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INTRODUCERE 

 Prezența web a instituțiilor publice, atât din România, cât și la nivel global reprezintă 

mai mult decât o interfață digitală de prezentare a activităților acesteia, reprezintă o 

dimensiune intrinsecă a acestora. Declinarea prezenței instituționale prin intermediul 

tehnologiilor digitale, pe baza unei abordări strategice și orientate spre eficiență, 

transparență și calitate, oferă posibilitatea îmbunătățirii serviciilor publice oferite cetățenilor.  

 Evoluția modului de abordare a prezenței online pentru administrația publică este 

influențată de rapiditatea dezvoltării internetului și a tehnologiilor digitale care a transformat 

aproape fiecare aspect al vieții publice și private. La nivel global există deja peste trei 

miliarde de utilizatori de internet, care întrețin peste două milioane de conturi pe rețelele 

sociale.1 La nivel național, în ultimii patru ani, numărul utilizatorilor de internet a crescut în 

mod constant, ajungând la aproximativ 70% din populația activă.2 Având în vedere aceste 

cifre și trendul ascendent pe care se mențin, transformarea digitală a prezenței și serviciilor 

oferite de către instituții publice este imperativă. 

 Importanța asigurării unei reviziuri a prezenței web a administrației publice a fost 

recunoscută de către anumite guverne din străinătate, precum cel din SUA sau Marea 

Brianie, care au operat în ultimii ani schimbări semnificative, atât la nivel central, cât și local. 

Acestea servesc ca exemple de bune practici pentru Guvernul României, bineînțeles 

preluând și adaptând tehnicile mediul autohton. 

 Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) vine în întâmpinarea și sprijinul autorităților naționale 

pentru a determina și facilita această transformare digitală, prin intermediul unor consultări 

                                                           
1
 Simon Kemp, ”Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015”,  21 ianuarie 2015, 

http://wearesocial.net/tag/sdmw/. 
2
 C. Ionescu, ”BRAT: Internetul in mediul rural a atins nivelul de dezvoltare din urbanul anilor 2007-2008. Mai 

multi sateni au acces la net decat la apa curenta si canalizare”, HotNews.ro, 5 martie 2015, 
http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-19557089-brat-internetul-mediul-rural-atins-nivelul-
dezvoltare-din-urbanul-anilor-2007-2008-mai-multi-sateni-acces-net-decat-apa-curenta-canalizare.htm. 



 

de experți desfășurate în cadrul Proiectului „Pregătirea sistemului național de e-Administrație 

în România" – SMIS 32612. Acest raport cuprinde principalele concluzii care au reieșit în 

urma a trei întâlniri de lucru cu responsabili cu activități de comunicare online din cadrul unor 

instituții centrale, instituții subordonate acestora, instituții locale, reprezentanțe diplomatice în 

România și organizații din mediul privat, prin: 

 prin analiza prezenței actuale în mediul online a instituțiilor din România; 

 trecerea în revistă a celor mai reprezentative exemple de bune practici la nivel 

internațional;  

 dezbateri în legătură cu cele mai potrivite schimbări la nivel structural.  

 Pe baza acestor concluzii, în calitate de experți coordonatori ai sesiunilor de 

consultări pe tema “Prezenţa Web a Instituţiilor din Administraţia Publica Locală şi Centrală”,  

prezentăm prin intermediul acestui raport o serie de propuneri care să conducă la o 

tranformare digitală sustenabilă a administrației publice din România. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL 

 Pentru ca sesiunile de consultări în ceea ce privește prezența online a administrației 

publice din România să fie cât mai relevante și să adere la tendințele internaționale, am 

prezentat grupului de experți o serie de documente, analize și rapoarte ce vizau activitățile 

de e-guvernare și optimizare a prezenței online a sectorului public. Acest capitol este dedicat 

acestor materiale si rezumă cele mai importante concluzii și informații ce pot avea un impact 

important asupra modului în care România alege să își dezvolte comunicarea 

guvernamentală în mediul online.  

 În luna ianuarie 2015 Comisia Europeană a publicat o serie de rapoarte numite 

Factsheets. Acestea au vizat fiecare dintre statele membre și încă șase țări și conțin 

informații despre activitățile de eGuvernare din țările respective precum strategia de e-

Guvernare, legislația relevantă, principalele instituții responsabile, infrastructura necesară 

sau serviciile oferite către cetățeni folosind mediul online. Raportul a relevat o serie de 

concluzii interesante si utile pentru prezentul raportul: 

 61% dintre gospodăriile din România au acces la internet față de media UE de 75% 

 Doar 10% dintre cetățenii au interacționat online cu instituțiile publice în 2014  față de 

45% cât este media europeană  

 Doar 9% dintre cetățeni folosesc internetul pentru a obține informații de la instituțiile 

publice față de media europeană de 45%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tot la începutul anului 2015 Comisia Europeană a publicat concluziile unui nou 

indice al economiei și societății digitale. Raportul oferă instantanee, pentru fiecare țară, ale 

conectivității (cât de utilizate, rapide și accesibile ca preț sunt conexiunile în bandă largă), 

ale competențelor în materie de utilizare a internetului, ale desfășurării de activități online, de 

la citirea știrilor la cumpărarea de produse, ale nivelului de dezvoltare a principalelor 

tehnologii digitale (facturi electronice, servicii de tip cloud, comerț electronic) și a serviciilor 

publice digitale, cum ar fi serviciile administrative online (e-guvernare) și serviciile de e-

sănătate. Majoritatea datelor folosite privesc anii 2013 și 2014 și oferă o imagine de 

ansamblu a nivelului de digitalizare a Europei, inclusiv un clasament al țărilor cu cele mai 

bune rezultate în domeniu.  

 Principalele constatări ale indicelui economiei și societății digitale sunt următoarele: 

 România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește experiența digitală. Nivelul de 

dezvoltare variază considerabil, de la țările cu performanțe foarte bune în domeniu, cum ar fi 

Danemarca, la țările cu rezultate mai slabe, cum ar fi România, cu un punctaj de 0,31.  



 

 De asemenea, serviciile publice digitale sunt foarte puțin dezvoltate și utilizate în 

România – doar 6% dintre români au utilizat formulare online pentru a transmite informații 

autorităților publice.  

 Aceste date vor fi avute în vedere la elaborarea Tabloului de bord al Agendei digitale, 

document pe care Comisia Europeană îl publică anual pentru a evalua progresele realizate 

de statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în Agenda digitală pentru 

Europa. Următorul Tablou de bord al Agendei digitale este prevăzut să fie publicat în vara 

anului 2015.  

 Un element foarte important pe care l-am luat in calcul în elaborarea planului de 

discuții din cadrul consultărilor a fost impactul mediului online și, mai precis, al rețelelor 

sociale, asupra comunicării. După cum se poate observa din imaginea de mai jos (aprilie 

2015), Facebook însumează aproape 1.5 miliarde de utilizatori la nivel global, activi în 

fiecare lună. 300 milioane de utilizatori sunt activi la nivel global pe Instagram iar clipurile 

video se bucură de un succes enorm – 4 miliarde de vizualizări zilnice. Toate aceste cifre 

dar nu numai au stat la bazele discuțiilor de pe parcursul celor 3 sesiuni și au format baza de 

plecare pentru recomandările din finalul acestui capitol.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard


 

 Continuând  tematica abordată în cadrul consultărilor, am identificat și dezbătut ca 

exemple de bune practici pagini web ale unor instituții publice relevante și eficiente în mediul 

online, la nivel global. Țările de referință pentru aceste bune practici au fost Marea Britanie, 

Statele Unite ale Americii precum și Canada sau India.  

 În ceea ce privește Marea Britanie, s-a dezbătut modelul portalului Gov.uk, portalul 

ce reprezintă de fapt pagina de start pentru toate website-urile guvernamentale britanice. 

Portalul a câștigat prestigiosul premiu Design of the Year 2013 pentru design-ul simplu și 

elegant, precum și pentru ușurința navigării și identificării de către utilizator a informațiilor de 

care acesta are nevoie într-un timp cât mai rapid.   

 

 Unul dintre motivele pentru care acest exemplu a fost ales spre discuție a fost chiar 

preferința experților pentru proiecte practice și utile de ajutorare a cetățenilor români  de a 



 

găsi informațiile de care au nevoie la maxim doua click-uri distanță, fără a fi nevoie de a filtra 

prin multitudinea de resurse și categorii deja existente pe paginile web ale instituțiilor publice 

românești.  

 Un alt exemplu de bună practică în ceea ce privește optimizarea prezenței web 

instituționale este website-ul statului Utah – Utah.gov. Conceptul din spatele platformei este 

cu totul diferit prin faptul că pune accent pe căutările individuale ale cetățenilor și mult mai 

puțin pe informațiile instituționale legate de activitatea administrației locale. Drept urmare a 

strategiei diferite de comunicare – prin așezarea cetățeanului și a nevoii lui de informare în 

prim plan, website-ul Utah.gov a primit 14 premii in 2014, fiind cel mai premiat website 

guvernamental din SUA. De asemenea, informațiile bine poziționate și indexate au făcut ca 

portalul să fie accesat de aproape jumătate din populația statului în fiecare lună (1.5 

milioane de utilizatori unici – din 2.9 milioane de cetățeni ai statului Utah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Am discutat de asemenea despre importanța unei prezențe web unitare, ceea ce 

înseamnă că identitatea vizuală a instituției este recognoscibilă pe toate platformele pe care 

aceasta le administrează online – de la website la pagina de Facebook, de la contul de 

Twitter la cel de Youtube.  

 În cadrul sesiunilor am prezentat exemple variate de bune practici, printre care și cel 

al Canadei care a elaborat un Ghid de Utilizare a Rețelelor Sociale în comunicarea 

instituțională. Ghidul include recomandări clare și practice legate de responsabilitățile celor 

ce pot posta informații în mediul online în numele Guvernului Canadei, precum și tipul de 

informații ce pot fi postate sau identitatea vizuală ce poate fi implementată în spațiul digital.  

 



 

 Deoarece prezența web a înglobat și comunicarea în social media, am analizat și 

modul în care diverse aplicații sau noi tehnologii pot fi utilizate pe platformele administrației 

publice pentru a veni în sprijinul nevoii de informare și conectare a cetățenilor. Am vorbit 

deci despre utilitatea infografiei pentru a evidenția și explica informații și date complexe.  

Guvernul Franței dedică o întreagă secțiune pe website-ul oficial pentru infografii ce explică 

informații relevante și importante despre economia țării, turism, dezvoltare etc.  

 



 

 Alte exemple discutate au fost cele ce priveau aplicații sau portaluri menite să 

conecteze cetățenii la procesele legislative precum petițiile online. Iată câteva exemple 

discutate mai jos:  

 

 

 



 

 Acest capitol s-a datorat concluziilor unui studiu întreprins de Națiunile Unite privind 

procesele de e-guvernare, în urma căruia s-a ajuns la concluzia că rețelele sociale și 

formularele online sunt cele mai folosite instrumente de e-consultare la nivelul cetățenilor.  



 

 Nu în ultimul rând, am prezentat în cadrul consultărilor câteva reguli de citire în 

mediul online. Harta de mai jos indică modelul de citire a informațiilor în mediul online, reguli 

foarte importante pentru dezvoltarea unei structuri eficiente de prezență web. 

 

 Conform unor studii în domeniu, mișcarea ochilor în mediul digital urmărește formatul 

F:  

• Pornește din centrul stânga sus  

• Urmează o mișcare orizontală pe două niveluri  

• Și o mișcare verticală orientată în jos  

  

 Utilizatorii sunt interesați de conținutul din partea superioară a paginii:  

• 80% din timp este petrecut citind informația dinainte de scroll down 

• După primul scroll, atenția scade la 20%  



 

• 69% din timp este petrecut citind informația din jumătatea stângă a paginii  

• Doar 30% din timp este petrecut citind informația din jumătatea dreaptă a paginii  

 

 Conform aceluiași studiu, vizitatorii online preferă structurile web standardizate 

(predictibile):  

• Caseta “Caută” în colțul dreapta sus  

• Secțiuni “Despre noi” și “Contact” cu informații utile și relevante  

• Schimbarea culorii unui link, odată selectat  

• Logo în colțul stânga sus  

• Posibilitatea de a se întoarce pe prima pagină din orice secțiune a website-ului  

• Imaginile trebuie să comunice un mesaj relevant (sau sunt ignorate)  

• Utilizatorii online acordă atenție imaginilor care spun o poveste reală/ Imaginile 

generice, fără un mesaj clar sunt ignorate  



 

CONTEXTUL NAȚIONAL 

 În paralel cu revizuirea unor studii și exemple de bune practici la nivel internațional, 

în cadrul discuțiilor am prezentat experților contextul național în ceea ce privește gradul de 

penetrare și utilizarea a internetului, precum și diferitele nivele de dezvoltare a prezenței web 

a instituțiilor publice românești, atât la nivel central, cât și local.  

 Așadar, conform ultimelor date publicate în luna martie de către Biroul Român de 

Audit Transmedia, 68% din populația activă din România, cuprinsă între 14 și 64 de ani 

(aproximativ 10,3 milioane de oameni) utilizează internetul. Deși procentajul pentru mediul 

urban, de peste 75% nu surprinde, același studiu a evidențiat faptul că peste jumătate (59%) 

din populația de 14-64 de ani din zona rurală (aprox. 3,7 milioane de oameni) folosește 

internetul și îl accesează inclusiv de pe telefonul mobil. 

 Cu toate că din punct de vedere al scopului utilizării, divertismentul predomină pentru 

cei din mediul rural, în comparație cu nevoia de a economisi timp și pentru accesul facil la 

servicii pentru cei din mediul urban, acest lucru s-ar putea schimba rapid în următorii ani. 

 Gradul ridicat de penetrare a internetul din Românie, procentajele ridicate pentru 

accesarea acestuia de pe platforme mobile și interesul crescând al populației pentru servicii 

digitale, acces la informații utile și transpareță reprezintă elemente importante pentru 

administrația publică, care este nevoită să țină pasul cu aceste evoluții. De preferat ar fi o 

abordare proactivă, anticipând aceste trenduri și aplicând o revizuire structural a prezenței 

web a tututor instituțiilor publice.      

 

Legislație actuală 

 De asemenea, am trecut în revistă principalele norme și proiecte legislative care 

reglementează prezența web a instituțiilor publice din România: 



 

 Legea 544/2001 care prevede accesul liber şi neîngrădit la orice informaţii de interes 

public, fiecare autoritate sau instituţie publică având obligaţia să comunice din oficiu 

anumie informaţii de interes public.3 

 Legea 161/2003 care indică tipuri de servicii digitale ce pot fi oferite persoanelor 

fizice sau jurisice, asigurând tototdată transparență în exercitarea funcțiilor publice.4 

 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România (adoptată de Guvernul 

României pe 7 aprilie 2015), care cuprinde patru domenii principale de acțiune, 

primul fiind ” e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud 

Computing, Open Data, Big Data și Media Sociale”, pentru creșterea eficienței și 

reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea 

administrației.5 

 Ghid privind realizarea paginilor web pentru autorităţile şi instituţiile administraţiei 

publice centrale şi locale, dezvoltat de Ministerul Comunicațiilor în anul 2008. 6 

  Cu toate că legislația privind accesul la informații este clară, proiectele privind 

structurarea informațiilor și oferirea de servicii online de către administrația publică nu 

prezintă aceeasi claritate. La o analiză atentă împreună cu experiții a reieșit faptul că 

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România nu prezintă indicatori clari 

pentru implementarea unor obiective vagi și nici direcții concrete de acțiune. Mai mult decât 

                                                           
3
 http://www.ancpi.ro/images/legislatie/Legea_544.pdf. 

4
 http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/161-2003.php. 

5
 http://www.mcsi.ro/Minister/Comunicate-de-presa-2014/HG-privind-Strategia-Nationala-privind-Agenda-

Digi. 

6
 http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Ghiduri-IT-

(1)/Realizarea-paginilor-web-pentru-autoritatile-si-in. 



 

atât, aceasta este dezvoltată dintr-o perspectică economică, însă atinge și aspecte sociale, 

precum importanța dezvoltării sau asigurării de traininguri personalului din instituțiile publice.  

 Însă, acest document nu reprezintă echivalentul unei strategii de guverare digitală, 

precum au dezvoltat guvernele Marii Britanii, a SUA sau chiar Malta. O strategie 

instituțională de guvernare digitală ar asigura: 

 O abordare strategică pentru ca utilizarea tehnologiilor digitale să determine o mai 

mare deschidere a guvernelor; 

 Stabilirea unor mecanisme eficiente de coordonare a utilizării tehnologiilor digitale de 

către instituțiile publice; 

 Luarea de măsuri pentru a aborda problema "decalajului digital" și pentru a evita 

apariția unor noi forme de "excluziunea digitală”; 

 Identificarea unor condiții-cadru prin care tehnologiile digitale contribuie la 

consolidarea încrederii cetățenilor în administrația publică. 

 

Prezență web 

 Discuțiile cu experții au avut în vedere evaluarea stării actuale a prezenței online a 

instituțiilor publice din România, din punct de vedere al platformelor pe care aceasta este 

declinată, al structurării informațiilor, a design-ului, a accesibilității, al navigării etc.  

 În urma acestora au fost identifcate exemple pozitive și exemple negative, 

ajungându-se la concluzia că o prezență unitară online este necesară. Această prezență 

unitară se referă pe de parte la structura, design-ul și accesibilitatea paginilor web ale 

istituțiilor publice (cu precădere cele ale administrației centrale), iar pe de altă parte la 

declinarea prezenței aceleaiși instituții pe diferite platforme online – pagină web, rețele de 

socializare, aplicații digitale web sau de mobil.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 De asemenea, a fost evidențiat faptul că majoritatea instituțiilor publice din România 

abordează comunicarea dintr-o perspectivă centrată pe instituție sau pe liderul acesteia, în 

schimbul unei comunicări centrate pe cetățean, pe serviciile oferite acestora.  

 

Social media 

 Rețelele sociale reprezintă o dimensiune importantă a comunicării globale prin 

intermediul tehnologiilor digitale, iar date statistice recente arată faptul că un număr 

semnificativ din populație este activă în social media. Mai mult decât atât, majoritatea din 

principalele și cele mai populare rețele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Instagram, Google+ etc.) continuă să crească, în timp ce alte rețele sociale sunt dezvoltate 

în mod constant.  

 

Sursa: http://www.digifloor.com/social-media-marketing-as-cogent-marketing-tool-21 

 

http://www.digifloor.com/social-media-marketing-as-cogent-marketing-tool-21


 

 În România, după cum arată și imaginea de mai jos, există un număr foarte mare de 

utilizatori activi pe majoritatea rețelelor menționate anterior.  

 

Sursa: http://www.manafu.ro/2015/04/social-media-in-romania-aprilie-2015/ 

 Cu toate acestea, fiecare rețea are specificul ei, atât din punct de vedere al modului 

de utilizare, cât și a profilului publicului activ.  

 Prezența și activitatea instituțiilor publice din România pe rețelele sociale a fost 

intens dezbătută în cadrul întâlnirilor cu experți. La momentul actual a fost identificată o 

prezentă majoritară a instituțiilor centrale guvernamentale în social media, pe cel puțin o 

rețea socială, iar Facebook a reieșit de departe ca fiind rețeaua socială preferată de instituții. 



 

Cu toate acestea, nu același lucru se poate spune despre instituțiile din administrația locală 

sau regională.  

 Există însă și excepții, instituții publice care utilizează eficient social media, precum 

Ministerul Apărării Naționale pentru Facebook, Ministerul Afacerilor Externe cu precădere 

pentru Twitter, Guvernul României pentru YouTube, Primăria Alba Iulia pentru bloguri etc.  

 Însă, în ceea ce privește desisgn-ul și structura informațiilor, s-a atras atenție asupra 

faptului că există inconsecvențe în utilizarea numelui instituției, cu sau fără acronime, în 

ceea ce privește dublarea unor elemente vizuale în imaginea de cover sau dileme în ceea 

ce privește logo-ul potrivit pentru poza de profil. De asemenea, majoritatea instituțiilor nu au 

o politică editorială transparentă și publicată pe profilul de social media.  

 În plus, una din cele mai controversate teme de discuție, inclusă și în sondajul de 

opinie realizat pentru publicul larg, a fost legată de măsura în care prezența instituțiilor este 

și ar trebui să fie considerată oficială, atât de către instituției, cât și de către publicul larg.  

Concluzia finală a fost aceea că prezența web, inclusiv cea pe rețele sociale reprezintă o 

prezență instituțională oficială.   

 Principalele beneficii identificate ale utilizări eficiente a social media ar fi: 

 Transmiterea rapidă de informații; 

 Facilitarea unui dialogul nemjlocit instituție - cetățean; 

 Monitorizarea evenimentelor și identificarea liderilor de opinie; 

 Crearea de comunități în jurul unui teme; 

 Costuri mai reduse decât pentru canalele media tradiționale. 

 



 

 Există bineînțeles și provocări sau riscuri atunci când o instituție publică utilizează 

rețelele sociale: 

 Importanța realizării unui conținut adecvat; 

 Adaptarea abilităților comunicatorilor; 

 Monitorizare constantă; 

 Gestionarea unor interacțiuni cu limbaj violent. 

  Discuțiile pe această subtemă a relevant nevoia de training specializat personalului 

responsabil de comunicare în instituții publice, dar și nevoia dezvoltării unei strategii de 

comunicare în social media la nivelul întregii administrații publice. Aceasta ar oferi cadrul 

general de utilizare, urmând ca fiecare instituție să aleagă cele mai relevante platforme 

pentru a ajunge la publicul țintă. 

  

Aplicații digitale 

 Aplicațiile digitale, web sau mobile, au reprezentat un subiect interesant. În urma 

prezentării unor exemple relevante din străinătate, dezvoltate de instituții centrale și locale, 

precum și a unor exemple elocvente din România, discuțiile au demonstrat faptul că există 

un potențial nebănuit pentru utilizarea tehnologiilor digitale pentru asigurarea unei mai mari 

transparențe și a unui dialog real între instituție și cetățean.  

 Acestea pot fi realizate de către toate instituțiile și pot adresa probleme diverse, de la 

sesizări cetățenești, la cele de informare sau consultare a cetățenilor pe diverse teme de 

interes public. Acestea aplicații pot determina și o mai mare implicare a cetățenilor în 

problemele societății.  



 

 La această subtemă a fost menționată importanța deschiderii datelor de către toate 

instituțiile publice, astfel încât acestea să fie utilizate de către oricine are posibilitatea de a 

dezvolta aplicații spre beneficiul cetățenilor și instituțiilor deopotrivă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația Ministerului Afacerilor Externe – Călătorește în siguranță 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicația Primăriei Oradea pentru sesizări – Oradea City Report 



 

Rezultatele chestionarului ”Prezenţa în Mediul Online a Instituţiilor Publice din 

România” 

 În cadrul sesiunilor de discuții am propus și am elaborat, cu sprijinul experților un 

chestionar care să ne ofere o imagine a publicului activ în mediul online despre prezența 

web a instituțiilor românești.  

 Chestionarul, disponibil pe platforma UEFISCDI și diseminat online în perioada 21 

martie – 21 aprilie a înregistrat 342 răspunsuri.  

 În urma analizei răspunsurilor obținute, a reieșit faptul că website-ul instituției 

reprezintă principalul punct de informare pentru cetățeni despre aceasta sau de la 

reprezentanții acestei. (Conform imaginii de mai jos) 

În general, cum obțineți informații despre/de la instituții publice din România? 

 



 

 De asemenea, cei care accesează paginile web ale instituțiilor caută informații 

preponderent pentru date de contact, informații despre activitatea și conducerea instituției, 

dar și pentru serviciile online oferite. (Conform tabelului de mai jos)  

În ce scop ați vizitat/accesat website-ul unor instituții publice din România? 

 

 În plus, respondenții consideră că printre informațiile cele mai importante care ar 

trebui să fie accesibile pe paginile web ale instituțiilor se numără și informații legislative, o 

secțiune de FAQ, formulare online sau link-uri către alte instituții relevante. (Conform 

tabelului de mai jos)  

 

 

 

 



 

Ce fel de informații considerați că ar trebui să existe pe website-ul tuturor 

instituțiilor publice din România? 

 

 Tocmai de aceea, la întrebarea care cerea ordonarea în ordine crescătoare a 

elementelor celor importante în ceea ce privește prezenţa în mediul online a administrației 

publice, de departe a reieșit ușurința cu care informațiile sunt găsite, indicând nevoia 

regândirii paginilor web dintr-o perspectivă centrată pe cetățean. (Conform tabelului de mai 

jos) 

 

 

 

 



 

Ordonați crescător, în funcție de importanță, criteriile de calitate și eficiență ale 

unei prezenţe în mediul online a administrației publice (website, conturi pe 

rețele sociale, aplicații de mobil etc.). (1 – cel mai important; 6 – cel mai puțin 

important)

 

 Mai departe, deși sunt încă multe persoane care nu știu că instituțiile publice pot fi 

găsite pe social media, majoritatea ar considera-o o prezență oficială. (Conform imaginilor 

de mai jos)  

 

 

 

 

 



 

Ştiaţi că există instituţii publice care au conturi pe reţelele sociale? 

Considerați că prezența online 

(pe rețelele sociale) a 

instituțiilor publice este o 

reprezentare oficială a 

acestora? 

 

 

 

 

 De asemenea, deși procentul celor care au utilizat servicii online oferite de instituții 

publice este scăzut, există un interes ridicat în acest domeniu. (Conform imaginii și tabelului 

de mai jos) 

Ați utilizat vreodată serviciile online oferite de acestea? * Cele care oferă 

 



 

Ce fel de servicii ați avea nevoie ca administrația publică din România să ofere 

în mediul online? 

 

Secțiunea altele include răspunsuri precum: 

 depunere de dosare; 

 posibilitatea de a verifica unele baze de date, cum ar fi existența unor certificări sau 

autorizații, în limitele respectării regimului datelor cu caracter personal 

 urmărierea online a statului unei solicitări, sesizări, petiții; 

 eliberari documente/ depunere documente; 

 vot electronic. 

  

 



 

 Deși ne așteptam ca majoritatea respondenților să petreacă peste 3 ore pe zi online 

și să fie tineri din mediul urban, am avut respondenți care petrec și peste 10 ore pe zi 

conectați la internet, respondenți din mediul rural și din toate categoriile de vârstă, inclusiv 

56-65. (Conform tabelelor de mai jos)   

Cât timp petreceți în mediul online pe zi? 

 

Mediu de reședință 

 

 

 

 

 

 



 

Vârsta dumneavoastră 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUZIILE SESIUNILOR DE CONSULTARE A EXPERȚILOR  

 Acest capitol este dedicat principalelor concluzii ce au reieșit în urma celor trei 

sesiuni de consultări. Pentru a facilita parcurgerea capitolului, am împărțit informația în trei 

sub-capitole cheie, pe baza cărora au fost structurate de altfel și consultările: prezența web, 

prezența în social media și aplicațiile digitale.  

 

Prezență web 

 Majoritatea experților au agreat importanța creării unei structuri unitare în ceea ce 

privește website-urile instituționale. Mai mult decât atât, au mentionat în repetate rânduri 

faptul că prezența web a instituțiilor publice, deși este obligatorie conform legii, este în mare 

parte ignorată. Multe site-uri ale instituțiilor conțin elemente depășite în ceea ce privește 

design-ul și accesibilitatea. Informațiile de interes public sunt deseori aglomerate, greu de 

identificat și de căutat. O mare parte dintre site-urile instituțiilor publice nu sunt actualizate cu 

informații relevante, o cauză fiind și lipsa unui personal calificat pentru asemenea activități. 

O structură unitară ar crește interactivitatea cu cetățenii și ar facilita o comunicare mai 

eficientă cu aceștia.  

 Cele mai importante categorii de informații ce ar trebui să se regăsească pe pagina 

web a unei instituții publice sunt: 

 Date de contact (inclusiv Hartă Google și acces către conturile din rețelele sociale 

ale instituției) 

 Formulare în format electronic 

 Informații despre diversele proiecte pe care instituția respectivă le derulează (în 

special acolo unde este vorba despre proiecte de finanțare de la bugetul UE sau 

național) 



 

 Existența unei secțiuni menită să sprijine educarea și informarea cetățenilor în ceea 

ce privește accesarea diverselor programe de finanțare, prin intermediul unor 

tutoriale video & audio simple și foarte sugestive.  

 Un centru media care să conțină comunicatele de presă, materiale video/foto, 

diverse știri și resurse utile jurnaliștilor sau altor categorii de public asemănătoare. Iar 

aici se impune utilizarea unor documente editabile și, de preferință, care să urmeze o 

structură/un design unitar.  

 Programarea audiențelor la conducerea instituției, realizarea online a unei sesizări 

sau petiții, organigrama instituției și proiectele aflate în dezbatere publică. 

 Secțiune ce relevă Întrebări frecvente (FAQs), personalizată pentru fiecare instituție 

în parte. Acestea ar trebui să fie postate în mod vizibil pe pagina de start a website-

ului, să fie realizate de către persoanele care răspund la întrebările diverse din partea 

publicului și ar trebui să fie promovată în mod constant pe canelele online ale 

instituției. Scopul său ar fi îmbunătățirea înțelegerii de către cetățeni a celor mai 

importante informații legate de instituția respectivă și, în timp, ușurarea volumului de 

sesizări scrise primite pe adresa instituției (scăderea costurilor). 

 Informații despre legislația în baza căreia funcționează instituția publică. 

 Secțiune de Cariere. 

 În afara acestor recomandări, experții consultați sunt de părere că trebuie făcută o 

distincţie între autorităţile locale şi autorităţile centrale. Dacă, într-adevăr, pot exista anumite 

secţiuni comune precum contact, servicii oferite, legislaţie, etc. care vor ajuta vizual 

cetăţeanul să poată identifica pe site-ul oricărei instituţii publice informaţiile de bază pe care 

le caută, diferenţele sunt foarte mari între domeniul de activitate al autorităţilor locale şi cele 

centrale iar acest lucru ar trebui reliefat de către structura unitară pe care am discutat-o pe 

parcursul consultărilor.  



 

 Totodată, un sistem unitar ar contribui la reducerea decalajelor dintre modul în care 

se comunică la nivel de aparatul central, structuri subordonate, administrație locală, etc. și ar 

permite crearea unor teme / layouturi performante și actuale ale site-urilor instituțiilor, care 

să aibă și o variantă adaptată pentru dispozitive mobile și posibilitatea de a susține diferite 

aplicații web ori pentru smartphone.  

 În ceea ce privește audiența, un factor cheie în această discuție, o astfel de structură 

ar îmbunătăți experiența de navigare online, cu efect direct asupra creșterii încrederii în 

administrația publică. Un website profesionist poate avea efecte benefice și asupra schemei 

de resurse umane, prin descărcarea presiunii asupra persoanelor responsabile cu relațiile cu 

publicul. 

 Mai mult, conform experților, această prezenţă unitară trebuie dublată atât de o 

identitate vizuală unitară, la fel diferenţiată între local şi central, cât şi de o interoperabilitate 

între serviciile oferite de către stat precum plata taxelor online, redirecţionarea utilizatorului 

către instituţiile competente care să răspundă la solicitarea lui. O temă recurentă a 

consultărilor a fost, de asemenea, importanța personalizării paginilor web pentru 

dispozitivele mobile. 

 

Social media 

 În ceea ce privește rețelele sociale, majoritatea experților au fost de părere că 

instituțiile publice ar trebui să fie active pe rețele sociale. O asemenea prezență transformă 

comunicarea cu cetățenii, aceasta devenind interactivă și bidirecțională.  

 Activitatea pe rețelele sociale presupune nu doar promovarea unor mesaje sau 

acțiuni ale instituției, ci și răspunsuri ale instituției la mesajele cetățenilor și implicarea în 

dezbateri de interes comun, astfel creându-se o punte de legătură cu comunitatea. În acest 

mod, opinia prevalentă în prezent, ce afirmă că instituțiile publice nu sunt interesate de 

problemele concrete ale cetățenilor, ar putea fi eliminată. 



 

 La nivel de recomandări concrete, o prezență unitară în social media ar include, în 

urma consultărilor: 

 Armonizarea imaginilor de profil și a Cover photo cu imagini reprezentative și oficial 

recunoscute la nivel guvernamental; 

 Stabilirea unei politici oficiale privind denumirea conturilor online, astfel încât 

identitatea instituției să fie ușor recognoscibilă de către utilizatori; 

 Popularea secțiunii Despre noi cu informații relevante, scurte și la obiect legate de 

activitatea instituției. Menționarea adresei complete, a paginii oficiale web, a datelor 

de contact valabile (email & telefon); 

 Includerea unei secțiuni tip Termeni și Condiții care ar lucra precum o “Politică 

editorială”, explicând utilizatorilor online ce pot afla de pe pagina online respectivă, 

care este gradul de interacțiune, care sunt regulile de limbaj acceptate etc. Această 

secțiune ar trebui să fie personalizată pentru fiecare instituție în parte, în funcție de 

specificul activității lor; 

 Crearea unor aplicații speciale de promovare a unor proiecte specifice – programe 

de finanțare, sesiuni de informare, sesiuni de întrebări & răspunsuri cu publicul etc. 

 În afara acestor recomandări, experții au subliniat importanța recunoașterii oficiale a 

conturilor de pe rețelele sociale ca fiind parte din comunicarea oficială a instituției.   

 

Aplicații digitale 

 În cadrul consultărilor, am cerut experților să propună câteva exemple de aplicații 

online pe care le consideră folositoare pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii. Iată 

câteva exemple: 



 

 Aplicație pentru primirea de notificări pe telefonul mobil despre deschiderea unor noi 

linii de finanțare prin fonduri europene de la diverse instituții publice.  

 Aplicație pentru licitații publice/ achiziții, care să cuprindă toate informațiile necesare 

și să permită transmiterea documentelor.  

 Aplicație pentru amenzi, care să permită plata și transmiterea dovezi de plată 

organelor competente. 

 Aplicație care să permită accesarea discuțiilor aflate pe ordinea de zi la întâlnirile 

consiliului local și propunerea unor teme noi, relevante. 

 Aplicație de știri dedicată jurnaliștilor, care să primească instant, pe telefonul mobil 

sau orice alt dispozitiv, cele mai recente comunicate de presă ale instituției 

respective 

 

Propuneri generale   

 Așa cum am menționat anterior în raport, am discutat, de asemenea, și despre 

subiecte conexe structurii unitare web a administrației publice, precum recent adoptata 

Strategie Națională pentru Agenda Digitală sau existența unui Manual de Conduită în 

Comunicarea Online pentru persoanele responsabile de acest aspect din cadrul 

administrației centrale și locale. Iată câteva concluzii ale consultărilor:  

 Definirea guvernării digitale menționată în Strategia Națională pentru Agenda Digitală 

a României și explicarea conceptului pentru membrii administrației publice; 

 Strategia de Acțiune să includă direcții concrete de acțiune la nivel sectorial, pe 

domenii de activitate; 

 Crearea unei instituții abilitate să gestioneze trasformarea digitală a administrației; 



 

 Ajustări legislative care să recunoască dezvoltarea tehnologiilor de comunicare 

instituțională precum și norme de aplicare cu termene clare de implementare pentru 

acestea. 



 

RECOMANDĂRI 

 Capitolul ce urmează include o serie de recomandări din partea coordonatorilor 

sesiunilor de consultare derulate în cadrul acestui proiect. Aceste recomandări se bazează 

atât pe rezultatul consultărilor cu experții ce au facut parte din proiect, precum și pe 

expertiza de comunicare instituțională și în comunicare online a coordonatorilor.  

 În ceea ce privește necesitatea unei structuri unitare a prezentei web a 

administrației publice centrale și locale, suntem de părere că o astfel de abordare este utilă 

și benefică. Ea ar include atât o structură informațională generală ce poate fi ușor replicată și 

personalizată în funcție de activitatea și audiența instituției publice în cauză, cât și un set de 

reglementări legislative pentru prezența instituțiilor pe rețelele sociale și modul în care 

trebuie analizate sesizările din social media ale cetățenilor. Mai mult, ar fi necesare 

schimbări în structura de organizare și funcționare a instituțiilor publice, în așa fel încât 

activitatea departamentelor de IT și a celor de comunicare online să fie armonizată. 

 Considerăm oportună finalizarea proiectului Gov.ro, pe modelul britanic de 

structurare a informației și de construire a unei platforme unice pe care instituțiile 

administrației centrale să se prezinte cetățenilor în mediul online. GOV.ro ar fi nu numai o 

poartă unică de acces în serviciile administrative dar și un director de resurse și informații ce 

va îndruma cetățenii în direcția corectă pentru a beneficia de serviciile publice de care are 

nevoie.  

 Website-urile administrației publice ar trebui să includă o structură unitară de 

informație esențială (date de contact, formulare si servicii online, centru media, date 

deschise, oportunități de carieră, informații legislative, organigrama instituției și declarațiile 

de avere) dar acestea ar trebui să fie prezentate printr-un design intuitiv, ușor de accesat și 

într-un limbaj ușor accesibil unor categorii de public cât  mai larg. Secțiunile enunțate mai 

sus ar fi localizate în partea superioară a paginii, conform regulilor internaționale de citire 



 

online, începând din partea stângă cu Date despre Instituție și finalizând în partea dreaptă 

cu date de Contact.  

 Această platformă unică ar trebui produsă și găzduită (pe servere) la nivel central, 

luându-se în considerare nevoile particulare ale tuturor instituțiilor, și administrată de fiecare 

instituție în parte, potrivit unui manual de utilizare comun și sub coordonarea unui grup de 

lucru/hub care să asigure folosirea corectă a platformei, de exemplu din perspectiva scriiturii 

și a conținutului. Instruirea personalului care asigură administrarea acestor website-uri este 

esențială.  

 Din structura unitară a prezenței web recomandăm să facă parte și un “badge” de 

promovare a portalului de date deschise gestionat de Departamentul pentru Servicii 

Online și Design. Recomandăm ca această etichetă să fie vizibilă pe pagina de start a 

website-ului instituției, în partea superioară, și să includă link către seturile de date deschise 

de către instituția respectivă.  

 De asemenea, este recomandarea noastră ca website-ul să se folosească de cele 

mai noi tehnologii pentru a micșora “prăpastia” dintre cetățean și stat, prin intermediul: 

 Infografiilor care pot explica într-un mod vizual și atrăgător o multitudine de 

informații dificil de digerat dar important de comunicat către cetățeni – schimbări 

legislative, schimbări fiscale, evoluția economiei etc. Aceste infografii vor fi utile și 

jurnaliștilor care vor putea prelua mult mai rapid informațiile pentru publicare 

 Întrebări Frecvente și Tutoriale Video care să explice modul de utilizare a unor 

resurse sau procese oficiale 

 Servicii de Chat Online care să aducă cetățenii mai aproape de administrație prin 

ajutorarea acestora să găsească informația de care au nevoie 

 Pentru a putea susține aceste actualizări și pentru a eficientiza cu adevărat prezența 

web a administrației publice, recomandăm formarea profesională constantă a 



 

responsabililor de comunicare și comunicare online din cadrul instituțiilor. Această formare 

poate avea loc prin trimiterea în mod regulat a personalului la cursuri de formare, schimburi 

de experiență și diverse alte oportunități de dezvoltare profesională. Una dintre sugestiile 

experților din cadrul consultărilor a fost organizarea sau trimiterea personalului la un curs de 

Digital Marketing pentru Administrația Publică sau un curs de fotografie pentru începători.  

 De asemenea, este la fel de important ca fișa postului pentru departamentul de 

comunicare să fie actualizată pentru a putea reflecta noile atribuții în ceea ce privește 

prezența web a instituțiilor publice. Recomandăm ca această fișă a postului să includă 

compentențe de comunicare online specifice, împreună cu activitățile efectuate în mod 

regulat pentru a dezvolta prezența online a instituțiilor și nevoile de perfecționare 

profesională constantă menționată mai sus.  

 O altă recomandare ce reiese din experiența de lucru a experților cu care am lucrat 

este nevoia de instruire a personalului de comunicare pentru a preda corespunzător datele 

de contact și abonare ale instituției în rețelele sociale. Deși poate părea banal, acest lucru 

nu se întâmplă în foarte multe cazuri, ceea ce duce la dificultăți în gestionarea 

corespunzătoare a unui structuri unitare a prezenței web.  

 În continuarea acestei recomandări, menționăm faptul că una dintre sugestiile 

recurente discutate și agreate cu experții din cadrul consulătilor a vizat contopirea 

departamentelor de IT și de comunicare online acolo unde acest lucru nu este realizat, în 

cadrul unei direcții de comunicare. Acest lucru ar duce la o mai bună colaborare și înțelegere 

a activităților IT și PR și o eficientizare a costurilor la nivel administrativ.  

 Dezvoltarea prezenței web trebuie să se bazeze și pe dezvoltarea comunicării 

publice. De aceea recomandăm crearea unui cadru legislativ (sau o actualizare legislativă) 

pentru alocarea unui buget de comunicare online pentru instituțiile publice. Acest buget ar 

trebui să fie folosit strict pentru derularea unor campanii specifice de informare. Criterii mai 



 

concrete pot fi elaborate in cadrul unui proiect separat pentru a preveni abuzul unui astfel de 

fond.  

 De asemenea, recomandăm echiparea departamentelor de comunicare, în măsura 

posibilităților, cu un aparat foto și video care să fie folosite pentru acoperirea media a 

evenimentelor oficiale ale instituției. Echipamentul nu trebuie să fie costisitor, iar o dotare 

minimă a persoanelor de comunicare cu acest tip de aparatură simplă va facilita o mai bună 

gestionare din punct de vedere al resurselor.  

În ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale într-un mod unitar, recomandăm, pe 

lângă sugestiile menționate în capitolul anterior, realizarea unei analize consistente, la nivel 

național, conform standardelor statistice, asupra consumului de informații administrative în 

mediul online pentru a determina gradul de familiaritate a cetățenilor români activi online cu 

administrația publică și serviciile sale online. Această analiză poate fi realizată împreună cu 

instituții din mediul non-gouvernamental sau privat. De asemenea, recomandăm gestionarea 

unitară a conturilor în rețelele sociale, conform Ghidului de Comunicare prin intermediul 

rețelelor sociale pentru administrația publică din România creat de DigitalDiplomacy.ro 

împreună cu Departamentul pentru Servicii Online și Design din cadrul Cancelariei Primului 

Ministru.  

Va fi necesară actualizarea Ghidului privind realizarea paginilor web pentru 

autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, dezvoltat de Ministerul 

Comunicațiilor în anul 2008. Această actualizare ar trebui să includă elemente de 

comunicare în social media, precum și indicații clare către instituțiile publice legate de modul 

în care prezența web poate fi eficientizată și racordată nevoilor de informare de astăzi.  

Experți coordonatori 

 

Andra Alexandru                Andreea Hanganu 

https://drive.google.com/file/d/0Bz2vzkOQH8T9QW4zTThqZzdrS0E/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz2vzkOQH8T9QW4zTThqZzdrS0E/view


 

Anexa 1 

SONDAJ 

 “Prezenţa în Mediul Online                                                                  
a Instituţiilor Publice din România” 

 
1. În general, cum obțineți informații despre/de la instituții publice din România?  

 Mergând personal la instituție 

 Telefonând instituției 

 Prin motoare de căutare online (Google, Yahoo Bing etc.) 

 Navigând pe website-ul instituției 

 Folosind secțiunea de căutare de pe website-ul instituției 

 De pe conturile pe rețele sociale ale instituției (Facebook, Twitter, YouTube etc.) 

 De pe forumuri 

 Solicitând prin poștă 

 Trimițând un fax 

 Din mass-media  
 
2. Cât de des aţi vizitat/accesat website-ul unor instituții publice din România pe 
parcursul ultimelor 12 luni? 

 Zilnic 

 Săptămânal 

 Lunar 

 Rar 

 Niciodată (săriți la întrebarea 6) 
 
3. În ce scop ați vizitat vizitat/accesat website-ul unor instituții publice din România? 

 Pentru informații despre de activitatea instituției 

 Pentru informații despre conducerea instituției 

 Pentru datele de contact ale instituției 

 Pentru servicii online oferite de instituției 

 Pentru secțiunea cariere 

 Pentru informații legislative 

 Altele (vă rugăm exemplificați) ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 
 
4 . Pe o scară de la 1 la 5, care este nivelul dumneavoastră de satisfacție în ceea ce 
privește utilizarea website-urilor instituțiilor publice din România: 

  1 2 3 4 5 

Cât de ușor si rapid 
se găsesc informații 
utile pe platforme 

 
Imposibil de 
găsit 

 
Foarte greu 

 
Relativ ușor 
și rapid  

  
Foarte ușor 
și repede 

Imediat 

Eficiența 
mecanismelor de 
căutare pe platforme 

 
Ineficientă 

  
Scăzută 

 
Medie 

 
Ridicată 

 
Foarte 
eficientă 

Claritatea 
limbajului/informației 
oferite 

  
Foarte 
neclar/ 
complicată 

  
Destul de 
neclar/complicată  

  
Relativ clar 
/accesibilă 

  
Destul de 
clar/ 
accesibilă 

  
Foarte clar/ 
accesibilă 

Modul de grupare/ 
prezentare/clasificare 
a informației despre 
servicii pe platforme  

 
Foarte 
complicat  

 
Destul de 
complicat 

 
Relativ 
accesibil 

 

 
Destul de 
accesibil 

 
Foarte 
accesibil 

Utilitatea informației 
prezentate 

 
Inutilă 

 
Destul de inutilă 

 
Relativ utilă 

 
Destul de 
utilă 

 

 
Foarte utilă 

Aspectul 
platformelor: culori, 
imagini, forme, stil 
etc.  

 
Neatrăgător 

 
Puțin atrăgător 

 
Relativ 
atrăgător 

 
Destul de 
atrăgător 

 
Foarte 
atrăgător 

 
5. Ordonați crescător în funcție de importanță criteriile de calitate și eficiență a unei 
prezente în mediul online a administrației publice(website, conturi pe rețele sociale, 
aplicații de mobil etc.). (1 – cel mai important; 6 – cel mai puțin important) 

 Usurința și rapiditatea cu care găsesc informația pe care o caut 

 Claritatea informației, claritatea limbajului 

 Aspectul portalului: culori, imagini, forme, stiluri etc.  

 Corectitudinea informației/ precizia 

 Eficiența mecanismelor de căutare pe platformă (în cazul website-ului)   

 Modul de grupare/ prezentare/ clasificare a informației despre servicii pe platformă    
 
 



 

6. Ce fel de informații considerați că ar trebui să existe pe website-ul tuturor 
instituțiilor publice din România? 

 Știri legate de activitatea instituției 

 Informații legate de echipa instituției 

 Informații legislative 

 Link-uri utile către alte instituții relevante 

 Datele de contact 

 Harta Google 

 Întrebări și răspunsuri frecvente 

 Link-uri către conturile pe rețelele sociale ale instituției 

 Formulare online (unde este cazul) 

 Servicii online (cele care oferă) 

 Altele (vă rugăm exemplificați)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Ştiaţi că există instituţii publice care au conturi pe reţelele sociale? 

 Da 

 Nu  

 Nu răspund 
 
8. Urmăriți instituțiile publice din România pe rețelele sociale? *Cele care au o 
prezență pe acestea 

 Da 

 Nu (săriți la întrebarea 11) 

 Nu știam că instituțiile publice au conturi pe rețele sociale (săriți la întrebarea 11) 
 
9. În ce scop urmăriți instituțiile publice din România pe rețelele sociale? 

 Pentru informații despre activități 

 Pentru informații despre conducere 

 Pentru informații legislative 

 Pentru anunțuri relevante domenilui de activitate 

 Pentru a imi exprima aprecierea față de activitatea instituției/ pentru a transmite 
sesizări 

 Altele (vă rugăm exemplificați) ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

10. Considerați că prezența online (pe rețelele sociale) a instituțiilor publice este o 
reprezentare oficială a acestora? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu 
11. 11. Ştiaţi ca unele instituţii publice din România oferă şi servicii online?  

 Da 

 Nu 

 Nu răspund 
 
12. Ați utilizat vreodată servicii online oferite de instituții publice din România? 
*Cele care oferă 

 Da 

 Nu (săriți la întrebarea 12) 

 Nu știam că instituțiile publice din România oferă servicii online (săriți la întrebarea 
11) 

 
13. Pentru servicii publice online care facilitează înregistrarea/ descărcarea/ 
încărcarea de formulare oficiale, ați fi dispus să folosiți semnătură digitală?  

 Da 

 Nu (săriți la întrebarea 9) 

 Nu știu ce presupune semnătura digitală 
 
14 Ce fel de servicii ați avea nevoie ca administrația publică din România să ofere în 
mediul online? 

 Programări 

 Plata taxelor și impozitelor 

 Petiții și reclamații 

 Consultări  

 Inițiative legislative 

 Altele (vă rugăm exemplificați) ------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

15. Cât timp petreceți în mediul online pe zi? 

 < O oră 

 2-5 ore 

 6-9 ore 

 Peste 10 ore 
 
 

http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica


 

16. Ce fel de dispozitiv folosiți în mod uzual pentru a căuta informații în mediul 
online? 

 PC 

 Smartphone 

 Tabletă 
 
 
17. Vârsta dumneavoastră  

 <18 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 66-74 

 peste 75  
 
18. Sex  

 Feminin 

 Masculin 

  
 
19. Nivel de studii  

  Primar (1-4 clase)  

  Gimnazial (5-8 clase)  

  Liceal (9-12)  

  Superior (universităţi, academii, institute, inclusiv studii postuniversitare)   
 
20. Mediu de reședință 

 Rural 

 Urban  
 
 
 
 

 

 


