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Rezumat. Pe măsură ce numărul locuitorilor marilor oraşe se 
extinde, se pun presiuni mai mari asupra infrastructurilor ce livrează 
oraşelor servicii vitale cum sunt serviciile de sănătate, educaţia, 
siguranţa publică, precum şi transporturile. La aceste eforturi se adaugă 
cererile în continuă schimbare ale publicului pentru o informare mai 
bună, o educaţie mai bună, programe ecologice, un guvern mai deschis, 
cheltuieli mai mici cu întreţinerea locuinţei şi alte opţiuni pentru 
locuitorii în vârstă. De aceea pentru îndeplinirea acestor deziderate 
trebuie să se ţină seama de calitate tuturor serviciilor oferite, dar în 
special de calitatea serviciilor on-line, care au la bază utilizarea 
tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. 

Modelul de management al calităţii serviciilor on-line oferă 
posibilitatea evaluării performanţei, precum şi o analiză comparată a 
indicatorilor.  De asemenea, el funcţionează ca suport de decizie pentru 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor on-line şi creşterea gradului de 
satisfacere a clienţilor, elemente indispensabile într-o localitate 
inteligentă. 
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1. Introducere 
Tehnologia în societatea cunoaşterii reprezintă o parte integrală a vieţii 

oricărui consumator, acesta fiind rezultatul creşterii exponenţiale a numărului 
utilizatorilor ei. Acesta este motivul pentru care reţelele de telecomunicaţii au 
înregistrat un progres constant, iar în ultimul timp chiar spectaculos. Sunt create 
permanent noi servicii, sunt dezvoltate noi tehnologii şi noi reţele care să facă 
faţă cerinţelor pieţei serviciilor de telecomunicaţii.  

Pentru anumite zone geografice, existenţa reţelelor de telecomunicaţii 
oferă posibilităţi de comunicare la distanţă, înlătură diferenţele determinate de 
lipsa de informaţii şi de izolare. Utilizarea corespunzătoare a tehnologiilor 
moderne în scopul creşterii gradului de accesibilitate la informaţiile de calitate 
poate să conducă la reducerea costurile administrative şi sociale.  

 
 

Învăţare 

Inovare Tehnologie 

Cercetare 

Centre de 
cunoaştere

 
 

Figura 1. Interconectarea prin intermediul centrelor de cunoaştere 
 
Centrele de cunoaştere (Figura 1), un pas important spre localitatea 

inteligentă, reprezintă facilitatea de a utiliza noile tehnologii într-un spaţiu 
public de către membrii unei colectivităţi. Centrele de cunoaştere locale, spaţii 
puse la dispoziţia cetăţenilor, dotate cu cel puţin două aparate telefonice, două 
calculatoare şi un fax permit iniţierea şi primirea apelurilor telefonice, 
comunicaţii prin fax şi comunicaţii de date la o rată de transfer suficientă pentru 
accesul funcţional la Internet. Centrele de cunoaştere au apărut în toate ţările, 
indiferent de gradul lor de dezvoltare, ca urmare a dorinţei de înlăturare a 
efectelor negative: lipsa oportunităţilor de instruire, de angajare, migrarea 
populaţiei rurale către centrele urbane, determinate de lipsa accesului la 
informaţie, la avantajele oferite de noile tehnologii ale informaţiei. În Peru au 
fost realizate în anul 2005, conform datelor oferite de ERTIC (Establecimientos 
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Rurales de Tecnologias de la Information y la Comunicacion), 50 de telecentre 
rurale şi se intenţionează să se implementeze în perioada 2006-2010 
aproximativ 1.050. În anul 2007 existau 700 de telecentre rurale în Ungaria, iar 
în prezent există în jur de 1.000. Important de remarcat este faptul că zonele 
greu accesibile (insule) pot avea astfel acces la tehnologiile informaţionale 
moderne. Proiecte şi implementări de centre de cunoaştere există în marea 
majoritate a ţărilor, atât a celor dezvoltate, cât si a celor în curs de dezvoltare. 
Pentru ca centrele de cunoaştere să existe în timp, conform Roşca et al. (2006) 
trebuie să se aibă în vedere modul de finanţare şi de evoluţie a acestora în raport 
cu modificările care apar mereu în societate. Centrele de cunoaştere sunt un real 
suport pentru a pune bazele unei localităţi inteligente, fiind o fereastră spre 
instruire, perfecţionare şi cunoaştere. Următorul pas care se va face este acela 
de creştere a eficienţei utilizării acestor centre de cunoaştere, ducând astfel la o 
creştere a nivelului de pregătire, a cunoştinţelor dobândite de către membrii 
societăţii, ceea ce deschide perspectivele spre societatea cunoaşterii. Creşterea 
calitativă transformă centrele de cunoaştere în reţele virtuale, termen ce devine 
din ce în ce mai folosit în societatea actuală. Fiecare centru de cunoaştere are 
propria sa orientare, existând centre orientate pe domenii de activitate: medicină 
(de exemplu: Knowledge Center – Texas Medical Association), educaţie (de 
exemplu: University of Illinois Educators’ Knowledge Center).  

În prezent se vorbeşte tot mai mult despre reţele virtuale ale comunităţilor 
locale interconectate pentru a furniza informaţii şi servicii on-line către cetăţeni 
şi mediul de afaceri. Reţelele se constituie în funcţie de nevoile fiecărei 
comunităţi, localitate şi asigură, prin conexiuni în bandă largă, accesul la 
informaţie şi servicii electronice pentru principalele instituţii din localitatea 
respectivă. Reţele virtuale, servind ca centre de cunoaştere, asigură accesul la 
servicii de telefonie, utilizarea Internetului şi a calculatoarelor, oferind o 
valoare educaţională mare. Prin construirea de competenţe specifice, elevii vor 
avea posibilitatea să contribuie în mod activ la valoarea adăugată a procesului 
educaţional şi să îşi dezvolte criterii personale de selectare şi utilizare a 
informaţiei. Pentru a se putea adapta noile tehnologii la nevoile sociale, pentru a 
li se putea exploata potenţialul trebuie în primul rând să existe posibilitatea 
instruirii personalului instituţiilor şi întreprinderilor, precum şi a populaţiei. 
Utilizarea corespunzătoare a tehnologiilor moderne în scopul creşterii gradului 
de comunicare, accesibilitate poate să conducă la reducerea costurile 
administrative şi sociale.  
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2. Localitate inteligentă 
Componenta importantă a dezvoltării localităţilor o reprezintă 

informatizarea lor, prin aceasta înţelegând implementarea şi utilizarea 
tehnologiilor moderne ale informaţiei şi comunicaţiilor în toate sectoarele 
economice, precum şi legarea acestora într-un sistem inteligent. Conceptul de 
sistem inteligent se referă la răspunsul la problemele complexe sociale, 
economice şi politice urbane raportate la utilizarea la adevărata valoare şi 
implementarea tehnologiilor moderne.  

Evoluţiile viitoare ale localităţilor vor fi caracterizate (conform Roşca et 
al. 2006) de reţelele virtuale, de o dependenţă tot mai mare de tehnologiile 
moderne, dar şi de eliminarea birocraţiei, de diminuarea timpului de muncă în 
schimbul creşterii timpului liber. Într-o localitate inteligentă restricţiile de timp 
şi spaţiu, practic, sunt inexistente, contribuind astfel la diminuarea diviziunii 
sociale. Crearea unor astfel de localităţi presupune construirea unor sisteme de 
transport, guvernare, educaţie, sănătate şi ordine publică mai inteligente şi, de 
asemenea, utilizarea resurselor de energie şi apă într-un mod mai eficient.  

Potrivit datelor cele mai recente în domeniu (Pacesila, 2007, pp. 12-23), 
urbanizarea fără precedent cu care ne confruntăm reprezintă atât un simbol al 
progresului economic şi social, cât şi o povară imensă asupra infrastructurii 
planetei. Aceasta este o problemă resimţită în mod special de conducători ai 
departamentelor economice, administratori de şcoli, şefi ai poliţiei şi alte 
persoane aflate în funcţii de conducere. Sarcinile pe care aceştia le au de 
îndeplinit – educarea tinerilor, menţinerea siguranţei cetăţenilor, atragerea şi 
facilitarea relaţiilor comerciale, implementarea unui sistem sigur de transport în 
comun – sunt cu atât mai dificil de gestionat în această perioadă de declin 
economic. Niciunul dintre aceste sisteme, conform IBM (August, 2009), nu este 
responsabilitatea unei singure entităţi sau factor de decizie, toate implică 
instituţii de conducere, companii, comunităţi şi întreaga societate civilă, acestea 
fiind interconectate. De aceea, este nevoie de o infuzie de inteligenţă în modul 
în care oraşele noastre funcţionează. Această infuzie se produce în momentul de 
faţă în sistemele, procesele şi infrastructura care fac posibil ca bunurile fizice să 
fie dezvoltate, produse, cumpărate şi vândute, serviciile să fie furnizate, orice, 
de la oameni şi bani până la petrol, apă şi electroni să se mişte şi miliarde de 
oameni să muncească şi să trăiască. Într-adevăr, aproape orice – persoană, 
obiect, proces sau serviciu, pentru orice organizaţie, mare sau mică –  
poate deveni conştient de perspectivele infrastructurii digitale şi se poate 
conecta într-o reţea.  

În viziunea IBM din 2009, un oraş mai inteligent presupune: un sistem de 
transport mai inteligent, intervenţii mai rapide şi mai eficiente în caz de urgenţe, 
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un sistem mai inteligent de administrare a apei şi a energiei electrice, o 
administraţie mai inteligentă, precum şi un sistem sanitar şi unul educaţional 
mai inteligente. Această viziune aduce un nou nivel de inteligenţă asupra 
modului în care lumea funcţionează, asupra modului în care fiecare persoană, 
companie, organizaţie, guvern, sistem natural şi artificial interacţionează. 
Fiecare interacţiune reprezintă şansa de a realiza ceva mai bun, mai eficient, 
mai productiv. Pe măsură ce toate sistemele planetei devin inteligente, avem o 
şansă de a deschide noi posibilităţi semnificative de progres. Reţelele virtuale, 
prin impactul lor asupra localităţii, îşi pun amprenta asupra individului, dar şi 
asupra mediului fizic, mediului economic şi mediului social. 

Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii moderne care se răspândesc 
în întreaga lume, fiind implementate într-o mulţime de sisteme care sunt 
interconectate şi cărora li se aplică o infuzie de inteligenţă (Alpopi, 2008, pp. 
57-68), au determinat şi determină transformarea activităţilor importante la 
nivel de localitate în servicii mai inteligente.   

Pentru anumite localităţi, societatea modernă care are la bază utilizarea 
tehnologiilor informaţionale moderne constituie noi posibilităţi de exprimare a 
identităţii şi a tradiţiilor culturale, iar pentru alte regiuni – o posibilitate de a 
minimiza inconveniente legate de distanta si izolare.  

 Uniunea Europeană foloseşte denumirile de „Telecities”, „Cities On 
Line”, „Intelligent cities”, „Digital cities” etc. pentru proiectele care, în Statele 
Unite ale Americii, sunt cunoscute sub numele de „Freenets”. Termenii 
enumeraţi anterior mai sunt folosiţi pentru programele locale în ideea de a 
stimula utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne, care la rândul lor vor 
stimula dezvoltarea acestora. 

Amsterdam, Birmingham, Londra, New York, conform IBM (august, 
2010), sunt doar câteva dintre localităţile unde se văd rezultatele implementării 
soluţiilor de evoluţie spre o localitate inteligentă. Acestea au implementate 
diferite soluţii inteligente. Interconectarea tuturor sistemelor inteligente 
implementate la nivel local duce spre o localitate inteligentă.  

Oraşul Stockholm, de exemplu, a dezvoltat un sistem de supraveghere a 
traficului, permiţând cetăţenilor să fie ei cei care iau deciziile. În Germania, 
MVV Energie AG, o companie care furnizează energie electrică, a creat „o 
piaţă” a energiei care se bazează pe colaborarea tuturor elementelor care fac 
parte din lanţul respectiv de aprovizionare, de la furnizori şi până la 
consumatorii care doreau o schimbare. În Londra, dorinţa cetăţenilor pentru o 
siguranţă publică îmbunătăţită a dus la instalarea (de către grupuri private şi 
publice) a peste 10.000 de camere de supraveghere care furnizează informaţii 
24 de ore pe zi.  
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Localitatea inteligentă oferă o imagine cât mai clară asupra tuturor 
problemelor locale, asupra modului cum se poate comunica mai inteligent 
asupra informaţiilor necesare locuitorilor şi celor care intenţionează să viziteze 
o localitate, oferindu-le totodată informaţii exacte legate de schimbările 
climatice, asistenţă medicală, educaţie şi tranzacţii bancare, până la cele legate 
de sistemele de transport şi sistemele de administrare a apei şi furnizare a 
energiei electrice, precum şi sub forma de imagini 3D elementele de interes 
local. În plus, se pun la dispoziţie diferite produse pentru orientarea cât mai 
bună a celor  care  sunt pentru  prima dată în această localitate, dar şi pentru cei 
ce vor să ajungă rapid într-un anumit punct.  

Conform Doukidis (2004), toate ţările dezvoltate au elaborat şi 
implementat politici guvernamentale susţinute privind dezvoltarea şi adoptarea 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne, consolidarea 
infrastructurilor informaţionale naţionale, formarea şi atragerea de specialişti în 
domeniul tehnologiilor moderne, educarea populaţiei adulte, cooperarea cu 
sectorul privat şi încurajarea investiţiilor în aceasta nouă ramură economică, 
promovarea de proiecte guvernamentale menite să demonstreze utilitatea 
serviciilor specifice societăţii actuale. 

Localitatea din zilele noastre este rezultatul progreselor remarcabile 
înregistrate ca urmare a folosirii tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. 
Modificările economice determinate de transmiterea, stocarea, prelucrarea şi 
accesul la informaţie şi cunoştinţe îşi pun amprenta asupra societăţii. 
Localitatea tinde să devină una inteligentă în care, prin intermediul 
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne, activităţile zilnice se 
desfăşoară mai uşor şi mai eficient.  

În România există realizări cu privire la utilizarea tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor moderne, prin care ţara noastră se apropie tot mai 
mult de societatea cunoaşterii. Proiectele directoare de informatizare a 
prefecturilor şi primăriilor, concepute de organismele de specialitate la nivel 
naţional, sunt un prim punct de plecare în folosirea tehnologiilor moderne. 
Evoluţiile naţionale actuale au fost datorate, în mare măsură, atât progreselor 
tehnologice, cât şi unor politici economice noi privind privatizarea şi 
promovarea competiţiei pe piaţa noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor, noilor reglementari tehnice şi juridice în domeniu, noilor 
strategii naţionale şi regionale de dezvoltare a societăţii. 

Avantajele şi beneficiile unei localităţi inteligente se bazează în primul 
rând pe accesul la folosirea serviciilor on-line: alinierea la ultimele tehnologii în 
domeniul informaţiei; servicii de sănătate eficiente; reducerea costurilor; grad 
sporit de securitate în caz de dezastre; o mai bună comunicare cu cetăţenii şi un 
câştig de imagine, prin transparenţa obţinută; participarea conştientă a 
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cetăţeanului la viaţa economică, socială, culturală a comunităţii; democratizarea 
informaţiei prin furnizarea de date coerente, consistente şi actualizate; accesul 
sporit la cultura naţională şi universală prin accesarea bazelor de date de 
informare şi documentare; reducerea volumului de muncă atribuită 
funcţionarilor publici şi, implicit, a timpului de rezolvare a problemelor 
cetăţenilor; reducerea erorilor; securitatea mare a informaţilor introduse şi a 
tranzacţiilor efectuate;  formarea resurselor umane pe scară largă, ca fenomen 
de masă; stimularea învăţării pe toata durata vieţii şi nu în ultimul rând 
reducerea poluării. 

Este de remarcat faptul că avantajele unei localităţi inteligente se bazează 
în primul rând pe accesul la folosirea serviciilor on-line, pe interconectare. De 
aceea se consideră că este esenţial să se analizeze modelul de management al 
calităţii în contextual serviciilor on-line la nivelul unei localităţi inteligente. 

3. Model de management al calităţii 
Calitatea joacă un rol integral în toate aspectele legate de management. 

Orice manager de proiect are ca obiectiv realizarea de produse sau servicii de 
calitate respectând termenii limită şi bugetul iniţial. Obiectivul unui proces de 
management al calităţii proiectelor este de a asigura că activităţile sale sunt 
adecvate pentru proiect, de a identifica şi a raporta succesele şi, de asemenea, 
de a identifica şi raporta acele activităţi şi procese în care este încă loc de 
îmbunătăţiri şi de a folosi aceste informaţii ca referinţă în alte faze ale 
proiectului, precum şi în alte proiecte viitoare. Există o legătură 
multidimensională între calitatea serviciilor sau produselor şi compania care le 
produce. Câţiva dintre factorii care generează această relaţie multidimensională 
sunt: strategia companiei, capitalul uman, resursele disponibile etc. Modelul de 
management al calităţii (QMF) defineşte contextul pentru această relaţie 
multidimensională. 

Modelul de management al calităţii cuprinde următoarele elemente şi 
definiţiile corespunzătoare: 

 Obiectul (entitatea); 
 Procesul; 
 Cerinţele; 
 Utilizatorul; 
 Evaluarea; 
 Măsuri şi măsurători; 
 Calitatea (Baker, 2008, pp. 1-34). 

Obiectul sau entitatea în contextul QMF se referă la orice produs, 
serviciu, proces, activitate etc. la care trebuie asigurată calitatea. Calitatea unui 
obiect (entitate) este direct proporţională cu calitatea procesului care l-a generat.  
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Cerinţele sunt principalul motiv pentru care un produs este creat sau un 
serviciu este oferit. Gradul în care produsul final respectă cerinţele iniţiale este 
o măsură a calităţii produsului. Utilizatorul defineşte cerinţele iniţiale şi este 
totodată beneficiarul produsului sau serviciul oferit. Utilizatorul poate furniza 
feedback despre produsul şi serviciul care îi este oferit. 

Evaluarea este procesul calitativ de analiză a gradului în care cerinţele au 
fost satisfăcute. Măsurile şi măsurătorile reprezintă procesul cantitativ în care se 
definesc metrici şi formule pentru a face posibilă cuantificarea în procesul de 
management al calităţii. 

Calitatea reprezintă măsura în care obiectul sau entitatea satisface 
cerinţele iniţiale ale utilizatorilor. 

Documentul de calitate este modalitatea de a captura dezvoltarea 
proiectului şi asigură continuitate în producţie chiar dacă echipa dezvoltatoare 
se schimbă.   

Managementul calităţii este alcătuit din următoarele activităţi: 
 Asigurarea calităţii  – Stabilirea de proceduri şi standarde 

intracompanie. 
 Planificarea calităţii – Alegerea standardelor şi metodelor potrivite 

pentru dezvoltarea proiectului. 
 Controlul calităţii – Verificarea că standardele şi procedurile de 

calitate alese sunt respectate. 
Managementul calităţii trebuie să se desfăşoare independent de 

managementul de proiect. 
Există numeroase metode şi standarde care urmăresc îmbunătăţirea 

calităţii produsele şi serviciilor, printre care şi: standardele ISO, metoda celor 
Şase Sigma, PDCA (Planifică, Execută, Verifică, Acţionează). 

De exemplu standardele, ISO 9000:2000 şi ISO 9000:2008 se bazează pe 
următoarele principii de management al calităţii: 

Principiul 1: Orientat pe client – companiile depind de clienţii lor şi de 
aceea ele trebuie să înţeleagă nevoile prezente şi viitoare ale clienţilor şi să facă 
toate eforturile de a le depaşi aşteptările.  

Principiul 2: Spirit de conducător – liderii stabilesc obiectivele şi direcţia 
spre care se îndreaptă compania. Ei trebuie să creeze un mediu în interiorul 
companiei care să permită oamenilor să fie angrenaţi în atingerea obiectivelor 
companiei. 

Principiul 3: Angrenarea personalului – resursele umane, la orice nivel, 
sunt esenţa unei companii, iar angrenarea lor totală permite companiei să le 
exploateze performanţele pentru atingerea obiectivelor.  



Lorena Bătăgan, Adrian Pocovnicu 
 

26 

Principiul 4: Abordare procesuală –  rezultatul dorit poate fi obţinut mai 
eficient atunci când activităţile şi resursele aferente sunt tratate ca un singur 
proiect. 

Principiul 5: Abordarea sistemică a managementului – identificarea, 
înţelegerea şi tratarea proceselor interdependente ca pe un singur sistem 
contribuie la atingerea obiectivelor într-un mod eficient.  

Principiul 6: Îmbunătăţirea permanentă – îmbunătăţirea continuă a 
performanţei companiei, per total, trebuie să fie un obiectiv permanent al 
acesteia.  

Principiul 7: Decizii bazate pe fapte – deciziile înţelepte sunt bazate pe 
date şi informaţii. 

Principiul 8: Relaţii mutual benefice cu parteneri – compania şi partenerii 
ei sunt interdependenţi, iar o relaţie mutual benefică întăreşte capabilitatea 
ambilor de a genera valoare. 

4. Metrici pentru managementul serviciilor on-line într-o localitate inteligentă  
Modelul de management al calităţii în contextual serviciilor on-line are 

următoarele componente: serviciul on-line reprezintă obiectul (entitatea), 
dezvoltarea aplicaţiei informatice, cât şi utilizarea sa reprezintă un proces, 
consumatorii serviciului sunt utilizatorii, nevoia de anumite servicii on-line sau 
de noi caracteristicii reprezintă cerinţele, precum şi evaluarea şi măsurarea 
calităţii.  

  În procesul de management al calităţii serviciilor on-line sunt folosite 
sondaje şi chestionare pentru a determina: 

 Familiaritatea – măsura în care utilizatorii ţintă ştiu de existenţa 
serviciului on-line; 

 Aşteptările – ceea ce cred utilizatorii că serviciul on-line le oferă; 
 Accesul – măsura în care orice individ din grupul ţintă al serviciului 

on-line are acces la serviciu indiferent de educaţie, vârstă, sex, cultură, 
religie sau de existenţa unui handicap fizic;  

 Motive de utilizare – ce îl determină pe utilizator să folosească 
serviciul on-line; 

 Motive de evitare – ce îl împiedică pe utilizator să folosească serviciul 
on-line; 

 Feedback despre noi funcţionalităţi – ce îmbunătăţiri ale serviciului  
on-line îşi doresc utilizatorii; 

 Impactul aspra utilizatorilor – cum schimbă serviciul on-line rutina 
utilizatorilor; 

 Satisfacţia per ansamblu – cât de mulţumit este utilizatorul per total de 
serviciul on-line care îi este oferit. 
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Caracteristicile calitative ajută la crearea unei imagini despre nivelul de 
calitate al serviciului on-line la momentul curent, dar au neajunsul că nu pot fi 
folosite in formule, sunt dificil de agregat şi de comparat, nu pot fi folosite în 
analiza trendului şi nu pot fi stabilite valori ţintă pentru ele. 

Metricile cantitative elimină neajunsurile evaluării calitative. Metricile 
următoare pot fi incluse în QMF-ul serviciilor on-line: 

Acurateţea reprezintă procentual de câte ori serviciul a răspuns corect la 
interogările utilizatorilor.  

Gradul de satisfacţie (Pocatilu, 2007, pp. 122-125) poate fi măsurat: 

TR

DSR
DS

p

i
i∑

== 1  

unde: 
DSR – gradul de satisfacţie al cererii; 
TR – numărul total de cereri; 
p – numărul de cereri ale fiecărui utilizator. 
 
Gradul de satisfacţie al utilizatorului este o valoare de la 0 (nesatisfăcător) 

la 1 (complet satisfăcut). 
Utilizatori fideli reprezintă procentul utilizatorilor care au folosit mai mult 

de o singură dată e-serviciul. 
Familiaritatea reprezintă procentul utilizatorilor din numărul total al 

utilizatorilor vizaţi de serviciu care ştiu de existenţa serviciului electronic oferit. 
Costul reprezintă suma care trebuie plătită de utilizator pentru a accesa un 

serviciu on-line. În funcţie de serviciu suma se plăteşte fie la fiecare accesare a 
serviciului sau se plăteşte un abonament, de obicei în avans, pentru o perioadă, 
având astfel acces la serviciu în acea perioadă ori de câte ori fără a mai fi 
nevoie de a plăti.  

În (Pocatilu, 2007, pp. 122-125) costul resurselor ia în considerare 
categorii de resurse şi costul per unitate pentru fiecare categorie: 

 

∑
=

××=
w

1i
iii pdNRC  

unde: 
NRi – numărul de resurse din categoria i; 
pi – preţul pe fiecare unitate consumata din categoria i; 
di – numărul de utilizări ale categoriei i. 
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Costul total al service-ului on-line poate fi definit astfel: 

∑
=

=
k

i
iT cC

1

, 

unde 
k – numărul fazelor proiectului; 
ci – costul total aferent fiecărei faze. 
 
Perioada de satisfacere a cererii bazată pe timp reprezintă timpul 

consumat pentru a accesa un serviciu on-line. Acesta depinde de natura 
serviciului on-line; i poate fi exprimat în secunde, minute, ore, zile, luni şi chiar 
ani. 

T

O
R

n

i
i∑

== 1
2  

unde: 
T – perioada de timp; 
Oi – rezultatul i. 
 
La nivel naţional se definesc următorii indicatori pentru a permite o 

analiză comparată a diferitelor ţări a măsurii în care sunt capabile să le ofere 
cetăţenilor servicii on-line: 

Indicatorul Web este bazat pe un model cu cinci niveluri şi ierarhizează 
ţările în funcţie de stagiul în care se află referitor la cele cinci niveluri. 

Indicatorul infrastructurii de telecomunicaţii este un indicator derivat din 
cinci indicatori primari, fiecare indicator primar fiind ponderat cu 20%:  

1. Utilizatori Internet /100 persoane; 
2. PC-uri /100 persoane; 
3. Linii telefonice principale /100 persoane; 
4. Telefon mobil /100 persoane; 
5. Internet boradband /100 persoane. 
Indicatorul capitalului uman este un indicator derivat ca măsoară nivelul 

de documentare al adulţilor cu o pondere de 67% şi rata de înrolare în e-serviciu 
cu o pondere de 33%. 

Indicatorul de disponibilitate este un indicator derivat pe baza 
indicatorului web, cel al infrastructurii telecomunicaţiilor şi cel al capitalului 
uman conform raportului realizat de Naţiunile Unite în anul 2010 . 
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Tabelul 1 
Indicatorul de disponibiliate a e-guvernarii pentru Europa de Est 

 
Ţara 

Indicator 2008 Indicator 2010 Poziţie 2008 Poziţie 2010 

Repulica Cehă  0,6696 0,6060 25 33 
Ungaria 0,6494 0,6315 30 27 
Polonia 0,6134 0,5582 33 45 
Slovacia 0,5889 0,5639 38 43 
Ucraina   0,5728 0,5181 41 54 
Bulgaria 0,5719 0,5590 43 44 
Romania 0,5383 0,5479 51 47 
Belarus 0,5213 0,4900 56 65 
Rusia 0,5120 0,5136 60 59 
Moldova  0,4510 0,4611 93 80 

 
După cum se poate vedea în tabelul 1, România se află pe locul şase în 

Europa de Est şi pe locul 47 în topul ţărilor în raportul realizat de Naţiunile 
Unite - e-Government Survey, 2010.  

5. Concluzii 
Serviciile on-line oferă rapiditate, eficienţă, flexibilitate şi inovaţie 

utilizatorilor. În cele mai multe dintre cazuri, on-line sunt disponibile nonstop 
de la orice calculator. Serviciile on-line nu necesită de obicei hârtie şi de aceea 
îşi pun mai puţin amprenta asupra mediului decât în cazul serviciilor 
tradiţionale. 

Modelul de management al calităţii serviciilor on-line oferă posibilitatea 
evaluării performanţei, precum şi o analiză comparată a indicatorilor. De 
asemenea, el funcţionează ca suport de decizie pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor on-line şi creşterea gradului de satisfacere a clienţilor elemente 
indispensabile într-o localitate inteligentă.  

Mulţumiri 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU-89-1.5-S-59184 “Performanţă şi excelenţă în 
cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”.  
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