării:  

 Utilizarea IT&C - e-guvernarea se bazează cvasi-exclusiv pe utilizarea IT&C, deci 

este doar o extensie a guvernării în sens general. 

 Livrarea de informații și servicii - Proiectele/sistemele implementate trebuie să 

poată disemina/livra toate informațiile/serviciile de interes pentru cetățeni.  



 Transparență și responsabilitate - e-guvernarea trebuie să fie transparentă și 

responsabilă pentru toate părțile interesate (interne sau externe organizației), în 

ideea creșterii încrederii acestora.  

 Transformare organizaționala și structurală - orice proiect de e-guvernare poate 

solicita organizației să sufere transformări care să permită atingerea obiectivelor 

de proiect.  

 Integrare - Orice utilizator al unui sistem de e-guvernare ar trebui să aibă un 

singur punct de acces, ceea ce presupune integrarea completă a diferitelor 

aplicații.  

 Guvernare eficientă - Eficiența guvernării este extrem de importantă în ideea ca 

toate atributele de mai sus să fie gestionate efectiv și eficient.  

Scopul introducerii e-guvernării este așadar de a susține și a potența buna guvernare, iar 

pentru ca acest obiectiv să fie atins trebuie ca e-guvernarea să fie însoțită de reforme în 

administrație. Trebuie de asemenea menționat că nu există o singură cale prin care e-

guvernarea poate fi implementată. Drumul de urmat trebuie decis în funcție de 

obiectivele urmărite și de condițiile particulare fiecărei instituții în parte. 



II. Analiza Preliminară 

Cadrul general  

În urma recensământului din 2011, ale cărui rezultate au fost date publicității, Cluj-

Napoca este al doilea oraș ca mărime al țării, după capitală, cu o populație de 324.576 de 

locuitori, la care se adaugă în fiecare an, timp de mai mult de nouă luni, zeci de mii de 

studenți.  

Statisticile care vorbesc despre numărul utilizatorilor de internet, atât la nivelul întregii 

țări, cât și în Cluj-Napoca, oferă uneori date contradictorii, în special din cauza 

metodologiilor mult diferite folosite. Astfel, informații oferite de Institutul Național de 

Statistică într-un raport recent arată că 52,9% dintre români au acces la internet acasă, 

în mediul urban acest procent fiind de 73,2% Informațiile nu sunt defalcate pe județe 

sau orașe, așa încât nu putem estima procentul pentru Cluj-Napoca. Ceea ce este însă 

interesant este că, potrivit aceluiași raport, cele mai utilizate dispozitive pentru a accesa 

internetul sunt telefoanele mobile, 61.8% dintre respondenți folosindu-le pentru acest 

lucru (pe locul doi vin laptopurile, cu 47,5%). 

În ceea ce privește numărul utilizatorilor de internet din Cluj-Napoca, un sondaj efectuat 

de IRES arată că 63% dintre clujeni au accesează internetul cel puțin o dată pe lună. 

În ciuda acestor neconcordanțe, luate în ansamblu toate rapoartele și sondajele ne dau o 

idee despre gradul de utilizare a internetului de către români în general și de către 

clujeni în special. Putem spune fără teama de a greși că peste 60% dintre locuitorii 

orașului folosesc internetul des și foarte des, și că din ce în ce mai mulți fac acest lucru 

cu ajutorul dispozitivelor mobile. 

Aceste constatări se constituie în argumente foarte solide pentru nevoia implementării 

cât mai multor servicii online (care pot fi astfel accesibile în acest moment pentru cel 

puțin 60% dintre clujeni). Trebuie ținut cont de tendința mutării accesului la internet 

dinspre calculatoare de tip desktop, cu monitoare mari, către dispozitive mobile, cu 

ecrane de mai mici dimensiuni. Trebuie, de asemenea, înlesnit accesul la internet a celor 

care nu au încă o conexiune acasă, prin diverse metode (hotspot-uri în parcuri și piețe, 

chioșcuri dedicate).    

Uriașa majoritate a conexiunilor fixe la internet sunt de tip broadband; de altfel, 

România este prezentă constant pe primele locuri la nivel mondial în ceea ce privește 

viteza medie a conexiunilor la internet. La acest lucru contribuie mai mulți factori, dintre 

care putem aminti avantajul de a arde etapele tehnologice (România a avut puține 

conexiuni dial-up, de pildă) și concurența acerbă pe piață.  

 



 

Date statistice legate de folosirea serviciilor online existente 

Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția cetățenilor municipiului mai multe servicii care 

pot fi accesate prin intermediul diferitelor pagini de web administrate de primărie. 

1. Plata impozitelor și taxelor locale online 

În acest moment, portalul de plată online a taxelor și impozitelor are circa 7000 de 

utilizatori. Pentru înregistrarea în sistem, cetățenii au la dispoziție două modalități: 

- înregistrarea la Direcția de taxe și impozite, la primăriile de cartier sau la Centrul de 

informare al cetățenilor (caz în care datele de acces și parola sunt obținute pe loc) 

- înregistrarea online sau prin poștă (caz în care obținerea datelor de acces durează 

aproximativ 3 zile) 

Pe acest portal se pot achita toate taxele cu debit (impozite locale, taxe de concesiuni, 

taxe de închirieri, in general pentru toate taxele pentru care exista un contract cu 

municipalitatea). 

2. Programarea online a căsătoriilor 

Pentru acest serviciu nu este necesară nici o procedură specială de înregistrare. Ea se 

efectuează de pe site-ul primăriei, până în acest moment a fost folosită de aproape 5700 

de cupluri. 

3. Programarea online pentru depunerea cererilor de transcriere a certificatelor 

cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care au redobândit cetățenia română 

Pentru acest serviciu nu este necesară nici o procedură specială de înregistrare. Ea se 

efectuează de pe site-ul primăriei, până în acest moment au fost înregistrate peste 8400 

de programări. 

Serviciul funcționează din luna august 2013. 

4. Depunerea și urmărirea online a cererilor depuse 

Nu e necesară înregistrarea, acest serviciu este gratuit și transparent. Se poate urmări 

stadiul rezolvării cererilor depuse la ghișeele primăriei pe baza numărului de 

înregistrare, a datei depunerii și a numelui persoanei care a depus-o. Unele cereri se pot 

depune online (cerere de parcare, cerere de liberă trecere), la fel fără a fi necesară 

înregistrarea. 



Pana la aceasta data au fost 517.425 interogări în  baza de date privind urmărirea 

cererilor depuse.  

5. Plata online a amenzilor de circulație și a celor acordate de poliția locală, plata altor 

taxe fără debit si plata taxei de libera trecere 

Începând cu 2013, pe portalul primăriei se pot achita online amenzile de circulație și 

cele date de poliția locală, plata unor taxe fără debit ce privesc starea civila și evidența 

populației (taxa pentru eliberarea cărților de identitate, taxa de divorț, etc.) si plata taxei 

de libera trecere. 

6. Plata online a amenzilor aflate in executare silită 

Începând cu luna noiembrie a fost implementată posibilitatea plății online a amenzilor 

aflate în executare silită, serviciul fiind deja utilizat de mai multe firme. 

7. Servicii online implementate prin proiectul european "Sistem informatic integrat pentru 

servicii online oferite în municipiul Cluj-Napoca” 

În cadrul proiectului “Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite în 

Municipiul Cluj-Napoca“ s-au implementat următoarele 7 servicii electronice:  

 Solicitare amplasare panouri publicitare și bannere;  

 Solicitare organizare manifestații/evenimente publice;  

 Serviciul gestiune autorizații pentru parcări;  

 Sesizare mașini abandonate;  

 Sesizare câini comunitari;  

 Sesizare cerșetori;  

 Sesizare rampe clandestine. 



 

 

Plata amenzilor de circulație și a celor acordate de poliția locală se poate face si prin 

portalul național ghișeul.ro, unde primăria Cluj-Napoca este înrolată în sistem. 

Lunar, portalul e-primariaclujnapoca.ro, cu aplicațiile dezvoltate de primăria 

municipiului Cluj-Napoca, are peste 10.000 de vizite, ajungând până la 14.000 de vizite 

lunar în unele luni. Din acestea aproximativ 12% au fost efectuate de pe sisteme de 
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operare mobile în ultima lună – spre comparație, în luna iunie 2013 circa 10,5% din 

accesări au fost efectuate de pe dispozitive mobile. 

Site-ul primăriei 

Paradigma după care site-ul primăriei Cluj-Napoca a fost realizat acordă o importanță 

scăzută serviciilor online oferite cetățenilor sau firmelor, fiind gândit în mod 

preponderent pentru oferirea de informații 

Site-ul oficial al primăriei, primariaclujnapoca.ro, conține multe informații, în general 

actualizate, dar organizarea acestor informații este deficitară din cauza ergonomiei 

paginii (care ar putea fi îmbunătățită). Numărul foarte mare de meniuri, categorii, 

domenii în care este împărțită informația disponibilă și regulile după care aceasta este 

plasată în aceste meniuri face mai dificilă decât ar fi fost de dorit găsirea datelor 

necesare. 

Primăria Cluj-Napoca întreține în acest moment mai multe site-uri, în afară de site-ul 

oficial (zecepentrucluj.ro, visitcluj.ro, clujbussiness.ro, viatalagradi.ro, visitclujnapoca.ro, 

ziledecluj.ro), dar nu exista o administrare centralizată a acestor site-uri. 

O altă problemă este faptul că vechiul site (primariacj.ro) este încă activ, firma care l-a 

realizat refuzând până în prezent să îl dezactiveze. Informațiile prezente pe acest site 

sunt perimate și pot induce în eroare cetățenii sau firmele. 

De conținutul site-ului oficial se ocupa Biroul Mass-Media. 

Disponibilitatea diferitelor compartimente ale administrației 

locale de a participa la implementarea serviciilor online 

Una dintre problemele de care trebuie să se țină seama în creionarea strategiei pentru 

introducerea e-guvernării este necesitatea explicării întregului proces angajaților din 

diferitele compartimente ale primăriei. Din discuțiile cu mai mulți șefi de direcții și 

servicii, ca și cu câteva zeci de funcționari (aceasta din urmă prilejuită de un curs despre 

avantajele utilizării noilor tehnologii în administrația publică, organizat în cadrul unui 

proiect PODCA), funcționarii au, în legătură cu introducerea și răspândirea serviciilor 

online, două mari temeri: frica de pierdere a locurilor de muncă și frica de a nu fi 

capabili să lucreze aceste noi tehnologii.  

Din experiența noastră, funcționarii pot să înțeleagă și să accepte avantajele noilor 

tehnologii dacă ele le sunt explicate și se ține cont și de opinia lor.  

Din discuțiile avute cu șefii de direcții și servicii din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, gradul 

de entuziasm în ceea ce privește implementarea serviciilor de e-guvernare variază 

foarte mult. Cei care au experimentat avantajele oferite sunt și cei mai entuziaști în 

continuarea reformelor și implementarea altor asemenea servicii. 



Funcționarii care nu doresc schimbarea se vor preleva de interpretarea în mod cât mai 

restrictiv a legilor românești, care de la început nu au fost gândite nici pentru a înlesni 

accesul cetățenilor sau ale firmelor la informații nici pentru a promova e-guvernarea. 

Atât timp cât mentalitatea este de tipul: dacă nu e specificat în lege, nu facem nu se 

schimbă în dacă nu e interzis în lege, se poate face, implementarea serviciilor de e-

guvernare va întâmpina probleme din partea unor funcționari aflați în funcții de decizie. 

  



III. Analiza Sectorului  

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 există servicii de e-guvernare 

implementate, accesibile și folosite 

 peste 70% dintre locuitorii orașului 

au acces la internet 

 la fel ca în cele mai multe orașe din 

România, în Cluj-Napoca media 

vitezei conexiunilor la internet este 

printre cele mai mari din lume 

 există câteva proiecte de colaborare 

între mediul de afaceri, universități 

și administrația locală, în special 

prin intermediul ClujIT 

 parte din funcționari au fost instruiți 

în legătură cu e-guvernarea și 

avantajele oferite (de pildă în cadrul 

proiectului Pregătirea sistemului de 

e-administrație în România) 

 există în acest moment 

angajamentul politic pentru 

implementarea e-guvernării 

 serviciile online implementate sunt 

sau pot fi rapid adaptate pentru 

accesul de pe dispozitive mobile 

 cele mai multe servicii oferite de 

administrație nu sunt prezente 

online 

 există prea multe site-uri, unele 

dintre ele neactualizate, legate de 

administrația locală a orașului 

 infrastructura IT este deficitară, atât 

în ceea ce privește hardware-ul, dar 

mai ales în ceea ce privește 

software-ul și modul în care 

diferitele aplicații existente 

comunică între ele 

 resursa umană este, în mare parte, 

nepregătită pentru utilizarea noilor 

aplicații și reticentă în ceea ce 

privește implementarea lor 

 departamentul IT este grav 

subdimensionat 

 nu există seturi de date în format 

deschis disponibile cetățenilor sau 

firmelor (în ideea mișcării Open 

Data) 

 există o lipsă de colaborare între 

diferitele instituții din cadrul 

administrației locale (atât instituții 

subordonate Primăriei, cum este 

RATUC, cât și externe - Consiliul 

Județean, Trezoreria, etc.) 

 nu există un plan bazat pe o viziune 

clară pentru implementarea e-

guvernării, iar acest lucru duce la o 

lipsă a adaptării procedurilor 

existente pentru trecerea lor online 

 nu toate site-urile sunt adaptate 

pentru accesul de pe dispozitive 



mobile 

 comunicarea online este deficitară - 

un simptom este nefolosirea de 

către angajați a adreselor de email 

instituționale 

 fondurile disponibile sunt pentru 

implementarea unor noi servicii de 

e-guvernare sunt insuficiente 

 nu există o strategie pe acest 

domeniu la nivelul zonei 

metropolitane 

 legislația actuală nu a fost gândită 

pentru a facilita oferirea de servicii 

online  

Oportunități Amenințări 

 posibilitatea extinderii 

parteneriatului între mediul 

academic, firmele din domeniu și 

administrația locală 

 posibilitatea accesării unor fonduri 

europene pentru dezvoltarea și 

implementarea serviciilor de e-

guvernare (în cadrul programului 

operațional Competitivitate, 

obiectivul Acțiuni pentru dezvoltarea 

de instrumente de e‐Guvernare 

pentru întreprinderi și cetățeni (e‐

Guvernare 2.0) 

 posibilitățile oferite de statutul de 

Capitală Europeană a Tineretului în 

2015 

 valorificarea experiențelor 

diferitelor orașe în implementarea 

e-guvernării (eventual încheierea 

unui parteneriat cu unul dintre 

aceste orașe) 

 existența unei industrii IT puternice, 

ceea ce facilitează accesul atât la 

companii cu experiență în 

 legislația actuală neadaptată 

posibilităților oferite de e-guvernare 

 contextul politic local și național 

(până în 2020 vor avea loc atât 

alegeri locale cât și două rânduri de 

alegeri legislative naționale, două 

alegeri prezidențiale și două tururi 

de alegeri pentru Parlamentul 

European) 

 problemele financiare existente la 

nivelul administrației locale, în 

special în cazul în care creșterea 

economică nu va fi susținută 

 rezistența la schimbare din partea 

funcționarilor publici 

 lipsa interesului pentru un proces 

de administrație publică 

transparent și trasabil 

 lipsa corelării introducerii e-

guvernării cu eficientizarea și 

adaptarea administrației publice (în 

special în ceea ce privește procesele 

interne) 

 securitatea aplicațiilor de e-



furnizarea de soluții complexe, cât și 

la start-up-uri care pot fi interesate 

într-o colaborare cu administrația 

locală 

 accesul la internet de pe dispozitive 

mobile este în creștere accentuată, 

ceea ce poate oferi o oportunitate de 

creare de la început a serviciilor 

online cu accesul mobil ca 

specificație de bază, înlesnind 

adopția acestora 

 încadrarea în Agenda digitală 

europeană 2020, care oferă 

oportunități atât pentru 

administrația locală, cât și pentru 

colaborări între administrație și 

mediul de afaceri 

guvernare, mai ales în cazul în care 

acestea vor fi folosite de un număr 

din ce în ce mai mare de persoane și 

firme 

 un proces de comunicare ineficient 

în explicarea acestor noi servicii și 

ale transformărilor din cadrul 

administrației locale pe care le vor 

produce 

 

  



IV. Probleme strategice  
Din analiza de mai sus și din discuțiile cu stakeholder-ii, cele cinci probleme strategice 

cheie cu care se confruntă implementarea serviciilor de e-guvernare în Cluj-Napoca 

sunt: 

1. Lipsa unei viziuni și, legată de aceasta, a unei strategii coerente de dezvoltare a 

e-guvernării.  

2. Lipsa unei culturi organizaționale care să pună accentul pe dezvoltarea e-

guvernării.  

3. Resursele financiare limitate disponibile pentru implementarea e-guvernării și 

subdimensionarea gravă a departamentului IT (responsabil, în acest moment, cu 

implementarea serviciilor de e-guvernare). 

4. Lipsa promovării serviciilor de e-guvernare existente și inexistența unei 

campanii de educare a cetățenilor cu privire la avantajele acestora  

5. Lipsa unei legislații adecvate pentru implementarea e-guvernării - această 

problemă strategică există, dar poate fi în mai mică măsură influențată de acțiuni la nivel 

local. 

  



V. Strategii de răspuns la problemele strategice 
 

1. Lipsa unei viziuni și a unei strategii 

Implementarea serviciilor de e-guvernare nu a fost până acum o prioritate pentru 

administrația locală din Cluj-Napoca. Serviciile existente au fost dezvoltate fie ca parte a 

unor proiecte, fie ca servicii de sine stătătoare, în momentul în care s-a cerut acest lucru, 

de obicei de la nivel central.  

Pentru implementarea e-guvernării este nevoie de formularea unei viziuni și, pe baza 

acesteia, a unei strategii de dezvoltare în acest domeniu. Această strategie ar trebui să 

cuprindă și planul unei arhitecturi software care să ducă la realizarea unui sistem 

informatic integrat la nivelul administrației locale, care să se poată de asemenea integra 

ușor cu alte sisteme, la nivel local, regional și național. De asemenea, pe baza acestei 

strategii ar trebui regândite procedurile interne din cadrul administrației locale pentru 

ca acestea să se adapteze nevoilor cetățenilor sau firmelor și să poată fi replicate ca 

servicii online. 

În cadrul oricărei organizații, cu atât mai mult a celor publice, există o serie de politici și 

proceduri interne adoptate cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor stabilite și buna 

desfășurare a proceselor ce stau la baza activității respectivei entități. Procedurile au 

rolul de a seta modul și cadrul în care se desfășoară procesele, precum și regulile care le 

guvernează, astfel încât standardele de lucru să fie comune și activitatea unitară. Într-o 

variantă simplificată, am putea spune ca procedurile sunt adevărate „ghiduri de 

utilizare” a proceselor. 

În momentul actual, referindu-ne la Primăria Cluj-Napoca, majoritatea proceselor și 

procedurilor în vigoare deservesc tipul de administrație publică tradițională, în care 

contactul cu cetățenii se face în mod direct, față în față. Însă trecerea spre sfera 

serviciilor online va presupune adaptarea acestora noilor nevoi, prin integrarea 

tehnologiei atât ca utilizare propriu-zisă, cât și ca terminologie. 

Serviciile electronice trebuie gândite pornind de la nevoile clienţilor şi nu de la structura 

şi necesităţile administraţiei. Nevoile fiecărui client faţă de un anumit serviciu pot fi 

foarte variate – de la simpla informare, la asigurarea unor nevoi de bază şi până la 

nevoia de implicare în gestionarea afacerilor comunităţii. Nevoile fiecărui astfel de 

segment de posibili clienţi trebuie adresate într-un mod diferit în ceea ce priveşte 

nivelul de sofisticare al instrumentelor oferite, nivelul de asistenţă sau modul de livrare. 

 

 



2. Lipsa culturii organizaționale 

În ceea ce privește resursa umană, există mai multe provocări. Una dintre ele este 

reticența la schimbare din partea funcționarilor, fiind nevoie de explicarea nevoii 

introducerii acestor servicii online. S-a conturat și necesitatea instruirii funcționarilor în 

utilizarea noilor tehnologii, astfel încât să se diminueze scepticismul acestora în 

folosirea IT&C. În același timp, trebuie insistat pe schimbarea modului în care 

parteneriatul cetățeni-firme-administrație trebuie să funcționeze, plecând de la 

transparența actului administrativ până la accesul liber la seturi de date. 

Este nevoie de o strategie coerentă de comunicare a avantajelor acestor noi tehnologii și 

de explicare a modului în care ele vor simplifica și asista munca funcționarilor. De 

asemenea, pe baza unei evaluări a impactului introducerii diverselor sisteme 

informatizate, ar trebui să existe o situație clară cu evoluția numărului de locuri de 

muncă afectate (detașate, modificate, desființate) pentru fiecare direcție sau serviciu.  

În ceea ce privește frica de a nu putea ține pasul cu avansul tehnologic, funcționarii ar 

trebui să beneficieze de un program de training adaptat nevoilor lor, care să le 

demonstreze că aceste noi tehnologii sunt gândite astfel încât să fie cât mai ușor de 

utilizat. 

În cazul în care funcționarii nu sunt ei convinși că aceste noi sisteme și serviciile care se 

bazează pe ele sunt și în avantajul lor (le simplifică munca, elimină operațiunile de 

rutină), rezistența la schimbare, care va fi și așa considerabilă, va deveni aproape 

imposibil de învins. 

Implementarea e-guvernării poate ajuta la procesul de transparentizare a actului 

administrativ. Asigurarea unui proces de guvernare transparent aduce cu sine și o 

responsabilizare a factorilor de decizie din instituție precum și un transfer de cunoștințe 

către cetățenii implicați în actul de guvernare. Rezultatul este reducerea actelor de 

corupție și îmbunătățirea calității deciziilor.  

Unul din principiile ce se doresc introduse în următoarea etapă de planificare strategică, 

pentru asigurarea transparenței actului de guvernare local,  este expunerea online a 

datelor publice (Open Data). Acest principiu presupune publicarea online a seturilorde 

date neconfidențiale, în formate standardizate, cu scopul accesării și procesării deschise 

de către cetățeni. Prin utilizarea acestor date în aplicații generate de cetățeni și companii 

se poate asigura îmbunătățirea serviciilor orașului, precum și o contribuție la asigurarea 

transparenței actului de guvernare.  

Procesul de publicare a datelor publice va avea la bază norme interne ce trebuie definite, 

cu impact în:  

 criteriile de achiziție de aplicații informatice noi, ce vor trebui să includă nativ 

mecanisme de publicare a datelor publice  



 extinderea aplicațiilor actuale pentru a putea expune datele publice   

 extinderea procedurilor interne pentru a include pregătirea și publicarea 

periodică a datelor publice aflate în sistemele informatice ale instituției  

 asigurarea infrastructurii necesare păstrării și asigurării integrității datelor 

publice expuse cetățenilor. 

Menţionat şi anterior, un important atribut al e-guvernării este acela că presupune o 

transformare organizaţională şi structurală a administraţiei care să permită atingerea 

obiectivelor stabilite. Proporţiile transformărilor pe care organizaţia în care se doreşte 

implementarea sistemului de e-guvernare le va suferi sunt direct legate de stadiul de 

maturitate al trecerii sale de la administraţia tradiţională la cea de tip electronic. 

În cazul de faţă, al Primăriei Cluj-Napoca, vorbim despre o serie de transformări destul 

de ample, întrucât implementarea sistemului de e-guvernare aici e mai degrabă într-o 

fază incipientă. Acestea vor viza nu doar forma, modul de interacţiune cu beneficiarii şi 

furnizarea serviciilor către aceştia, ci şi mijloacele, fiind nevoie de o revoluţionare a 

activităţii acestei instituţii aşa cum o ştim in prezent. 

Să nu uităm, însă, că e vorba despre un aparat administrativ public, o organizaţie de 

dimensiuni relativ mari, cu o adaptabilitate scăzută la situații necunoscute şi un grad de 

inovaţie destul de redus. Aceasta va avea tendinţa de a-şi păstra inerţia în faţa unor 

modificări bruşte şi de a face tranziţia în propriul său ritm. Ne aşteptăm la o rezistenţă 

crescută la schimbare, lucru dovedit de altfel şi în urma discuţiilor iniţiale purtate cu 

reprezentanţii diferitelor departamente de lucru ale Primăriei, care s-au arătat sceptici 

în faţa argumentelor pro e-guvernare. 

În acest context intervine conceptul de management al schimbării. Pentru ca obiectivele 

stabilite prin această strategie să aibă o şansă de realizare cât mai ridicată, e nevoie de 

cooperarea întregii organizaţii, reprezentată în special de resursa umană. Angajaţii sunt 

cea mai valoroasă resursă a acestui tip de organizaţie, de aceea o atenţie sporită trebuie 

acordată informării şi educării lor în spiritul obiectivelor propuse, pentru ca ei să le 

înţeleagă, să şi le asume şi să acţioneze pro-activ în atingerea lor.  

Legat în mare parte de resursa umană, managementul schimbării înseamnă mult mai 

mult decât simpla gestionare a oamenilor. Presupune o activitate de management 

complexă, definită pe zone de acţiune precum: 

 Mobilizarea şi angajamentul resursei umane în atingerea obiectivelor propuse 

 Organizarea resurselor şi a proceselor de urmat 

 Soluţionarea conflictelor şi diminuarea rezistenţei la schimbare 

 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale adaptate noilor obiective 

 Calificarea şi dezvoltarea resursei umane pe baza noilor necesităţi 

 Dezvoltarea leadership-ului conform noilor roluri 

 Orientarea şi alinierea tuturor jucătorilor pe calea comună a obiectivelor de atins 



 

3. Lipsa resurselor financiare și subdimensionarea departamentului IT 

Analiza situației actuale a primăriei Cluj din perspectiva e-guvernării relevă existența 

unui nivel relativ scăzut de acoperire a nevoilor reale și complete de servicii IT&C 

adresate contribuabililor. Această situație derivă în principal din lipsa resurselor 

necesare, atât financiare, cât și de personal.  

Transformarea municipiului într-un exemplu de implementare a e-guvernării în 

România ar trebui să devină o prioritate a administrației locale, și nu doar la nivel 

declarativ, ci și prin alocarea resurselor, financiare, de personal și de autoritate pentru 

ca implementarea serviciilor de e-guvernare să devină fezabilă. 

Strategia de dezvoltare pentru următoarea perioadă ar trebui să aibă în vedere 2 faze 

distincte de implementare:  

 Recuperarea decalajului față de administrațiile ”moderne”, care au atins deja 

nivelul 5 de maturitate1;  

 Extinderea avantajului tehnologic prin adoptarea și implementarea de sisteme 

”best-of-breed” pe verticalele considerate ca având prioritate maximă.  

Pentru abordarea acestei evoluții, administrația locală trebuie să aibă în vedere câteva 

elemente fundamentale, cum ar fi:  

 alinierea la tehnologiile de top ale momentului;  

 adoptarea unui model de măsurare a maturității organizației proprii, cel puțin 

din perspectiva sistemelor de e-guvernare2;  

 folosirea continuă și necondiționată a bunelor practici, inclusiv din perspectiva 

arhitecturii orientate pe servicii, care să ducă la acoperirea tuturor celor 4 

componente de bază (G2C, G2B, G2G și G2E)3.  

Perioada următoare de dezvoltare tehnologică este marcată de câteva concepte majore: 

cloud, big data, mobile, open data. Pentru a alinia administrația locală la aceste tendințe 

și a putea beneficia de dezvoltările tehnologice, este necesară o includere a acestora în 

strategia de dezvoltare a primăriei.  

Pentru a putea asigura dezvoltarea permanentă, chiar și în condiții de resurse limitate, 

instituția va trebui să impună standarde deschise de interoperabilitate a platformelor 

existente și ce urmează a fi implementate. Adoptarea standardelor deschise asigură 

capacitatea instituției de a evolua rapid de la o tehnologie la alta în contextul proceselor 

și interacțiunilor implementate prin aceste standarde.   

                                                           
1
 Pentru amănunte legate de nivelele de maturitate ale e-guvernării, vezi anexa 1 

2
 Pentru un exemplu de model al măsurării maturității organizației, vezi anexa 1 

3
 Pentru o propunere de folosire a bunelor practici, vezi anexa 1 



Similar cu infrastructura rutieră și de canalizare a orașului, se impune ca primăria să 

asigure și o infrastructura virtuală orașului. Numărul mare de servicii publice online ce 

trebuie livrate în cadrul orașului depind de o infrastructura online existentă. În acest 

moment numărul mare de furnizori economici ai acestei infrastructuri creează o barieră 

de intrare, dată de costuri, pentru extinderea serviciilor online cu ajutorul implicării 

cetățenilor și companiilor locale. Crearea unei infrastructuri virtuale proprii a orașului 

va permite primăriei reducerea costurilor de exploatare în timp, deschiderea acesteia 

pentru implicarea cetățenilor/companiilor în realizarea de aplicații care să completeze 

actul de guvernare precum și introducerea de servicii e-guvernare cu o largă răspândire.  

Infrastructura necesară începe de la cea de comunicații, fibră optică și wireless și 

continuă până la o magistrală de servicii web publice expusă altor instituții sau 

cetățenilor. Datorită vechimii echipamentelor interne, o recondiționare a acestora 

precum și schimbarea tehnologiei către soluții de virtualizare atât de servere cât și de 

stații de lucru ar îmbunătăți atât performanța cât și eficiența funcționarilor publici. 

 

4. Lipsa promovării serviciilor de e-guvernare 

Așa cum am arătat mai sus, există o serie de servicii online oferite cetățenilor și firmelor, 

dar gradul lor de adopție este mult sub potențial. Această problemă trebuie combătută 

printr-o campanie de popularizare atât a acestor servicii, cât și a conceptului de e-

guvernare, prin care să fie explicate care sunt avantajele interacțiunii virtuale cu 

administrația, la ce sunt folositoare seturile de date oferite de către primărie și celelalte 

instituții ale administrației locale, cum ajută creșterea transparenței actului 

administrativ la o mai bună guvernare.  

Accesul online la servicii publice nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru a ajunge la 

rezultate benefice pentru comunitate şi societate. Dezvoltarea unor noi servicii publice 

electronice trebuie să ia în considerare aspecte extrem de variate, cum ar fi: eficienţa şi 

eficacitatea acestor servicii, echitatea (acces egal pentru toţi cetăţenii şi toate firmele), 

sporirea gradului de implicare a cetăţenilor în guvernarea societăţii şi creşterea 

transparenţei şi responsabilităţii administraţiei. 

Un serviciu electronic îşi va atinge scopul în momentul în care cetăţenii sau firmele 

cărora le este adresat vor folosi serviciul respectiv. Înainte ca un astfel de serviciu să fie 

lansat, trebuie analizate următoarele aspecte: interesul potenţialilor clienţi, modul în 

care aceşti clienţi pot fi anunţaţi de existenţa serviciului şi modul în care pot fi convinşi 

să-l utilizeze şi să contribuie la dezvoltarea lui. Foarte important este însă și modul în 

care introducerea acestor noi servicii online este comunicată potențialilor ”clienți”.  

Scopul declarat al e-guvernării fiind acela de livrare eficientă a serviciilor administrative 

către cetățeni, cu cât vor fi mai multe servicii online și cu cât utilizarea acestora va fi mai 

răspândită, cu atât mai mare va fi impactul e-guvernării. Cu alte cuvinte, e-guvernarea 



necesită o ”masa critica” de e-cetățeni și e-firme pentru a genera un impact sustenabil al 

ei, dincolo de eficiența și transparența internă. Totuși, atingerea acestei mase critice nu 

este ușor de realizat. Implementarea conceptului de e-guvernare poate avea succes doar 

dacă există o cerere masivă și sprijin din partea majorității populației. O parte a cererii 

vine cu siguranță din conștientizarea oportunităților oferite de servicii mai bune și mai 

rapide ale administrației locale. Cetățenii și entitățile de afaceri trebuie să fie motivați/e 

la rândul lor prin oferirea de conținut digital convingător, relevant și ușor accesibil.  

 

5. Lipsa legislației adecvate 

Legislația actuală îngrădește posibilitatea de a expune toate serviciile online dorite de 

cetățeni. Pentru a trece de aceste obstacole legislative, se pot trasa două direcții de 

acțiune: 

În cazul în care obstacolele legislative se pot surmonta la nivel local, administrația ar 

trebui să facă o prioritate în a deveni cât mai transparentă și a elimina obstacolele 

legislative și birocratice. 

În cazul în care blocajele derivă din legislația națională, administrația orașului ar trebui, 

împreună cu administrațiile altor orașe și cu alte instituții interesate, să propună și să 

urmărească modificarea acestor legi, în sensul creșterii transparenței și a facilitării 

interacțiunii virtuale între cetățeni/firme/organizații și administrație, atât locală cât și 

centrală. 

 

Viziunea pe termen mediu și lung 

Administrația locală din Cluj-Napoca dorește să se transforme prin transparență și 

interconectare. Orașul își va pune în valoare avantajele pe care i le oferă statutul de cel 

mai important centru IT din România și al doilea centru universitar, precum și existența 

unei administrații moderne și progresiste. Guvernarea orașului se va face transparent, 

deschis și participativ, ajutată de tehnologiile și suportul oferite de serviciile de e-

guvernare.   

  



VI. Programe operaționale  
Ca o introducere la enumerarea programelor operaționale pe care le propunem, trebuie 

spus că acestea sunt gândite ca un tot unitar. Din cauza particularităților domeniului și a 

interconectării acestor programe, nu vedem posibilă renunțarea la vreunul dintre ele 

fără ca întreaga strategie să își piardă eficacitatea. Așa încât ordinea în care acestea 

programe sunt așezate are mai mult de-a face cu momentul în care ele ar trebui începute 

decât cu importanța lor. 

Programe operaționale, plasate în ordinea priorității lor 

1. Alfabetizarea digitală a tuturor angajaților primăriei  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca  

Perioada de implementare: 2014-2017  

Indicatori de rezultat:   

 100% din angajații, implicați în servicii publice, în contact direct/indirect 

cu cetățenii să participe în cursuri de e-guvernare de minim 40 de ore.  

 Câte 1 funcționar public în fiecare departament dedicat strategiei de e-

guvernare a departamentului  

   

2. Realizarea arhitecturii IT integrate, deschise și interoperabile a Primăriei Cluj-

Napoca  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Consultanți externi  

Perioada de implementare: 2014  

Indicatori de rezultat:   

 Document cu arhitectura proceselor interne  

 Document cu arhitectura informației interne  

 Document cu arhitectura sistemelor informatice  

 Document cu arhitectura datelor interne  

 Document cu arhitectura soluțiilor informatice, infrastructurii de 

comunicații și de calcul necesară  

   

3. Adecvarea proceselor și procedurilor interne ale instituției pentru e-guvernare  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Consultanți externi  

Perioada de implementare: 2014-2015  

Indicatori de rezultat:   

 Procese și proceduri suport pentru e-guvernare  

 HCL pentru adoptarea acestora  

   

4. Implementarea infrastructurii de comunicații distribuite a orașului   

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Subcontractori  

Perioada de implementare: 2014-2019  

Indicatori de rezultat:  

 Infrastructura de comunicații integrate a orașului  



 Infrastructura wireless a orașului  

 Magistrală Servicii Web  

   

5. Actualizarea și eficientizarea infrastructurii IT existente  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Subcontractori  

Perioadă de implementare: 2014-2019  

Indicatori de rezultat:  

 Infrastructura de calcul modernă și eficientă prin utilizarea virtualizării  

 Utilizarea semnăturii digitale în toate procesele administrației publice și 

de către toți funcționării publici  

 Portal unic de acces la serviciile primăriei și a regiilor subordonate  

   

6. Implementarea platformelor integrate, interoperabile și deschise de e-

guvernare  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Subcontractori  

Perioada de implementare: 2014-2019  

Indicatori de rezultat:  

 Platformă GIS integrată cu toate serviciile electronice ale primăriei  

 Sistem integrat de gestiune a tuturor activităților instituției  

 100% din procesele interne ale primăriei să existe și în formă digitală  

 70% din interacțiunile cu cetățenii să poată fi inițiate online/mobile  

 20% din cele mai frecvente cereri ale cetățenilor să poate fi rezolvate 

integral online  

 Reducerea cu 30% a timpilor de procesare a cererilor cetățenilor  

 Toate procesele primăriei să poată fi monitorizate electronic cu indicatori 

de performanță disponibili în timp real la nivel de departament și primar  

   

7. Transparența decizională prin e-guvernare  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca  

Perioada de implementare: 2015-2017  

Indicatori de rezultat:  

 70% din datele publice ale primăriei publicate periodic online  

 10% din cererile cetățenilor adresate primăriei inițiate prin aplicații 

dezvoltate de terți în baza unei infrastructurii de servicii web puse la 

dispoziție de primărie  

 Fiecare departament al primăriei evaluat prin minim 3 indicatori de 

performanță disponibili în timp real și către cetățeni, online  

 Existența unui mecanism de verificare a stării tuturor cererilor, 

activităților interne și activității zilnice a funcționarilor publici  

   

8. Eficientizarea bugetelor de IT prin crearea unei regii autonome de IT   

 Responsabil: Primăria Cluj-Napoca, Departamentul IT, Alte autorități publice  



 Perioada de implementare: 2016-2020  

 Indicatori de rezultat:  

 Entitate juridică separată  

 Buget alocat din partea tuturor autorităților publice implicate alocat 

anterior departamentelor IT   

   

9. Educarea cetățeniilor cu privire la utilizarea serviciilor de e-guvernare  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca  

Perioadă de implementare: 2016-2020  

Indicatori de rezultat:  

 Portalul unic al primăriei canal preferat de interacțiune cu primăria al 

persoanelor sub 40 ani.  

 Portalul unic al primăriei canal preferat de interacțiune cu primăria al 

persoanelor juridice.  

 51% din cererile cetățenilor, care au implementarea procesului în format 

electronic, să vina pe canale online/mobile  

 70% din serviciile de e-guvernare accesate prin aplicații și terminale 

mobile  

   

10. Eficientizarea activității interne a instituției prin e-guvernare  

Responsabil: Primăria Cluj-Napoca  

Perioadă de implementare: 2016-2020  

Indicatori de rezultat:  

 Existența indicatorilor de performanță a funcționarilor publici 

monitorizați automat pe baza sistemelor de e-guvernare  

 HCL pentru considerarea indicatorilor de performanță generați automat 

în procesul de evaluare a funcționarilor publici  

    



VII. Sinergii cu alte domenii ale strategiei de 

dezvoltare  
IT Realizarea arhitecturii IT integrate, 

deschise și interoperabile a Primăriei Cluj-
Napoca     

Actualizarea și eficientizarea 
infrastructurii IT existente  

Implementarea platformelor integrate, 
interoperabile și deschise de e-guvernare  

Educație universitară Alfabetizarea digitală a tuturor angajaților 
primăriei  

Tineret Reflectarea evenimentelor prilejuite de 
Cluj-Napoca – Capitala europeană a  
tineretului 2015 pe site-urile primăriei 

Dezvoltare economică locală Nevoile de servicii online oferite de 
primărie firmelor clujene 

 

VIII. Mecanism de evaluare și actualizare a strategiei  
 


