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Rezumat: În acest articol sunt descrise elemente 

conceptuale privind cadrul general al calităţii servi-

ciilor publice on-line. Sunt prezentate caracteristicile 

generale ale serviciilor şi caracteristicile serviciilor 

on-line. În continuare se descriu caracteristicile, 

strategiile de dezvoltare şi nivelurile de maturitate 

ale serviciilor publice on-line. În final, se prezintă 

abordările utilizate pe plan internaţional referitoare la 

evaluarea calităţii serviciilor publice on-line. 

Keywords: On-line public services, quality of services, 

measurement and evaluation.  
Abstract: This paper describes conceptual elements 

regarding the general framework for the quality of the 

on-line public services. There are presented the ge-

neral characteristics of services and on-line services. 

There are also described the characteristics, 

development strategies and implementation levels of 

the on-line public services. Finally, there are presented 

the approaches used at international level for the 

quality evaluation of the on-line public services. 
 

Introducere 

Serviciile*publice on-line reprezintă una din cele 

mai dinamice zone ale economiei moderne, fiind 

totodată şi un domeniu de larg interes teoretic. 

Calitatea serviciilor publice on-line deţine o poziţie 

centrală în iniţiativele privind dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea serviciilor de guvernare electronică şi 

managementul performanţelor în administraţia publică. 

În concordanţă cu accepţiunea larg utilizată în 

lucrările din domeniu, serviciile publice on-line se 

referă la serviciile furnizate prin mijloace electronice 

de administraţiile publice pentru cetăţeni şi mediul 

de afaceri. 

                                                 
* Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în In-

formatică (ICI), Bucureşti. 
** Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii (INSCC), Bucureşti. 

Orientarea pe calitatea serviciilor publice on-line 

este o parte reprezentativă a reformei digitale, 

aceasta  - la rândul ei - fiind parte a reformei ad-

ministraţiei publice de îmbunătăţire a performanţelor 

autorităţilor administraţiei publice. Există un consens 

general în legătură cu faptul că autorităţile admi-

nistraţiei publice centrale trebuie să adopte un 

management strategic orientat spre rezultate în 

general, în cadrul căruia calitatea serviciilor furnizate 

şi nevoile clienţilor (cetăţenilor şi a mediului de 

afaceri) reprezintă un aspect important. 

Gradul în care obiectivele calităţii serviciilor 

publice on-line sunt cuantificate şi făcute publice, 

precum şi gradul în care sunt măsurate şi raportate, 

variază de la o ţară la alta. Cele mai frecvente 

evaluări se fac prin sondarea opiniei publice, prin 

anchete privind satisfacţia clienţilor cu serviciile 

publice on-line furnizate de autorităţile administraţiei 
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publice, prin evaluarea comparativă (benchmarking) 

a disponibilităţii on-line a diferitelor tipuri de servicii 

publice etc. 

În acest context tematic, în Programul Cercetare 

de Excelenţă (2005-2008) se desfăşoară proiectul 

complex Sistem de evaluare a calităţii serviciilor 

publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de 

afaceri (e-ServEval). Proiectul se realizează într-un 

consorţiu format din Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică (ICI), Academia de Studii 

Economice (ASE), Institutul Naţional de Studii şi 

Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC) şi Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia 

Muncii (INCDPM). 

Articolul este organizat astfel: se prezintă ca-

racteristicile generale ale serviciilor tradiţionale şi 

caracteristicile serviciilor on-line. În continuare se 

descriu caracteristicile şi strategiile de dezvoltare a 

serviciilor în scopul îmbunătăţirii calităţii acestora. 

Sunt prezentate tipurile de servicii publice on-line şi 

nivelurile de maturitate ale serviciilor publice on-line. 

În final, se prezintă abordările utilizate pe plan inter-

naţional referitoare la evaluarea calităţii serviciilor 

publice on-line. 

1. Caracteristicile şi tipologia serviciilor 
publice on-line 

1.1. Natura şi caracteristicile serviciilor 
tradiţionale 

Un serviciu este orice acţiune sau execuţie pe care 

un subiect o poate efectuata pentru un altul, care este 

eminamente intangibilă şi care nu are drept consecinţă 

transferul proprietăţii asupra unui lucru. Producerea sa 

poate să nu fie legată de cea a unui bun material. 

Serviciul este rezultatul cel puţin al unei activităţi 

realizate în mod necesar la interfaţa dintre furnizor şi 

client şi este în general imaterial (intangibil). 

În lucrările de specialitate ce tratează în mod 

explicit serviciile tradiţionale (de exemplu Cetină şi 

Brandabur, 2004; Olteanu, 2003; Van Looy et al., 

2003) sunt evidenţiate caracteristicile generale ale 

oricărui tip de serviciu (v. Tabelul 1) care contribuie la 

dificultatea măsurării şi evaluării calităţii acestora. 
 

Tabelul 1 

Caracteristicile serviciilor 

Caracteristici Descriere 
Intangibilitatea Serviciile sunt intangibile. Spre deosebire de bunurile materiale, ele nu pot fi văzute, gustate, 

simţite sau auzite înainte de a fi cumpărate. 
Pentru a-şi micşora incertitudinea, clienţii vor căuta semne sau dovezi ale calităţii serviciului. 
Ei vor încerca să aprecieze calitatea acestuia în funcţie de locul, persoanele, echipamentul, 
materialul informativ, simbolurile şi preţul pe care le-au văzut. 
Prestatorii de servicii trebuie să producă dovezi palpabile şi să apeleze la imagini tangibile 
pentru ca oferta lor abstractă să fie vandabilă. 

Inseparabilitatea Este caracteristic serviciilor ca producţia şi consumul lor să aibă loc simultan, spre deosebire 
de bunurile materiale care sunt fabricate, distribuite de mai mulţi intermediari şi consumate 
mai târziu. 
În serviciile bazate pe utilizarea personalului, prestatorul este parte componentă a serviciului 
respectiv. 

Variabilitatea Serviciile au un grad ridicat de variabilitate, ele depinzând de cine, când şi unde le 
prestează. 
Clienţii percep variabilitatea şi încearcă să obţină cât mai multe informaţii, discutând cu alte 
persoane, înainte de a alege un prestator sau altul. 

Perisabilitatea Serviciile nu pot fi stocate. 
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Datorită faptului că serviciile posedă mai multe 

caracteristici de observare şi de credibilitate, clienţii 

percep un risc mai mare în achiziţionarea lor. Acest 

lucru generează o serie de consecinţe (Kotler, 

2005): 

– în general, clienţii se bizuie mai mult pe 

comunicaţiile orale, decât pe publicitatea serviciului 

prestat de firmă; 

– clienţii se bazează foarte mult pe informaţiile 

legate de preţul, personalul şi elementele materiale 

ale prestaţiei, atunci când trebuie să aprecieze 

calitatea acestuia; 

– fidelitatea (loialitatea) de care dă dovadă 

clientul faţă de prestatorul serviciului, din momentul 

în care se declară satisfăcut de prestaţie. 

1.2. Serviciile on-line 

În ultima perioadă, o atenţie semnificativă a fost 

acordată serviciilor prestate prin mijloace electronice 

(e-services, “servicii electronice”) sau servicii on-

line, atât din punct de vedere managerial, cât şi din 

punct de vedere al cercetărilor. În particular, atenţia 

este focalizată pe înţelegerea modului în care 

clientul evaluează calitatea serviciului electronic (e-

service quality), astfel încât să se îmbunătăţească 

activităţile prin care se furnizează serviciul. 

Cercetările evidenţiază o serie de deosebiri 

importante între serviciile tradiţionale şi serviciile 

electronice (v. de exemplu Santos, 2003; Surjadjaja, 

Ghosh şi Antony, 2003; Voss, 2003), atât în ceea ce 

priveşte caracteristicile propriu-zise ale serviciului, 

cât şi cele ale activităţilor de prestare a serviciului. 

Serviciile electronice sunt în general livrate în 

timpul interacţiunii dintre client şi site-ul web al 

furnizorului de servicii şi, prin urmare, se poate 

considera că sunt “produse şi consumate simultan” 

(similar cu serviciile tradiţionale). Serviciile electro-

nice pot fi considerate “perisabile” deoarece este 

necesar ca utilizatorul (clientul) să se (re)conecteze 

la reţea şi să rămână în stare on-line pentru a 

beneficia de serviciul solicitat. 

În ceea ce priveşte caracteristica “variabilitate” 

(eterogenitate), se poate face deosebirea între două 

aspecte: variabilitatea în consumarea serviciului de 

diferiţi clienţi şi variabilitatea în consumarea servi-

ciilor diferite de către un singur client. 

În serviciile tradiţionale ambele aspecte ale varia-

bilităţii sunt determinate de variaţiile în performanţele 

personalului, precum şi de dispoziţia şi de atitudinile 

clientului. 

În legătură cu primul aspect, variabilitatea în 

percepţia calităţii serviciului poate fi atribuită diferen-

ţelor existente între clienţi în ceea ce priveşte gradul 

(nivelul) de pregătire în utilizarea şi acceptarea 

tehnologiei. Variabilitatea este localizată la client şi 

ea poate constitui o bază pentru personalizarea 

serviciului. În serviciile electronice, personalizarea 

este limitată de proiectarea serviciului şi de gradul în 

care clienţii pot sau sunt pregătiţi să adapteze 

serviciul la necesităţile individuale. Prin urmare, 

variabilitatea este mai puţin pronunţată în consu-

marea serviciului de către diferiţi clienţi. 

Referitor la al doilea aspect al variabilităţii, 

probabil că există diferenţe foarte mici între serviciile 

tradiţionale şi serviciile electronice. În serviciile 

electronice, variabilitatea poate fi atribuită variaţiilor 

în funcţionalitatea site-ului web al furnizorului de 

servicii, precum şi calităţii conexiunilor Internet. Cu 

alte cuvinte, variabilitatea nu este localizată la client. 

În ceea ce priveşte caracteristica “intangibilitate”, 

serviciile electronice sunt aproape în totalitate intan-

gibile, deşi apariţia fizică a site-ului web, culorile 

utilizate, conţinutul informaţional ce poate fi imprimat 

ş.a. ar putea fi considerate elemente tangibile. 

Furnizorii de servicii electronice încearcă să 

stabilească un avantaj concurenţial faţă de furnizorii 

de servicii tradiţionale prin efectuarea tranzacţiilor cu 

clienţii lor prin Internet. Furnizorii cei mai eficienţi 
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şi mai experimentaţi realizează faptul că factorii 

principali ai succesului sau insuccesului se referă la 

furnizarea de servicii de calitate prin Internet şi nu 

simpla prezenţă pe Internet. 

Numeroasele exemple identificate în literatura de 

specialitate cât şi în publicaţiile din presă, ilustrează 

faptul că o soluţie pentru satisfacerea clientului este 

înţelegerea cerinţelor clientului şi a procesului de 

evaluare a serviciului electronic. 

1.3. Serviciile publice on-line 

Dezvoltarea din Europa ca şi din restul lumii, 

creează provocări pentru sectorul public. Pe de o 

parte, cetăţenii şi mediul de afaceri au mari speranţe 

în ceea ce priveşte servicii şi o administraţie acce-

sibile şi eficiente. Pe de altă parte, resursele sunt 

limitate. E-government reprezintă un factor destinat 

să realizeze o administraţie mai bună şi mai efi-

cientă. Serviciile publice electronice reprezintă o 

parte din e-government, care oferă un potenţial spe-

cific pentru dezvoltarea unor modalităţi mai eficiente, 

centrate pe utilizator, de furnizare a serviciilor publice. 

1.3.1. Strategii de dezvoltare a serviciilor 

publice on-line 

Serviciile publice electronice au fost lansate sau 

implementate de majoritatea ţărilor şi iniţiativele sunt 

într-o continuă dezvoltare. Pentru îmbunătăţirea ser-

viciilor s-au identificat (Ramboll, 2004) două abor-

dări: integrarea proceselor şi furnizarea serviciilor. 

Conceptul de integrare a proceselor se referă la 

gradul în care serviciul este reproiectat de către 

autoritatea responsabilă în procesul de transformare 

dintr-un serviciu off-line într-un serviciu electronic. 

Conceptul are în vedere procesele de management 

din cadrul instituţiei publice (partea „back-office” – 

„în spatele ghişeului”, partea accesibilă numai 

personalului propriu). 

Conceptul de furnizare a serviciului se referă la 
canalul şi la strategiile de distribuţie în furnizarea 
serviciilor. Conceptul are în vedere interfaţa şi 
interacţiunea cu utilizatorul prin care se furnizează 
serviciul (partea „front-office” – „la ghişeu”, partea 
vizibilă pentru utilizatorul unui site web al instituţiei 
publice). 

Considerarea acestor abordări în ansamblu 
conduce la o indicare a nivelului de maturitate a 
serviciului, a potenţialului de îmbunătăţire a servi-
ciului precum şi a beneficiilor posibile pentru partea 
de cerere (v. Figura 1, adaptată din Ramboll, 2004). 

Figura 1 ilustrează corelaţia dintre integrarea 
proceselor şi furnizarea serviciului. Corelaţia este 
ilustrată de o matrice care arată locul unde 
strategiile integrării proceselor şi furnizării serviciilor 
produc servicii publice diferite. 

Integrarea proceselor pune în evidenţă gradul 
în care serviciul este transformat de către autoritatea 
responsabilă, de la un serviciu off-line la un serviciu 
on-line. Un grad scăzut arată că serviciul este 
menţinut în forma off-line şi că este oferit on-line. Un 
grad ridicat de integrare a proceselor înseamnă că 
s-a realizat un efort intensiv de regândire a serviciului. 

Furnizarea serviciului pune în evidenţă canalul 
şi la strategia de distribuţie pentru oferirea serviciilor 
de tip e-government. Canalul relevant şi strategiile 
de distribuţie sunt critice pentru dezvoltarea viitoare 
a serviciilor electronice, în scopul de a obţine servicii 
accesibile şi focalizate pe client. 

Dezvoltarea serviciilor electronice nu trebuie să 
fie îndreptată doar spre a le face disponibile pe 
Internet, ci trebuie să fie examinate diferite platforme 
pentru livrarea serviciilor, cum sunt, de exemplu: 
agenţii, birouri, linii telefonice speciale etc. Un acces 
de tip multicanal, împreună cu un grup de puncte 
diferite de contact (birouri guvernamentale, puncte 
de ajutor, linii telefonice speciale, magazine, Internet 
etc.), va permite dezvoltarea unui serviciu guver-
namental îmbunătăţit şi mai coerent. 
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Fig. 1. Strategii de dezvoltare a serviciilor electronice şi beneficii pentru partea de cerere. 

 
Cele patru părţi ale figurii 1 evidenţiază urmă-

toarele strategii având o serie de caracteristici 

(Ramboll, 2004): 

• Trecerea la on-line: integrarea proceselor este 

la un nivel scăzut şi livrarea serviciului se face printr-

un site web. Simpla trecere de la serviciul off-line la 

cel on-line, acesta devenind disponibil pe Internet, 

reprezintă o îmbunătăţire semnificativă a serviciului 

pentru mulţi utilizatori. Informaţiile şi tranzacţiile sunt 

astfel disponibile 24 ore pe zi, 365 zile pe an. 

Beneficiile utilizatorului constau într-o flexibilitate mai 

mare şi economie de timp. 

• Integrarea canalului: integrarea proceselor este 

la un nivel scăzut şi livrarea serviciului se face prin mai 

multe tipuri de canale de distribuţie. Strategia de inte-

grare a canalului urmăreşte să facă serviciul disponibil 

în mai multe puncte de acces on-line şi off-line. 

Prin oferirea posibilităţii de acces a serviciului din 

mai multe puncte de acces off-line şi on-line, in-

cluzând Internetul, agenţii specializate, linii speciale 

etc. se îmbunătăţeşte accesul la servicii. Deoarece 

serviciile devin disponibile în locul şi în momentul 

când sunt necesare, devine mai simplu să se 

găsească paginile Internet şi serviciile. 

• Integrarea procesului: integrarea proceselor 

este la un nivel ridicat şi livrarea serviciului se face 

printr-un site web. Integrarea proceselor înseamnă 

reproiectarea serviciului prin analizarea şi prin 

optimizarea fluxului de lucru şi a fiecărui element al 

serviciului. 

Integrarea procesului poate face posibil ca 

furnizorul serviciului să ofere şi alte îmbunătăţiri, 

peste cele realizate prin trecerea la servicii on-line. 

Integrarea unor aplicaţii IT de sine stătătoare este 

un element critic pentru integrarea procesului, de-

oarece acestea permit folosirea într-un mod mai 

raţional a datelor, inclusiv refolosirea lor în cadrul 

instituţiei. De asemenea, integrarea procesului per-

mite furnizorului serviciului să aibă un grad mai mare 

de control asupra proceselor. Se deschide, astfel, 

posibilitatea unor viitoare îmbunătăţiri ale serviciului, 

cum ar fi o informare mai cuprinzătoare şi mai bună 

ca şi economia de bani. 

• Integrarea serviciului: integrarea proceselor 

este la un nivel ridicat şi livrarea serviciului se face 

prin mai multe tipuri de canale de distribuţie. Stra-

tegia de integrare a serviciului înseamnă o scădere 

a corespondenţei între instituţiile publice şi mai 
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puţine interacţiuni între instituţiile guvernamentale şi 

utilizator. 

Odată cu integrarea serviciului, se obţin bene-

ficiile suplimentare rezultate din integrarea canalului 

şi integrarea procesului. Mai mult, un efect imediat 

este refolosirea eficientă a informaţiilor: o instituţie 

publică foloseşte tehnologia informaţiei pentru a 

coordona informaţiile solicitate de la alte autorităţi 

publice, cu scopul de a evita colectarea şi înregistra-

rea în mai multe locuri a aceloraşi date. Aceasta 

înseamnă că cetăţenii şi instituţiile raportează ace-

leaşi informaţii doar o singură dată sau vizitează o 

singură dată site-ul web pentru a realiza inter-

acţiunea cu instituţiile guvernamentale. 

Modalităţile diferite de dezvoltare şi evoluţie a 

serviciilor electronice – de la trecerea on-line şi până 

la integrarea serviciului – înseamnă trecerea către 

un nivel ridicat al serviciului şi, astfel, adăugarea de 

valoare pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri. 

Prin trecerea la serviciile on-line, utilizatorii obţin 

beneficii imediate din flexibilitatea sporită şi din tim-

pul economisit, dat fiind îmbunătăţirile aduse ca-

nalului. 

1.3.2. Tipuri de servicii publice on-line  

şi niveluri de maturitate 

Evoluţia e-government a permis inventarierea 

principalelor servicii care se oferă în lume cetăţenilor 

şi mediului de afaceri. La nivelul Uniunii Europene 

au fost definite 20 servicii publice de bază a căror 

implementare este definitorie pentru compararea e-

government în statele membre. Din cele 20 servicii 

de bază, 12 servicii sunt adresate cetăţenilor (Go-

vernment to Citizen, G2C) şi 8 mediului de afaceri 

(Government to Business, G2B) (v. Tabelul 2). 
 

Tabelul 2 

Servicii publice de bază 

Servicii pentru cetăţeni Servicii pentru mediul de afaceri 

Plata impozitelor şi taxelor pentru cetăţeni Plata contribuţiilor la asigurările sociale 

Căutarea de locuri de muncă prin centre de ofertare Declaraţii şi plata de impozite  

Ajutor prin servicii sociale (ajutor de şomaj, ajutor social, rambursări 
sau plăţi cu scop medical, burse de studii) 

Declaraţii şi plata TVA 

Acte personale (acte de identitate, paşapoarte, permise de conducere) Înregistrări de noi firme 

Înmatriculări de autoturisme Furnizarea de date pentru statistici 

Autorizaţii de construire Declaraţii vamale 

Solicitări şi reclamaţii către poliţie Permise legate de mediu, inclusiv raportări 

Acces la biblioteci publice (cataloage on-line şi instrumente de căutare) Achiziţii publice 

Solicitarea şi obţinerea de certificate (de naştere, de căsătorie)  

Înmatricularea în universităţi  

Notificarea schimbării adresei de domiciliu  

Servicii legate de sănătate (ex.: prezentarea ofertei medicale a 
spitalelor, programarea la consultaţii) 

 

 
În concordanţă cu gradul de dezvoltare a 

serviciilor publice on-line, în lucrările de specialitate 

sunt prezentate mai multe modele de furnizare a 

serviciilor publice on-line. În lucrarea de faţă ne 
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referim la modelul utilizat în studiul Cap Gemini 

Ernst & Young (Cap Gemini, 2005) în care sunt 

identificate patru stadii sau niveluri de maturitate: 

• Nivelul 1 – Informare: informaţiile necesare 

pentru a începe procedura de obţinere a serviciului 

public sunt disponibile on-line. 

• Nivelul 2 – Interacţiune unidirecţională: site-

ul web accesibil în mod public oferă posibilitatea de 

a obţine prin descărcarea formularelor, forma tipărită 

necesară pentru a începe procedura de obţinere a 

acestui serviciu. La acest nivel este luată în 

considerare şi posibilitatea utilizării unui formular 

electronic pentru a comanda un formular non-

electronic. 

• Nivelul 3 – Interacţiunea bidirecţională: site-

ul web accesibil în mod public oferă posibilitatea 

unui acces electronic la formularul electronic oficial 

pentru declanşarea procedurii de a obţine serviciul. 

Aceasta presupune existenţa unei forme de auten-

tificare a persoanei (fizice sau juridice) care solicită 

serviciul. 

• Nivelul 4 – Tratarea complet electronică: 
site-ul web accesibil în mod public oferă posibilitatea 

efectuării complete a serviciului public prin inter-

mediul site-ului web, incluzând decizia de utilizare a 

serviciului şi furnizarea efectivă a serviciului. Pentru 

solicitant nu este necesară nici o altă procedură 

oficială prin care să se utilizeze formulare pe suport 

hârtie. 

2. Abordări privind evaluarea serviciilor 
publice on-line 

Din consultarea şi analizarea lucrărilor de 

specialitate în domeniu se constată utilizarea mai 

multor abordări în evaluarea serviciilor publice on-

line. Acestea pot fi grupate în două categorii: 

abordări generale şi abordări specifice (o sinteză a 

acestora se prezintă în Balog şi colectiv, 2005). 

Abordările generale au drept scop evaluarea 

gradului de evoluţie şi de utilizare a serviciilor 

publice on-line, într-un context internaţional, naţional 

sau local. Corelat cu acest scop, unele abordări au 

în vedere şi evaluarea nivelului de satisfacţie a 

„clientului” (a cetăţeanului sau mediului de afaceri) 

cu serviciile publice on-line. Metodologiile sau 

metodele de evaluare utilizate au la bază diferite 

modele conceptuale ale procesului de dezvoltare şi 

de furnizare a serviciului, precum şi un set de 

proceduri şi criterii de evaluare. Metodologiile şi 

rezultatele obţinute din aplicarea acestor metodologii / 

metode sunt utilizate cu preponderenţă în evaluările 

comparative ale serviciilor publice on-line în ansam-

blu şi în evaluările comparative între diferite tipuri 

de servicii publice on-line. 

În această categorie se pot menţiona: studiul 

CapGemini privind analiza disponiibilităţii serviciilor 

publice on-line [CapGemini, 2005], studiul „Top of 

The Web”, referitor la satisfacţia utilizatorului şi la 

folosirea serviciilor publice on-line în statele membre 

ale Uniunii Europene [Ramboll, 2004], proiectului 

„Quality Criteria of Public Online Services” [Ministry 

of Finance, 2004], comandat şi susţinut financiar de 

Ministerul de Finanţe din Finlanda. 

Abordările specifice au drept scop măsurarea şi 

evaluarea calităţii serviciilor publice on-line şi, pe 

această bază, furnizarea unuia sau mai multor indi-

catori prin care se cuantifică nivelul calităţii serviciului 

oferit. Metodele incluse în această grupă au la bază 

un model conceptual al calităţii serviciului, un set de 

criterii ale calităţii serviciului şi o metodologie sau o 

procedură de măsurare şi de evaluare. Metodele şi 

rezultatele obţinute din aplicarea acestor metode 

sunt utilizate pentru evaluarea unui anumit tip de 
serviciu public on-line (identificat şi precizat) care 

este livrat de un anumit furnizor (o instituţie publică 

identificată şi precizată). 
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În această abordare se identifică două categorii 

principale de metode: metode elaborate dintr-o 

perspectivă comportamentală şi metode elaborate 

dintr-o perspectivă atitudinală. Metodele din prima 

categorie sunt focalizate pe măsurarea activităţii 

(audienţei) comerciale a unui site web (de exemplu: 

numărul de vizitatori, rata de modificare a vizita-

torilor, numărul paginilor vizitate, timpul consumat pe 

site ş.a.). În metodele din a doua categorie se 

utilizează scalele tradiţionale de măsurare prin care 

sunt evaluate percepţiile clienţilor sau se folosesc 

experţi în domeniu pentru măsurarea percepţiilor 

clienţilor asupra calităţii serviciului. 

În domeniul serviciilor publice on-line sunt încer-

cări în direcţia elaborării unor metode de măsurare 

şi evaluare a calităţii, cum sunt Ancarani, 2005; 

Carbo şi Williams, 2004; Choudrie et al., 2004; 

Jansen şi Olsen, 2004. Majoritatea metodelor de 

măsurare şi evaluare a calităţii serviciilor electronice 

elaborate şi publicate în lucrările de specialitate se 

bazează pe modele conceptuale ale calităţii ser-

viciilor. Din punct de vedere structural metodele sunt 

similare: se propune o structură ierarhică a caracte-

risticilor calităţii serviciului (dimensiuni şi atribute), 

proceduri de măsurare, formule şi/sau algoritmi 

pentru determinarea şi calculul indicatorilor calităţii 

serviciului. 

Trebuie menţionat faptul că sunt puţine studii 

referitoare la evaluarea serviciilor publice on-line şi 

nu s-a elaborat până în prezent o metodă cuprin-

zătoare şi acceptabilă pentru evaluarea calităţii 

serviciilor publice on-line. Pentru evaluarea servi-

ciilor publice on-line trebuie considerate mai multe 

caracteristici importante. Deşi caracteristicile unui 

site web sunt importante, acestea nu iau în con-

siderare modalităţile specifice în care reacţionează 

utilizatorii şi variaţia în tipul serviciului care este 

furnizat. Caracteristicile utilizatorului şi atributele 

serviciului sunt elemente esenţiale ce trebuie luate 

în considerare în abordările privind evaluarea 

serviciilor publice on-line. 

În acest context, trebuie subliniate două aspecte 

importante referitoare la evaluarea calităţii serviciilor 

publice on-line. 

Primul aspect se referă la natura „unică” a ser-

viciului furnizat de o instituţie publică. Multe din 

serviciile furnizate (ex.: înmatricularea autovehicu-

lelor, eliberarea paşaportului ş.a.) sunt disponibile 

„în mod unic”, cu alte cuvinte acestea nu pot fi 

obţinute din alte surse. Dacă se alege o metodă on-

line de obţinere a serviciului respectiv, atunci servi-

ciul nu poate fi obţinut decât prin site-urile web ale 

instituţiei publice. Această situaţie este foarte diferită 

de situaţiile în care serviciile on-line sunt furnizate 

de o firmă privată: dacă utilizatorul nu este mulţumit 

de serviciu, atunci încearcă să obţină serviciul de la 

un alt competitor. Prin urmare, interacţiunea cu 

publicul (în general) este diferită în cele două medii 

G2C (Government-to-Citizen) şi B2C (Business-to-

Consumer). 

Al doilea aspect se referă la natura utilizatorului. 

Necesităţile cetăţenilor care utilizează site-urile web 

guvernamentale sunt diferite de cele ale persoanelor 

care utilizează alte tipuri de site-uri web (ex.: de 

comerţ electronic). În mod normal, serviciile publice 

sunt furnizate oriecărei persoane sau sunt furnizate 

unei populaţii specializate. Ca urmare, creşte etero-

genitatea utilizatorilor (din punctul de vedere al 

vârstei, sexului, educaţiei etc.). În mod corespunză-

tor, necesităţile de informaţii şi cerinţele vizitatorilor 

unui site web public pot fi foarte diferite. 

Aspectele mai sus menţionate influenţează modul 

de proiectare optimă a site-urilor web şi a proceselor 

de furnizare a serviciilor publice on-line şi, totodată, 

solicită criterii de evaluare a serviciilor publice on-

line care pot fi substanţial diferite de criteriile utilizate 

în evaluarea altor tipuri de servicii on-line. 



Alexandru Balog, Ştefan Victor Nicolaescu 
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3. Concluzii 

Rezultatele cercetărilor prezentate în această 

lucrare au fost obţinute în cadrul contractului 

C30/2005 Sistem de evaluare a calităţii serviciilor 

publice online pentru cetăţeni şi mediul de afaceri 

(e-ServEval), 2005-2008, Programul “Cercetare 

de excelenţă” finanţat de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării. 
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