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Rezumat. Este prezentat contextul societăţii bazate pe cunoştinţe. 
Sunt analizate noi cerinţe ale utilizatorilor în contextul noii societăţi. Sunt 
prezentate concepte de bază privind aplicaţiile orientate spre cetăţean şi 
aspecte specifice legate de aplicaţii informatice orientate spre cetăţean. 
Este analizat ciclul de dezvoltare al aplicaţiilor informatice orientate spre 
cetăţean. Sunt descrise elementele particulare în cazul dezvoltării 
aplicaţiilor orientate spre cetăţean. Este definit conceptul de calitate 
pentru aplicaţiile orientate spre cetăţean. Sunt definite şi analizate 
caracteristici de calitate şi costurile calităţii. Este dezvoltat un sistem de 
indicatori pentru cuantificarea calităţii aplicaţiilor. Sunt analizate căi de 
creştere a calităţii aplicaţiilor. Sunt abordate îmbunătăţirea nivelului de 
pregătire a utilizatorilor, implementarea tehnicilor moderne de dezvoltare, 
tehnicile avansate de testare şi obligativitatea auditării. Este definit 
conceptul de optimizare. Sunt definite şi analizate criterii de optim. Sunt 
descrise căi de optimizare a aplicaţiilor. Sunt enumerate şi descrise 
cerinţele de securitate. Sunt analizate particularităţile cerinţelor de 
securitate pentru aplicaţiile orientate spre cetăţean. Sunt descrise măsuri 
pentru asigurarea securităţii aplicaţiilor orientate spre cetăţean. Sunt 
analizate efectele managementului calităţii aplicaţiilor orientate spre 
cetăţean. Este dezvoltată o aplicaţie orientată spre cetăţean destinată 
verificării entităţilor structurate. Aplicaţia colectează date despre 
comportamentul utilizatorilor. Datele colectate sunt utilizate pentru 
verificarea ipotezelor privind caracteristicile de calitate ale aplicaţiilor 
informatice orientate spre cetăţean.. 
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1. Societatea bazată pe cunoştinţe 
Societatea bazată pe cunoştinţe presupune reorientarea proceselor de la 

valorificarea preponderentă a resurselor naturale, a factorului uman şi a 
tehnologiilor informatice la valorificarea cunoştinţelor.  

Tendinţe în societatea bazată pe cunoştinţe sunt: 
 apariţia knowledge workers; knowledge workers reprezintă o nouă 
categorie de forţă de muncă; aceştia sunt persoane care pot interpreta 
foarte bine date dintr-un anumit domeniu (Huang, 2009, pp. 430-438); 
fiind foarte bine pregătiţi pot veni cu soluţii foarte bune ale 
problemelor într-un timp foarte scurt; 

 dezvoltarea tehnologiilor de baze de date; în contextul obţinerii de date 
variate ca structură şi sursă este necesară dezvoltarea tehnologiilor de 
date pentru a facilita atât stocarea datelor, cât, mai ales pentru 
realizarea de selecţii în timp real după criterii de selecţie complexe 
(Qinglin, Ming, 2009, pp. 439-442);  

 dezvoltarea de aplicaţii informatice orientate spre cetăţean;  
 plăţi online; sistemele de plăţi online s-au dezvoltat foarte mult întrucât 
posibilitatea de a efectua plăţi indiferent de locaţie este o necesitate 
pentru magazinele virtuale, bănci; 

 orientarea serviciilor spre forma online; foarte multe companii 
realizează transformarea unor procese reale în procese virtuale. 

Soluţionarea de probleme în societatea bazată pe cunoştinţe este un proces 
complex ce presupune atât utilizarea tehnicii de calcul şi comunicaţie, cât mai 
ales a cunoştinţelor anterior acumulate. Noua abordare în soluţionarea 
problemelor implică: 

 analiza detaliată a contextului presupune luarea în calcul a tuturor 
posibilităţilor de acţiune asupra problemei studiate;  

 utilizarea de tehnologie modernă presupune adoptarea noilor 
instrumente, tehnici, metode pentru soluţionarea problemelor;  

 realizarea de simulări pe baza datelor istorice este foarte utilă pentru 
determinarea cauzelor care au dus la anumite probleme şi a efectelor 
acestora;  

 managementul proiectului este o activitate foarte importantă pentru 
buna desfăşurare a activităţilor;  

 consultarea specialiştilor în domeniu este o activitate ce aduce 
numeroase informaţii esenţiale pentru rezolvarea problemelor;  

 automatizarea proceselor este necesară pentru minimizarea timpului 
necesar soluţionării problemelor;  
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 rezultatele de calitate înaltă sunt dezideratul oricărei situaţii 
problematice;  

 consumul redus de resurse este un deziderat care nu poate fi atins 
întotdeauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cerinţe ale utilizatorilor 

Evoluţia rapidă a tehnologiilor şi a modurilor de abordare a evenimentelor 
implică apariţia de noi standarde. Noua societate duce de asemenea la creşterea 
cerinţelor utilizatorilor privind aplicaţiile informatice. Figura 1 surprinde 
cerinţele utilizatorilor în societatea bazată pe cunoştinţe.  

2. Aplicaţii informatice orientate spre cetăţean 
În contextul societăţii bazate pe cunoştinţe şi cerinţelor utilizatorilor tot 

mai ridicate este necesară apariţia unei noi categorii de aplicaţii informatice. 
Aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean aduc o nouă orientare, cetăţeanul 
fiind considerat elementul central. Acestea se deosebesc de aplicaţiile clasice 
prin: 
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 sunt realizate pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor, nu ale 
organizaţiei pentru care sunt dezvoltate;  

 grupul ţintă este foarte mare şi foarte variat fiind format din totalitatea 
cetăţenilor;  

 aplicaţiile sunt disponibile online permanent;  
 aplicaţiile orientate spre cetăţean nu sunt dependente de platforma 
hardware sau software;  

 costul de utilizare este nul sau foarte mic;  
 cerinţele de calitate sunt mult mai stricte decât pentru aplicaţiile 
tradiţionale; 

 localizare; localizarea presupune afişarea mesajelor utilizatorilor în 
propria limbă;  

 utilizarea aplicaţiilor nu presupune pregătire anterioară a cetăţenilor 
(Yoon, 2009, pp. 471-476);  

 sunt actualizate foarte des pentru a corespunde schimbărilor mediului;  
 se adaptează pentru a oferi cetăţenilor un grad cât mai mare de 
satisfacţie. 

Structura aplicaţiilor informatice orientate spre cetăţean diferă în funcţie 
de funcţionalitatea oferită şi de domeniul în care funcţionează. Aplicaţiile 
informatice orientate spre cetăţean sunt cu: 

 structură liniară simplă; sunt aplicaţiile care, pentru rezolvarea unei 
probleme, presupun urmarea unui număr de paşi, într-o ordine 
prestabilită, fără posibilitate de întoarcere la paşii anteriori; primul pas 
al secvenţei iniţializează prelucrările, iar ultimul pas returnează 
rezultatele pentru o aplicaţie ce realizează prelucrări; pentru o aplicaţie 
de informare informaţiile sunt structurate într-o secvenţă logică ce este 
implementată prin paşii de urmat; 

 structură liniară şi legături simple între componente; presupun 
posibilitatea întoarcerii de la un pas la pasul anterior; sunt aplicaţii 
pentru care se impune posibilitatea de a modifica valori anterior 
introduse, pentru care este necesară repetarea unor paşi; pentru 
aplicaţiile cu un număr de paşi ridicat este inacceptabil ca utilizatorul 
să reia toţi paşii dacă a greşit introducerea de date sau alegerea de 
opţiuni; 

 structură liniară şi legături multiple; presupun existenţa de legături 
între componente şi navigarea se face între oricare dintre componentele 
conectate respectând limitări impuse pentru funcţionarea corectă a 
aplicaţiei; nu se permite navigarea către un pas fără îndeplinirea 
condiţiilor de trecere de la pasul anterior necesar; pentru aplicaţiile de 
informare de acest tip navigarea se face fără restricţii; 
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 structură arborescentă şi legături simple; sunt aplicaţii pentru care în 
cadrul unui pas se avansează în mai multe direcţii; legăturile simple 
dintre module permit avansarea numai pe verticală, utilizatorul 
îndepărtându-se de rădăcina structurii arborescente; acest tip de 
aplicaţii se pretează afişării de informaţii pe criterii de selecţie; 

 structură arborescentă şi legături duble; presupun existenţa de legături 
bidirecţionale între componente pentru a parcurge structura 
arborescentă pe verticală atât de sus în jos, cât şi de jos în sus; 
legăturile duble asigură revenirea la paşii anteriori; 

 structură arborescentă şi legături multiple; trecerea de la o componentă 
la alta se face numai în limita bunei funcţionări a aplicaţiilor, 
determinată de logica prelucrărilor pe care aplicaţiile informatice le 
efectuează; structura arborescentă cu legături multiple este cea mai 
complexă; aceasta permite dezvoltarea de aplicaţii orientate spre 
cetăţean complexe. 

Aplicaţiile de instruire în campus virtual trebuie să satisfacă cerinţele 
persoanelor care accesează sistemul educaţional. Pentru aceasta trebuie să fie 
flexibile, mentenabile, sigure, accesibile, independente de platformă, fără 
costuri suplimentare, disponibile permanent, adaptabile. 

Dat fiind caracterul foarte dinamic al domeniului instruirii în campus 
virtual cerinţele utilizatorilor se modifică rapid, iar aplicaţiile, pentru a fi 
competitive, trebuie să evolueze pentru a le îndeplini. 

Comerţul electronic este o formă de comerţ foarte populară datorită unor 
avantaje clare asupra comerţului tradiţional: 

 nu există stocuri; magazinele virtuale nu au stocuri, sau dacă le au, 
acestea sunt foarte mici (Harrison-Walker, 2001, pp. 139-172);  

 graniţele geografice sunt desfiinţate;  
 costuri foarte mici de funcţionare;  
 confortul utilizatorului; 
 automatizare. 

Aplicaţiile pentru e-guvernare sunt utilizate în relaţia statului cu cetăţenii 
pentru rezolvarea diferitelor situaţii în care sunt parteneri (Ong, Wang, 2009). 
Eliberarea de adeverinţe, certificate, formulare se face automat. Aplicaţiile de  
e-vot sunt de asemenea utilizate în procesul de e-guvernare. Acestea trebuie să 
fie accesibile din cât mai multe puncte geografice.  

Aplicaţiile de informare sunt aplicaţii care ghidează utilizatorii în 
obţinerea de informaţii privind un domeniu, stare, proces, obiect, fenomen. 
Acest tip de aplicaţii trebuie să fie caracterizat de o structură clară permiţând 
astfel utilizatorilor să ajungă, după câţi mai puţini paşi, la rezultatul dorit. 
Aplicaţiile de informare trebuie să nu prezinte costuri de utilizare. 
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3. Ciclul de dezvoltare a aplicaţiilor informatice orientate spre cetăţean 
Aplicaţiile informatice distribuite sunt rezultatul unui proces complex 

care include etape caracterizate de (Ivan et al., 2009): obiective specifice în 
fiecare, elemente de intrare, activităţi, resurse (Bjørnson, Dingsøyr, 2008,  
pp. 1055-1068), tehnici, metode, tehnologii, rezultate. 

Etapele ciclului de dezvoltare al aplicaţiilor informatice orientate spre 
cetăţean sunt diferite comparativ cu aceleaşi etape ale aplicaţiilor clasice, 
deoarece atenţia este îndreptată spre orientarea spre cetăţean, iar aplicaţia 
dezvoltată trebuie să reflecte nevoile şi preferinţele cetăţenilor. 

Etapa definirii problemei presupune specialişti cu înaltă experienţă în 
cunoaşterea aspectelor  teoretice şi mai ales a celor practice din domeniile cu 
care aplicaţiile distribuite interacţionează. Definirea problemei înseamnă 
specificarea datelor de intrare, construirea formulelor şi modelelor, identificarea 
algoritmilor pentru calculul indicatorilor, evaluarea expresiilor, optimizare, 
estimare, extragerea de subseturi, reprezentare şi comparaţie grafică a valorilor 
agregate şi stabilirea formei de prezentare a rezultatelor finale care sunt de fapt 
cele mai importante pentru satisfacerea cererilor celor pentru care a fost 
construită aplicaţia distribuită. 

Stabilirea grupului ţintă reprezintă etapa prin care categoriile de persoane 
care interacţionează cu aplicaţia pentru rezolvarea de probleme sunt stabilite şi 
numărul lor este estimat. 

Studierea grupului ţintă presupune, pe lângă cunoaşterea caracteristicilor 
fizice şi intelectuale ale membrilor, cunoaşterea experienţei lor privind lucrul cu 
alte aplicaţii. În concordanţă cu această experienţă, noua aplicaţie va căuta să 
încorporeze elemente din interfaţa celor mai accesate aplicaţii astfel încât 
utilizatorii să fie deja familiarizaţi cu cerinţele noii aplicaţii.  

Elaborarea specificaţiilor este etapa care presupune existenţa unor 
specialişti de înaltă performanţă cu bogată experienţă pentru că specificaţiile 
trebuie să fie (Liu, 2009, pp. 1565-1572) exacte, complete, corecte, 
deterministice. 

Construcţia proiectului este etapa în care specialişti cu experienţă în 
interpretarea rezultatelor şi elaborarea de cod purced la identificarea funcţiilor 
de procesare, stabilirea modulelor şi a legăturilor dintre ele, definirea structurii 
datelor şi a formatului de stocare, construirea de matrice cu date iniţiale – 
module şi rezultate finale – module, stabilirea resurselor software şi hardware 
necesare, estimarea forţei de muncă, elaborarea unui calendar specific 
dezvoltării aplicaţiei. 
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O echipă competentă are 
capacitatea de a asocia necesarul 
exact de resurse aplicaţiei, întreg 
procesul de dezvoltare fiind un 
proces de alocare şi nivelare de 
resurse.  

Elaborarea codului este o 
activitate prin care un proiect este 
materializat şi completat de 
dezvoltatori cu mare experienţă în 
tehnologiile alese, care posedă 
capacitatea de a prelua informaţie 
din specificaţii astfel încât liniile 
de cod scrise reprezintă produse 
de-sine-stătătoare a căror calitate 
este măsurată cu exactitate. 

Este preferabil ca specifi-
caţiile să conţină destule elemente 
de programare ca definiţii ale 
operanzilor, astfel încât progra-
matorii să le ia automat fără a 
introduce variaţii de la o definiţie 
la alta. 

Încărcarea pe server este precedată de o analiză realizată de un mic grup 
de specialişti ai echipei de dezvoltare, specialişti care au o imagine completă a 
ceea ce aplicaţia distribuită trebuie să fie. În această etapă sunt create condiţiile 
pentru activarea componentelor din arborele asociat aplicaţiei.  

Testarea tehnică este precedată de autotestare. Aceasta înseamnă că 
produsul deja îndeplineşte condiţiile cerute prin specificaţii (Pocatilu, 2004). 
Pornind de la seturile de date de test din specificaţii comportamentul aplicaţiei 
este observat. Sunt semnalate diferenţele între ceea ce trebuia să se obţină şi 
ceea ce se obţine. Testarea tehnică impune realizarea modificărilor în aplicaţii 
pentru a îndeplini cerinţele din specificaţii.  

Testarea pe eşantioane presupune stabilirea persoanelor care cu asistenţă 
specializată să rezolve probleme reale utilizând aplicaţia distribuită. Construirea 
eşantionului este esenţială, deoarece multitudinea de probleme cu care aplicaţia 
este testată depinde de aceasta.  

Elaborarea documentaţiei este o activitate care este în mod eronat lăsată 
la sfârşitul ciclului de dezvoltare de majoritatea membrilor echipei de 

Figura 2. Asigurarea calităţii în procesul de 
dezvoltare 
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dezvoltare. Documentaţia trebuie construită simultan cu procesul de dezvoltare 
chiar dacă nu în forma finală (Vinz, Etzkorn, 2008, pp. 813-825).  

Implementarea presupune instalarea aplicaţiei pe serverul clientului şi 
configurarea pentru funcţionarea optimă. Serverul de aplicaţie trebuie să suporte 
toate tehnologiile pe care aplicaţia orientată spre cetăţean le implementează şi să 
ofere suficiente resurse astfel încât utilizatorii să nu fie nevoiţi să aştepte. 

Mentenanţa este procesul de actualizare a aplicaţiilor informatice 
orientate spre cetăţean pentru a reflecta schimbările din mediul economic, social 
şi legislativ. Modularitatea aplicaţiei facilitează procesul de actualizare, 
deoarece membrii echipei lucrează în paralel asupra modulelor realizând 
actualizări într-un timp foarte scurt.  

Reingineria software presupune redefinirea obiectivului aplicaţiei astfel 
încât să conducă la creşteri ale calităţii şi performanţei, dar noul obiectiv nu 
diferă fundamental de cel original. Procesul de reinginerie are loc când costurile 
de mentenanţă sunt foarte mari sau când aplicaţia nu poate rezolva o mare parte 
din cerinţele utilizatorilor. Reingineria aplicaţiei afectează toate componentele 
sau numai o parte a acestora.  

Scoaterea din uz este un proces foarte rar, întrucât foarte multe aplicaţii 
nu trec de procesele de mentenanţă şi reinginerie. Înlăturarea din lucru este 
cauzată de dispariţia problemei, costuri de mentenanţă foarte mari, discrepanţa 
dintre ceea ce aplicaţia oferă şi cerinţele utilizatorilor. 

Figura 2evidenţiază procesul de asigurare a calităţii în ciclul de dezvoltare 
a produselor software. 

Dezvoltarea asistată de calculator este foarte importantă pentru 
companiile dezvoltatoare de produse software. Produsele software de dezvoltare 
asistată asigură raportări automate ale acţiunilor, ceea ce duce la crearea unui 
depozit central cu toate situaţiile apărute de-a lungul proiectelor în care 
compania a fost implicată. Utilizarea depozitului central în soluţionarea noilor 
situaţii, similare celor anterioare, duce la reducerea timpului necesar găsirii de 
soluţii. Există numeroase soluţii informatice pentru managementul automat al 
depozitului central de informaţie. O categorie foarte importantă pentru 
dezvoltatori o reprezintă depozitul central de defecte şi managementul acestora. 
În cadrul proiectelor de dimensiuni foarte mari este necesară utilizarea de 
produse software dedicate managementului de defecte. Instrumente ca IBM 
ClearQuest sau Bugzilla realizează managementul automat al defectelor. 
Acestea trec prin diferite faze care reprezintă stadiul în care se află în procesul 
de depanare. Aceste sisteme automate realizează importante reduceri de timp 
întrucât procesul de testare a aplicaţiilor este unul dintre cele mai extinse din 
ciclul de dezvoltare. Defectele pot fi raportate de mai multe ori, dar utilizând un 
produs software acest lucru este detectat imediat şi defectul este remediat. În 
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cazul în care defectul este similar unuia deja existent acest lucru iese clar în 
evidenţă şi soluţiile deja existente sunt adaptate noii probleme. De asemenea, pe 
baza acestui depozit de date sunt realizate simulări pentru a preconiza costuri, 
riscuri, durate cu aplicare imediată în noile proiecte ale companiei. 

4. Sistemul caracteristicilor de calitate 
Pentru aplicaţiile informatice orientate spre 

cetăţean calitatea este un indicator al nivelului agregat 
al anumitor caracteristici. Caracteristicile luate în 
considerare pentru măsurarea calităţii sunt considerate 
în funcţie de corelaţia cu satisfacţia resimţită de 
utilizatorii finali. Există caracteristici care nu 
influenţează semnificativ experienţa utilizatorului.  

Având în vedere faptul că AIOC înseamnă 
alocare de resurse şi lucrul independent de proprietar 
şi de dezvoltator, ele trebuie să fie înzestrate cu 
caracteristicile de calitate din Figura 3 (Wu, 2009,  
pp. 1328-1332). 

Nivelul calităţii reflectă măsura în care aceste 
caracteristici îndeplinesc cerinţele utilizatorilor 
(Grigoroudis et al., 2008, pp. 1346-1357). 

Pentru a aduce aceste caracteristici la niveluri ridicate, asigurând în acest 
fel un nivel ridicat al calităţii, este necesară alocarea de resurse. Întrucât 
maximizarea tuturor caracteristicilor implică costuri foarte mari, de obicei, 
nivelul minim de calitate al unei aplicaţii informatice este asigurat prin diferite 
niveluri ale caracteristicilor. 

Pentru utilizatori calitatea aplicaţiei trebuie să atingă anumite niveluri 
minime. Aceste niveluri minime sunt de asemenea valabile şi pentru fiecare 
caracteristică de calitate în parte. În condiţiile în care nivelurile de calitate agregată 
sau ale unor caracteristici nu atinge pragul minim, utilizatorii se orientează spre alte 
aplicaţii care rezolvă aceeaşi problemă şi îndeplinesc cerinţele de calitate. 

5. Metrici de calitate 
Pentru a putea realiza o ierarhie a AIOC este necesară definirea unor 

indicatori care măsoară caracteristicile de calitate (Ivan et al., 2008).  
Indicatorii au trei proprietăţi (Pakes, 2008, pp. 463-470): 

 senzitivitatea; 
 noncatastroficitatea; 
 caracterul necompensatoriu. 

Figura 3. Sistemul 
caracteristicilor de calitate 
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Estimarea nivelurilor caracteristicilor de calitate prin folosirea 
indicatorilor este foarte importantă deoarece face posibilă o comparaţie între 
aplicaţii şi stabileşte un sistem de evaluare pentru acestea (Ivan et al., 2008). 
Calculul indicatorilor de calitate în timpul dezvoltării aplicaţiilor informatice 
scoate în evidenţa deficienţele şi permite remedierea acestora cu costuri reduse. 
Aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean asigură înregistrarea automată de 
date privind comportamentul utilizatorului. Informaţiile sunt înregistrate fie la 
momente prestabilite de timp, fie la momentul în care utilizatorul accesează 
noduri ale structurii arborescente a aplicaţiei. Pe baza acestor informaţii sunt 
calculaţi indicatori privind duratele de soluţionare a problemelor. 

Timpul mediu de soluţionare a pasului i din cadrul problemei de rezolvat 
este dat de formula: 

n

t
TMS

n

j
ij

i

∑
=  

unde: 
TMSi - timp mediu soluţionare pas i; 
tij - timp soluţionare pas i de către utilizatorul j; 
n - număr total de utilizatori înregistraţi. 
 
Indicatorul este important întrucât descoperă care sunt paşii din ciclul de 

rezolvare care creează probleme utilizatorilor. 
Pentru aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean sunt foarte 

importante aspecte legate de: 
 caracteristici ale datelor iniţiale; corectitudinea datelor este un aspect 
foarte important şi trebuie implementat în aplicaţie un modul de 
validare a datelor de intrare pentru a asigura corectitudinea rezultatelor 
prelucrărilor; completitudinea datelor de intrare este de asemenea o 
caracteristică foarte importantă; indicatorii de corectitudine şi de 
completitudine a datelor de intrare sunt daţi de formulele: 

NDET
NDECIcr =  

NDEN
NDEFIcm =  

unde: 
NDEC - număr date elementare corecte; 
NDET - număr total de date elementare; 
NDEF - număr date elementare furnizate; 
NDEN - număr total de date elementare necesare. 
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Având în vedere faptul că atât corectitudinea, cât şi completitudinea 
datelor de intrare sunt la fel de importante, indicatorul agregat de calitate a 
datelor de intrare este dat de formula: 

 

2
cmcr

ACDI
III +

=  

 
Cu cât indicatorul este mai apropiat de valoarea 1, cu atât calitatea datelor 

de intrare este mai mare.  
 caracteristici ale aplicaţiilor software; acestea sunt cuantificate prin 
definirea de indicatori privind corectitudinea, completitudinea, 
fiabilitatea şi portabilitatea; 

 
Indicatorul de corectitudine este dat de formula: 

 

100×=
NRTC
NRCCICRA  

unde: 
NRCC – numărul de cazuri în care aplicaţia a furnizat rezultate 

corecte pentru seturile de date de test; 
NRTC – numărul total de seturi de date de test utilizate la testarea 

aplicaţiei. 
 

Indicatorul este obţinut ca valoare procentuală; orice aplicaţie pentru care 
valoarea indicatorului este mai mică decât 100% trebuie respinsă; gradul de 
corectitudine al AIOC trebuie să fie 100%. 

Indicatorul de completitudine este definit de formula: 
 

100×=
NRSP
NRSIICMA  

unde: 
NRSI – numărul de situaţii de prelucrare soluţionate de aplicaţie; 
NRSP – numărul total de situaţii de prelucrare posibile. 

 
Ca şi în cazul indicatorului de corectitudine, AIOC trebuie să fie 

caracterizate de un grad de completitudine de 100%; este inacceptabil ca o 
AIOC să nu implementeze toate situaţiile de prelucrare cu care cetăţenii se pot 
întâlni. 
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Indicatorul de fiabilitate este definit de următoarea formulă: 
 

PEOPMO
NTC
NCDI FA −×−= )1(  

unde: 
NCD – număr de calculatoare defecte în reţeaua în care rulează 

aplicaţia; 
NTC – număr total de calculatoare în reţeaua în care rulează 

aplicaţia; 
PMO – performanţa maximă obţinută în condiţiile în care NCD=0; 

poate fi măsurată ca timp necesar unei prelucrări, ca număr 
de prelucrări într-o unitate de timp; 

PEO – performanţa efectiv obţinută pentru NCD considerat. 
 

Indicatorul exprimă pierderile suplimentare de timp sau număr de 
prelucrări cauzate de nefuncţionarea unui număr de calculatoare din reţea; cu 
cât valoarea acestui indicator se apropie de valoarea 0, cu atât aplicaţia este mai 
fiabilă, nefiind sensibilă la defectarea calculatoarelor din reţea. 

Indicatorul de portabilitate este dat de formula: 
 

NPC
NPRI PA =  

unde: 
NPR – număr de platforme pe care aplicaţia rulează; 
NPC – număr de platforme considerate pentru calculul indicato-

rului; pentru a calcula un indicator relevant, numărul de 
platforme considerate trebuie să acopere peste 98% din 
grupul ţintă. 

Dacă valoarea indicatorului este cuprinsă în intervalul [0,78; 0,92] gradul 
de acoperire a platformelor este ridicat şi aplicaţia este bună. Dacă valoarea se 
găseşte în intervalul [0,92;1] gradul de acoperire a platformelor este foarte 
ridicat şi aplicaţia este foarte bună. Pentru valori ce nu se încadrează în aceste 
intervale, gradul de acoperire a platformelor este scăzut şi aplicaţia trebuie 
dezvoltată pentru a rula pe mai multe platforme. 

Se consideră mulţimea P={Windows, Linux, Solaris, BeOS, Mac OS} 
formată din mulţimea platformelor ce acoperă mai mult de 98% din platformele 
de calcul ale utilizatorilor. Pentru aplicaţia pentru analiza entităţilor structurate 
disponibilă la adresa www.vintilabogdan.ro indicatorul de portabilitate este 
calculat pe baza datelor din tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Platforme suportate de aplicaţia pentru analiza entităţilor structurate 

Platforma Windows Linux Solaris BeOS Mac OS 
Suport x x x x x 

 
Valoarea indicatorului de portabilitate este: 

 

1
5
5
===

NPC
NPRI PA  

 
Valoarea 1 a indicatorului de portabilitate arată că aplicaţia poate fi 

accesată de utilizatori indiferent de platforma folosită. Valoarea maximă a 
indicatorului nu permite îmbunătăţiri. În cazul în care valoarea acestuia ar fi 
fost mai mică decât 0,78, aplicaţia ar fi trebuit îmbunătăţită pentru a suporta noi 
platforme care să crească gradul de acoperire a utilizatorilor. 

 caracteristici ale rezultatelor definite prin completitudine, claritate şi 
precizie; pentru fiecare dintre aceste caracteristici se definesc 
indicatori de cuantificare; 

 caracteristici ale cetăţenilor; apartenenţa utilizatorilor la grupul ţintă şi 
gradul de satisfacţie al utilizatorilor sunt două dintre cele mai 
importante caracteristici. 

Se consideră mulţimea de riscuri R={r1, r2, …, rn}. Fiecare risc din 
mulţimea R are asociată o probabilitate de producere. Probabilităţile sunt 
definite în mulţimea P={p1, p2, …, pn}. De asemenea, fiecare risc are asociat un 
cost de soluţionare din mulţimea de costuri C={c1, c2, …, cn}. În aceste condiţii 
prioritatea de soluţionare a riscurilor este dată de formula: 

 

)(min
,1

i

i

ni c
pRS

=
=  

unde: 
RS - riscul selectat pentru soluţionare din mulţimea existentă de 

riscuri; 
pi - probabilitatea de producere a riscului i; 
ci - costul de soluţionare a riscului i. 

 
Pentru a putea realiza ierarhii şi comparaţii între aplicaţiile orientate spre 

cetăţean este necesară utilizarea unui indicator agregat la nivelul aplicaţiei 
informatice care cuprinde ceilalţi indicatori agregaţi. Indicatorul trebuie să 
reflecte gradul de importanţă al fiecărui indicator parţial. Pentru aceasta 
indicatorul agregat foloseşte ponderi. 
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6. Căi de creştere a calităţii aplicaţiilor orientate spre cetăţean 
Creşterea nivelului de calitate a aplicaţiilor orientate spre cetăţean se face 

prin analiza atentă a aplicaţiilor care sunt în uz curent, identificarea 
deficienţelor şi remedierea acestora, îndeplinirea cerinţelor suplimentare ale 
utilizatorilor, integrarea de tehnologii moderne. 

Deşi aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean nu au ca cerinţă 
pregătirea anterioară a utilizatorilor, experienţa acestora este substanţial 
îmbunătăţită de aceasta. Pregătirea utilizatorilor pentru folosirea aplicaţiei 
trebuie să fie logică, generală şi facilă. Procesul de pregătire trebuie să fie 
interactiv şi să asigure fixarea de cunoştinţe elementare privind utilizarea 
aplicaţiei. Prin procesul de instruire utilizatorii capătă abilităţi noi (Krause et 
al., 2009, pp. 158-170). 

Tehnicile moderne de dezvoltare software sunt instrumente performante 
care scurtează timpul alocat realizării unei aplicaţii şi cresc nivelul calităţii 
acesteia. Dezvoltatorii experimentaţi beneficiază la maximum de posibilitatea 
utilizării acestor instrumente. De asemenea, utilizarea lor creşte şi valoarea 
membrilor echipei de dezvoltare. 

Pentru a asigura funcţionarea corectă a aplicaţiei informatice, este necesar 
ca aceasta să fie testată îndelungat pentru a identifica erorile şi a le remedia (Cai 
et al., 2008, pp. 1406-1429). Testarea automată utilizează baze de date cu 
valori ce sunt automat introduse în aplicaţia testată şi sunt acoperite astfel 
toate ramurile aplicaţiei cu foarte multe valori de test (Cai et al., 2008,  
pp. 1558-1597). 

Procesul de audit presupune testarea aplicaţiei de o entitate externă 
companiei care o dezvoltă şi transferul de responsabilitate de la dezvoltator la 
auditor. În cazul în care aplicaţia trece procesul de audit, auditorul îşi asumă 
responsabilitatea pentru erorile care sunt descoperite în utilizarea aplicaţiei de 
utilizatori. În cazul aplicaţiilor orientate spre cetăţean este foarte important să 
fie făcută auditarea. În caz contrar dezvoltatorii aplicaţiilor realizează o 
aplicaţie de calitate slabă urmând ca apoi, după ce a fost dată în folosinţă, să 
remedieze problemele care sunt descoperite. Audierea elimină această abordare 
şi totodată şi riscurile de a avea o aplicaţie care nu funcţionează corect sau nu 
îndeplineşte cerinţele utilizatorilor. 

7. Optimizarea calităţii aplicaţiilor orientate spre cetăţean 
Optimizarea reprezintă procesul de creştere a nivelului unei entităţi în 

raport cu un criteriu considerat (Rosso, 2008, pp. 1-19). Pentru aplicaţiile 
orientate spre cetăţean sunt considerate mai multe criterii în raport cu care se 
realizează optimizarea: 
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 cost; optimizarea în raport cu costul presupune atingerea unui nivel de 
calitate minim cu cele mai mici costuri; 

 funcţionalitate; optimizarea funcţionalităţii presupune oferirea de cât 
mai multe funcţionalităţi; 

 performantă; optimizarea performanţei presupune minimizarea timpului 
necesar aplicaţiei pentru realizarea prelucrărilor şi afişarea rezultatelor; 
optimizarea performanţei implică creşterea consumului de resurse; 

 interfaţa; optimizarea interfeţei presupune includerea elementelor 
importante şi eliminarea celor care prezintă importanţă scăzută; 

 baza de date; bazele de date trebuie construite astfel încât accesul să fie 
cât mai rapid; utilizarea de baze de date specializate pe domenii creşte 
viteza accesului la date; 

 drumul referit de utilizator; reprezintă numărul de selecţii pe care 
utilizatorul trebuie să îl realizeze pentru a-şi finaliza problema;  

 satisfacţia utilizatorilor; reprezintă gradul în care utilizatorul resimte 
satisfacţie în urma folosirii aplicaţiei pentru soluţionarea problemei sale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Criterii de optimizare 
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Aplicaţiile informatice sunt optimizate în raport cu mai multe criterii 
simultan (Barreto et al., 2008, pp. 3073-3089). Aplicaţiile optimizate în raport 
cu un singur criteriu nu au acelaşi succes ca cele optimizate in raport cu mai 
multe întrucât calitatea înaltă privind un criteriu nu reuşeşte să suplinească lipsa 
calităţii altora. 

8. Cerinţe de securitate pentru aplicaţiile orientate spre cetăţean 
Aplicaţiile informatice se deosebesc de celelalte aplicaţii informatice, deter-

minând o serie de particularităţi pentru că (Mellado et al., 2008, pp. 361-371): 
 aplicaţiile sunt accesate liber, întrucât nu mai există graniţe geografice 
şi utilizatorii trebuie să poată accesa aplicaţiile oricând fără costuri 
suplimentare; 

 complexitatea aplicaţiilor orientate spre cetăţean este foarte mare, 
întrucât sunt aplicaţii distribuite şi dezvoltarea acestora depăşeşte în 
complexitate abordarea clasică; 

 utilizatorii sunt numeroşi şi diverşi întrucât aplicaţiile informatice 
orientate spre cetăţean îşi ating scopul numai în condiţiile în care sunt 
folosite de foarte multe persoane; 

 fluxurile de prelucrare sunt saturate dat fiind numărul mare de 
utilizatori şi complexitatea aplicaţiilor; 

 nivelul de securitate este uniform pentru toate ramurile arborescenţei 
asociate aplicaţiei şi nu există breşe de securitate; 

 gestionarea bazei de date şi a fişierelor aplicaţiei se face prin proceduri 
care exclud incidente de prelucrare. 
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Figura 5.  Particularităţi de securitate pentru AIOC 

Securitatea aplicaţiei este în strânsă legătură cu calitatea acesteia. 
Caracteristicile de calitate sunt cele care influenţează în mod decisiv securitatea. 
Cele mai importante caracteristici de calitate din punctul de vedere al securităţii 
sunt: 

 fiabilitatea;  
 mentenabilitatea; 
 portabilitatea; 
 integrabilitatea. 

Dacă în cazul aplicaţiilor clasice aceste proprietăţi nu sunt foarte 
importante, pentru aplicaţiile informatice orientate spre cetăţean acestea 
prezintă o importanţă deosebită. 

Pentru asigurarea securităţii, în timpul ciclului de dezvoltare, pentru 
fiecare componentă se realizează o subetapă dedicată. În cadrul acestei etape se 
realizează implementarea tehnicilor şi tehnologiilor de securitate care se 
pretează pentru componenta considerată (Wolter et al., 2009, pp. 211-223). 

Creşterea securităţii se realizează prin: 
 introducerea de componente ce elimină vulnerabilităţi;  
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 introducerea de autentificări; se realizează pentru a acorda drepturi 
numai utilizatorilor care dovedesc că fac parte din sistem; 

 restricţiile la date sunt utilizate pentru a proteja datele cu care lucrează 
aplicaţia de utilizatori rău-intenţionaţi şi de utilizatorii care nu au 
dreptul de a le acceseze; 

 actualizări numai prin adăugare sunt realizate pentru a proteja datele de 
eventualele atacuri efectuate de utilizatorii sistemului;  

 dezvoltarea de componente software care acoperă mai bine 
vulnerabilităţile prin instruirea dezvoltatorilor şi conştientizarea 
riscurilor cele mai frecvente. 

Creşterea securităţii aplicaţiilor peste un anumit nivel este justificată 
numai dacă costurile ocazionate de lipsa acesteia sunt mai mari decât costurile 
de implementare. Figura 5 evidenţiază principalele particularităţi de securitate 
ale aplicaţiilor informatice orientate spre cetăţean. 

9. Efectele managementului calităţii aplicaţiilor informatice orientate  
spre cetăţean 

Dată fiind complexitatea foarte mare a aplicaţiilor informatice orientate 
spre cetăţean acestea au o durată foarte mare de realizare. Calitatea foarte înaltă 
pe care aceste aplicaţii trebuie să o posede creşte de asemenea timpul necesar 
realizării. Managementul proiectului trebuie să asigure orientarea spre cetăţean 
a aplicaţiei prin realizarea de interfeţe adecvate, testare completă, studierea 
grupului-ţintă. Pentru calculul resurselor necesare implementării aplicaţiei sunt 
realizate liste de activităţi şi resurse. Este apoi realizată matricea activităţi-
resurse în care pentru fiecare activitate sunt punctate resursele implicate. Tabela 
activităţi-activităţi arată precedenţele acestora. În cazul în care sunt activităţi 
care nu depind unele de altele, acestea se realizează în paralel pentru a 
economisi timp. Matricea activităţi-persoane arată care sunt persoanele activate 
de fiecare activitate. Matricea persoane-resurse arată care sunt resursele 
necesare persoanelor. Se realizează calculul costurilor utilizând mai multe 
posibilităţi de consumuri: minime, medii şi maxime. Se realizează de asemenea 
mai multe variante de realizare a proiectelor: varianta realistă, varianta 
optimistă şi varianta pesimistă. 

Managementul riscurilor ce apar în procesul de implementare presupune 
identificarea riscurilor şi a măsurilor ce trebuie luate pentru a asigura un nivel 
înalt de calitate (Söderholm, 2008, pp. 80-86). Pentru fiecare etapă a ciclului de 
dezvoltare se identifică riscurile şi se găsesc măsuri de implementat pentru a le 
elimina. 

Corelaţia calitate-cost se realizează prin considerarea unei baze de 
proiecte. Pentru acestea se identifică caracteristici de calitate. Se analizează 
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nivelul caracteristicilor de calitate corelat cu nivelul costurilor şi, de asemenea, 
corelaţiile variaţiilor. Se realizează o analiză statistică pentru a vedea corelaţia 
dintre fiecare caracteristică de calitate şi nivelul costurilor.  

Auditul managementului de proiect al aplicaţiilor informatice orientate 
spre cetăţean este impus de complexitatea ridicată a acestuia şi costurile 
implicate. Prin realizarea procesului de audit este asigurată calitatea procesului 
de management al proiectului.  

Pentru a contribui la mai bune rezultate statistice pe viitor, proiectul 
aplicaţiei informatice orientate spre cetăţean este inclus în baza de proiecte 
(Thomas, Mengel, 2008, pp. 304-315). Acest lucru este realizat în timp, de la 
începutul derulării proiectului pentru a consemna toate elementele legate de 
derularea acestuia. Se analizează elementele de calitate, complexitatea. Pentru 
acestea se calculează indicatori care sunt inseraţi în baza de proiecte.  

10. Structură software pentru asistarea proceselor de dezvoltare  
a entităţilor structurate 

Entităţi structurate sunt acele entităţi care prezintă o structură fixă definită 
prin reguli de construcţie interne (Ivan et al., 2009a). Acestea pot avea număr 
variabil de componente, dar respectând structura de bază. Entităţile sunt 
verificate utilizând o serie de reguli şi sunt calculaţi indicatori care măsoară 
gradul în care regulile sunt respectate. Conform informaţiilor din figura 6 
mesajele oferite utilizatorilor sunt: 

 localizate; localizarea permite utilizatorilor din locaţii geografice 
diferite să acceseze aplicaţia, iar mesajele să fie afişate în limba 
proprie;  

 clare; mesajele indică natura problemei care a apărut, astfel încât 
utilizatorii să ştie ce trebuie să remedieze pentru a îmbunătăţi 
indicatorii de calitate; 

 concise; indică locaţia care este problematică şi indică utilizatorilor 
modalităţi de îmbunătăţire a calităţii; 

 oferă indicaţii privind efectuarea de modificări asupra entităţii 
analizate pentru a satisface cerinţele de calitate.  
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Figura 6. Caracteristici ale mesajelor 

Se oferă de asemenea posibilitatea salvării mesajelor şi a entităţilor. 
Aplicaţia implementează un mecanism de colectare de date privind 
comportamentul utilizatorului măsurând durate, frecvenţe, acţiuni. Pe baza 
analizei datelor colectate se realizează permanent îmbunătăţiri ale aplicaţiei 
constând în restructurări, completări ale funcţionalităţilor, completări, 
modificări sau adăugări de mesaje. 

Aplicaţia utilizează clasa entitate structurată, care stochează entitatea 
utilizatorului şi asigură toate metodele şi funcţiile necesare analizei acesteia. 
Interfaţa grafică a aplicaţiei permite transferul de date dintre utilizator şi clasa 
entitate structurată. De asemenea, în urma analizei datelor primite ca intrare, 
clasa entitate structurată livrează utilizatorului mesaje tot prin intermediul 
interfeţei grafice. Aplicaţia acordă entităţii utilizatorului un punctaj care variază 
de la 0 la 10. Punctajul se obţine ca urmare a analizei următorilor factori: 

 densitatea lexicală a entităţii este definită ca raport între numărul de 
cuvinte diferite şi numărul total de cuvinte; densitatea lexicală are 
valori medii cuprinse în intervalul [0,4, 0,6]; pentru o valoare a entităţii 
analizate mai mare de 0,5 aplicaţia acordă punctaj maxim acestei 
componente; pentru valori mai mici punctajul este ponderat; 
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 numărul de citări din text raportat la mărimea textului este de 
asemenea o componentă foarte importantă; aplicaţia acordă punctaj 
maxim numai dacă toate entităţile prezente în bibliografie sunt citate în 
text; în caz contrar scorul este ponderat cu numărul de lucrări citate; 

 relevanţa cuvintelor-cheie în raport cu textul entităţii este foarte 
importantă; cuvintele-cheie sunt cele care sintetizează esenţa entităţii, 
deci acestea trebuie să fie relevante; 

 corectitudinea entităţii este determinată prin compararea cuvintelor ce o 
formează cu dicţionarul standard al limbii în care este scrisă; întrucât 
entităţile pot cuprinde elemente definite de utilizatori, un grad al corectitu-
dinii mai mare de 80% este acceptat pentru acordarea punctajului maxim; 
dacă nivelul corectitudinii este cuprins în intervalul [0,5, 0,8] aplicaţia 
ponderează punctajul; în cazul în care corectitudinea este mai mică decât 
0,5 aplicaţia nu mai acordă punctaj entităţii întrucât este incorectă; 

 numărul de referinţe raportat la lungimea entităţii este foarte important 
pentru a asigura că autorul acesteia s-a documentat pentru realizarea 
acesteia; 

 egalitatea capitolelor entităţii este de asemenea o măsură utilizată de 
aplicaţie pentru a asigura o entitate unitară, cu părţi relativ egale; 
pentru aceasta se utilizează mărimea medie a capitolelor de la care 
fiecare capitol poate să se abată cu o valoare predefinită; 

 citarea figurilor şi a tabelelor în entitate indică necesitatea existenţei 
acestora; în cazul în care o figură sau un tabel nu sunt citate în text 
înseamnă că acestea nu sunt necesare, deci pot fi eliminate; aplicaţia 
măsoară gradul de referire a figurilor şi tabelelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Funcţionarea aplicaţiei pentru analiza entită�ilor structurate 
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Punctajul acordat entităţii se obţine ca medie ponderată a factorilor de 
influenţă. În funcţie de importanţă, fiecare factor contribuie mai mult sau mai 
puţin la scorul final al entităţii. Figura 7 evidenţiază fluxul informaţiei şi 
procesările efectuate de aplicaţia pentru analiza entităţilor structurate. 

Duratele de procesare a informaţiei sunt foarte importante pentru 
utilizatori. Întrucât lăţimea de bandă este variabilă de la utilizator la utilizator şi 
dezvoltatorul nu poate influenţa acest aspect, este foarte important ca timpul 
necesar aplicaţiei pentru procesarea datelor şi afişarea rezultatelor să fie foarte 
scurt. Pentru aplicaţia pentru analiza entităţilor structurate, disponibilă online, 
timpii necesari efectuării de diferite analize sunt daţi în tabelul 2. Toate duratele 
sunt date in milisecunde. 

Tabelul 2 
Durate procesări aplicaţie pentru analiza entităţilor structurate 

 
 

Indicator 
final Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 Indicator 5 

Minim 42 20 2 5 9 6 
Maxim 105 68 7 9 12 9 
Mediu 55,7 28 3,4 6,8 10,5 7 

 
Timpii de procesare sunt înregistraţi automat de aplicaţia pentru analiza 

entităţilor structurate. Cei cinci indicatori intră în componenţa indicatorului 
final. Pentru indicatori sunt ignorate situaţiile în care nu pot fi calculaţi întrucât 
datele introduse de utilizator şi logica algoritmului nu permit acest lucru. Sunt 
considerate numai înregistrările pentru care există setul complet de date. 
Duratele depind în mare măsură de dimensiunile şi complexitatea entităţilor 
structurate introduse de utilizatori. 

Se observă că cea mai mică durată de timp necesară aplicaţiei pentru 
calculul indicatorului final este de 42 milisecunde. Acest timp de răspuns din 
partea componentei server este foarte mic. Timpul maxim, de 105 milisecunde 
este de asemenea insesizabil pentru client. Datele se bazează pe datele 
înregistrate în urma analizei a 255 de entităţi structurate. Se observă că duratele 
medii de procesare ale indicatorilor sunt reduse, pentru indicatorul final 
obţinându-se un timp de 55,7 milisecunde. 

Pentru a îmbunătăţi şi mai mult timpii de calcul pentru indicatori este 
necesară optimizarea algoritmilor sau utilizarea unui limbaj de programare mai 
performant. Îmbunătăţirea acestor timpi de prelucrare nu este necesară decât în 
cazul în care se doreşte realizarea unei analize pe un set foarte mare de entităţi 
structurate. În cazul în care se prelucrează o bază de date cu milioane de 
înregistrări, o diferenţă de câteva milisecunde pentru fiecare prelucrare se 
concretizează în ore pentru întreaga colectivitate. 
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Concluzii 
În societatea bazată pe cunoştinţe se realizează trecerea de la produse şi 

servicii clasice la produse şi servicii inovatoare. Utilizarea cunoştinţelor în 
procesul de producţie a produselor şi serviciilor creează un nivel superior de 
calitate necesar competitivităţii pe piaţă şi satisfacerii cerinţelor utilizatorilor 
(Ivan et al., 2009b). Aplicaţiile orientate spre cetăţean posedă noi caracteristici 
de calitate faţă de aplicaţiile tradiţionale. Aplicaţiile orientate spre cetăţean 
pentru instruirea în campus virtual au o foarte mare importanţă în procesul de 
instruire. Succesul programului de instruire depinde în mod decisiv de aplicaţia 
care joacă rolul unui profesor pentru utilizatori. Aplicaţiile business to business 
şi business to consumer sunt de asemenea aplicaţii orientate spre cetăţean în 
contextul globalizării pieţelor. Orientarea spre cetăţean devine un aspect vital 
pentru aplicaţiile de e-guvernare şi e-vot. Prin implementarea de astfel de 
aplicaţii se realizează reduceri de costuri permanente şi obţinerea unui flux de 
lucru eficient. Orientarea spre cetăţean impune modificarea ciclului de 
dezvoltare a aplicaţiilor (Ivan et al., 2009c). Nivelul înalt al caracteristicilor de 
calitate, al securităţii, interfeţele orientate spre cetăţean sunt obţinute prin 
modificări la nivelul fiecărei etape a ciclului de dezvoltare. Pentru cuantificarea 
calităţii sunt necesare proceduri de măsurare a nivelurilor unor caracteristici şi 
indicatori care să reflecte nivelul de calitate agregat. Pentru aceasta sunt definite 
proceduri de măsurare care să asigure comparabilitatea rezultatelor. Indicatorii 
sunt construiţi astfel încât să respecte cât mai mult proprietăţile indicatorilor 
statistici. Întrucât calitatea este definită de numeroşi factori, aceasta poate fi 
îmbunătăţită prin modificarea acestora. Pregătirea utilizatorilor, deşi nu este o 
cerinţă, este foarte importantă pentru utilizarea aplicaţiilor. Creşterea nivelului 
de pregătire a utilizatorilor duce la creşterea satisfacţiei resimţite de aceştia. 
Tehnicile moderne de dezvoltare software au un rol esenţial în creşterea calităţii 
produselor software şi scăderea timpului necesar implementării. Testarea este 
un proces foarte important întrucât asigură identificarea problemelor de logică 
şi funcţionare. Auditarea realizează transferul de responsabilitate între auditor şi 
posesorul produsului auditat. Optimizarea trebuie agregată şi realizată în raport 
cu cele mai importante două sau trei criterii. Securitatea aplicaţiei este dată în 
mare parte de calitatea generală a acesteia. Aplicaţiile orientate spre cetăţean 
prezintă particularităţi de securitate faţă de aplicaţiile clasice. Proiectul pentru 
dezvoltarea unei aplicaţii informatice orientate spre cetăţean trebuie gestionat 
de un manager cu experienţă şi auditat.  



Ion Ivan, Bogdan Vintilă 
 

68 

Recunoaşteri 
Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului “Doctorat şi doctoranzi 

în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI)“, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice 
din Bucureşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliografie 
                              

Barreto, A., Barros, M.O., Werner, C.M.L., „Staffing a software project: A constraint 
satisfaction and optimization-based approach”, Computers & Operations Research,  
vol. 35, no. 10, Oct. 2008, pp. 3073-3089 

Bjørnson, F.O., Dingsøyr, T., „Knowledge management in software engineering: A systematic 
review of studied concepts, findings and research methods used”, Information and 
Software Technology, vol. 50, no. 11, Oct. 2008, pp. 1055-1068 

Cai, K.Y., Dong, Z., Liu, K., „Software testing processes as a linear dynamic system”, 
Information Sciences, vol. 178, no. 6, Mar. 2008, pp. 1558-1597 

Cai, K.Y., Jiang, C.H., Hu, H., Bai, C.G., „An experimental study of adaptive testing for 
software reliability assessment”, Journal of Systems and Software, vol. 81, no. 8, Aug. 
2008, pp. 1406-1429 

F.C. Wu, „Robust design of nonlinear multiple dynamic quality characteristics”, Computers & 
Industrial Engineering, vol. 56, no. 4, pp. 1328-1332, May 2009 

Grigoroudis, E., Litos, C., Moustakis, V.A., Politis, Y., Tsironis,  L., „The assessment of user-
perceived web quality: Application of a satisfaction benchmarking approach”, European 
Journal of Operational Research, vol. 187, no. 3, June 2008, pp. 1346-1357 

Harrison-Walker L.J., „The measurement of a market orientation and its impact on business 
performance”, Journal of Quality Management, vol. 6, no. 2, pp. 139-172, 2001 

Huang, J.J., „The evolutionary perspective of knowledge creation – A mathematical 
representation”, Knowledge-Based Systems, vol. 22, no. 6, Aug. 2009, pp. 430-438 

Ivan, I., Vintila, B., Ciurea, C., Doinea, M., „The Modern Developments Cycle of Citizen 
Oriented Applications”, Studies in Informatics and Control, vol. 18, no. 3, 2009 

Ivan, I., Vintila, B., Ciurea, C., Doinea, M., „The Modern Development Cycle of Citizen 
Oriented Applications”, Studies in Informatics and Control, Vol. 18, No. 3, 2009, ISSN 
1220-1766 

Ivan, I., Vintila, B., Palaghita, D. Popa, M., „Quality metrics of citizen oriented informatics 
applications”, in Forth International Conference on Applied Statistics, 2008, Bucharest, 
Romania 



Managementul aplicaţiilor informatice orientate spre cetăţean  
 

69 

Ivan, I., Vintila, B., Palaghita, D., „Types Of Citizen Orientated Informatics Applications”, 
Open Education Journal, Russia, ISSN 1818-4243, No. 6, 2009a 

Ivan, I., Vintila, B., Palaghita, D., Pavel, S., Doinea, M., „Risk Estimation Models In 
Distributed Informatics Applications”, Globalization and Higher Education in 
Economics and Business Administration (GEBA 2009), Iasi, Romania, 22nd to 24th of  
October 2009b 

Krause, U.M., Stark, R., Mandl, H., „The effects of cooperative learning and feedback on  
e-learning in statistics”, Learning and Instruction, vol. 19, no. 2, Apr. 2009, pp. 158-170 

Liu, S., „Integrating top-down and scenario-based methods for constructing software 
specifications”, Information and Software Technology, vol. 51, no. 11, Nov. 2009,  
pp. 1565-1572 

Mellado, D., Fernández-Medina, E., Piattini, M., „Towards security requirements management 
for software product lines: A security domain requirements engineering process”, 
Computer Standards & Interfaces, vol. 30, no. 6, Aug. 2008, pp. 361-371 

Ong, C.S., Wang, S.-W., „Managing citizen-initiated email contacts”, Government Information 
Quarterly, vol. 26, no. 3, Jul. 2009, pp. 498-504 

Pakes, A.G. „Order statistics and renormalization”, Statistics & Probability Letters, vol. 78, no. 
5, Apr. 2008, pp. 463-470 

Pocatilu, P. (2004). Costurile testării software, Editura ASE, Bucureşti 
Qinglin, G., Ming, Z., „Implement web learning environment based on data mining”, 

Knowledge-Based Systems, vol. 22, no. 6, Aug. 2009, pp. 439-442 
Rosso, C.D., „Software performance tuning of software product family architectures: Two case 

studies in the real-time embedded systems domain”, Journal of Systems and Software, 
vol. 81, no. 1, Jan. 2008, pp. 1-19 

Söderholm, A., „Project management of unexpected events”, International Journal of Project 
Management, vol. 26, no. 1, Jan. 2008, pp. 80-86 

Thomas, J., Mengel, T., „Preparing project managers to deal with complexity – Advanced 
project management education”, International Journal of Project Management, vol. 26, 
no. 3, Apr. 2008, pp. 304-315 

Vinz, B.L., Etzkorn, L.H., „Improving program comprehension by combining code 
understanding with comment understanding”, Knowledge-Based Systems, vol. 21, no. 8, 
Dec. 2008, pp. 813-825 

Wolter, C., Menzel, M., Schaad, A., Miseldine, P., Miseldine, P., „Model-driven business 
process security requirement specification”, Journal of Systems Architecture, vol. 55,  
no. 4, Apr. 2009, pp. 211-223 

Yoon, C.Y., „Measures of perceived end-user computing competency in an organizational 
computing environment”, Knowledge-Based Systems, vol. 22, no. 6, Aug. 2009,  
pp. 471-476 

 


