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______________________________________________________________ 
         Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-

ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniței și care necesită o abordare 
comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. 
Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune și 
dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, 
reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă 
a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș pe partea română a graniței și 
județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. 
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Cooperare teritorială  transfrontalieră – studiu de 
oportunitate a utilizării informației și a comunicațiilor  

 

Introducere 
 În condițiile proceselor descentralizării 

incomplete/recentralizării din Europa Centrala 

și Est, administrația publica locala poate și este 

creditata de către cei pe care-i guvernează să 

fie un actor important în dezvoltarea locala, 

folosind toate pârghiile programelor europene, 

inclusiv cel de cooperare transfrontaliera și în 

același timp să fie un factor de asimilare a 

valorilor și practicilor europene de tip botom-

up. 1 

 Din esența obiectivului central 

(general) decurg și cele doua obiective 

secundare, din perspectiva cărora au fost 

analizate următoarele elemente:  

a) administrația publică locală din țara noastră 

are potențial să se adapteze la evoluția actuală 

a relațiilor dintre autoritatea centrală și cele 

subnaționale, care tind către recentralizare și să 

asigure o guvernare care, să fie nu numai de 

tipul „curea de transmisie”, ci o guvernare 

activă și aplicată la particularitățile locale.  

b) guvernații (cetățenii) așteaptă de la 

administrația publică locală să fie vizionară, 

flexibilă și orientată către nevoile locale și în 

acest sens ea este creditată cu autoritate în a 

folosi toate resursele posibile pentru 

dezvoltare.  

 

 
1  Claudiu Adrian POP,  Administrația Publică Locală 

și Cooperarea Transfrontalieră Româno-Maghiară după 

aderarea la UE. Studiu de caz: Județul Bihor,  Universitatea 

„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, 

Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de 

Securitate,  rezumatul tezei de doctorat 

Cooperarea transfrontalieră 
 

 Problematica cooperării 

colectivităților locale/regionale de la nivelul 

statelor membre ale Uniunii Europene 

reprezintă o componentă esențială în 

organizarea și funcționarea sistemelor de 

administrare locală ale acestora. Potrivit 

legislației în materie ale statelor comunitare 

cooperarea colectivităților în plan național și în 

cel internațional urmărește realizarea unor 

interese comune și în conformitate cu 

competențele legal conferite. 

 Regiunea poate fi definită ca fiind 

"nivelul la care noile problemele ale 

democrației pot fi identificate și controlate și 

anume: locurile de munca, pregătirea, 

dezvoltarea regională și calitatea vieții"2. 

 Ca urmare a acestor aspecte se pot 

concretiza trei direcții decisive care definesc 

ascendența realității regionale3:  

 1. regiunile contribuie la dezvoltarea 

economică și la realizarea obiectivului de 

coeziune economică și socială; 

 2. regiunile contribuie la apropierea 

necesară a cetățenilor de realitatea Uniunii 

Europene, făcând astfel posibilă o mai mare 

democratizare instituțională; 

 3. regiunile sunt exponentele unei 

Europe pluraliste în care conviețuiesc realități 

culturale, lingvistice și sociale foarte diverse; 

 Termenul de regiune transfrontalieră se 

grupează în jurul a trei elemente: spațiul, mai 

2  Jacques-Mederic CHEVROT, prezentarea făcută la 
Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europe, 
Strasbourg, 2006 
3 Gheorghe Miclăuș, Nicolae Horea, Instrumente de 
cooperare ale colectivităților locale și regionale în cadrul 
național și internațional, Revista Transilvană de Științe 
Administrative, nr. 1(4), 2000, p. 5 
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mult sau mai puțin delimitat, colectivități sau 

grupe umane, relații care se stabilesc între ele 

și care pot perturba sau bloca existenta unei 

frontiere. 

 Dezvoltarea relațiilor transfrontaliere 

se bazează pe stabilirea unor relații între actori 

situați de o parte și de alta a frontierei. 

Realizarea acestui lucru necesită o 

“democratizare” a cooperării transfrontaliere 

prin ajungerea la “reflexe” transfrontaliere 

generate de o veritabilă subsidiaritate 

transfrontalieră. 

 Sectoarele în care cooperarea 

transfrontalieră a avut rezultate benefice sunt: 

 1. Mediu înconjurător, agricultura și 

amenajarea mediului; 

 2. Transport, securitate și 

telecomunicații; 

 3. Economie și piața muncii; 

 4. Protecție socială, sănătate, muncitori 

transfrontalieri; 

 5. Educație, cercetare științifică, 

cultură. 

 Poziția geografică a județului Bihor îi 

conferă acestuia un statut privilegiat din 

perspectiva cooperării transfrontaliere. Limita 

vestică a județului coincide cu sectorul de 

frontieră româno-maghiar pe 166 km din care: 

160 km cu traseu pe uscat și 6 km cu traseu pe 

suport hidrografic constituit din mijlocul albiei 

Crișului Negru (5,3 km) și un canal (cca 0,5 

km), aceasta însemnând cca 37,0 % din 

lungimea totală a sectorului de frontieră 

româno-maghiară.4  

 Principiile cooperării transfrontaliere 

româno-maghiare sunt parteneriatul vertical și 

orizontal cu sferă largă, subsidiaritatea prin 

unirea și responsabilitatea nivelelor regionale 

și locale, pregătirea de concepte și programe 

transfrontaliere comune de dezvoltare, 

implementarea proiectelor transfrontaliere. 

 
4 Grigore Stamate, Frontiera de stat a României, 

Editura Militară, București, 1997 

 Datorită suportului frontierei de stat 

dominant terestru, între sistemul teritorial 

Bihor și cele învecinate situate de partea 

maghiară există un potențial de comunicații 

latent și activ ridicat și care poate asigura un 

flux transfrontalier asemănător celui din alte 

state europene.5 

 Structurile de cooperare 

transfrontalieră se diferențiază pe două nivele: 

un nivel regional, reprezentat de cele două 

euroregiuni, Euroregiunea Carpatică și 

Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar și un nivel 

local, acesta fiind reprezentat de  două asociații 

a localităților din zona de frontieră: Asociația 

localităților de frontieră Bihor, de dezvoltare 

a teritoriilor din România și Asociația 

localităților de frontieră de dezvoltare a 

teritoriilor din județul Hajdu Bihar..  

 Deși funcționalitatea Euroregiunii 

Carpatică este limitata și influența acestei 

structuri politice de cooperare destul de mică 

în contextul cooperării transfrontaliere 

româno-maghiare, Euroregiunea Bihor-Hajdu 

Bihar are toate premisele pentru a devenit un 

element hotărâtor în relațiile de cooperare 

dintre cele două state. Particularitățile acestei 

structuri politice, dimensiune medie în ceea ce 

privește suprafața și numărul populației, 

distribuția echilibrată în teritoriu a localităților, 

grefarea acestei structuri pe un element natural 

transfrontalier (bazinul hidrografic al 

Crișurilor), rețea de căi de comunicații 

echilibrată, bază etnică dominant româno-

maghiară echilibrată6, sunt doar câteva dintre 

elementele de forabilitate care asigură 

premisele dezvoltării relațiilor transfrontaliere. 

 Acest demers de cooperare 

transfrontalier este susținut financiar de o serie 

de programe (Programul de finanțare Phare 

CBC, Programul INTERREG, Granturile de 

finanțare SEE și Norvegiene, Fundația pentru 

5 Alexandru Ilieș, România. Euroregiuni, Editura 
Universității Oradea, 2004, p. 154 
6 Ibidem, p. 155, 156 
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Parteneriat) care asigură suportul financiar al 

cooperării.  Implementarea proiectelor 

comune este realizată prin organisme 

specializate, înființate la nivelul structurilor 

administrative ale județului Bihor, Biroul 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Oradea, Direcția de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte  înființată în cadrul 

Consiliului Județean Bihor, Direcția 

Management Proiecte cu Finanțare 

Internațională, înființată în cadrul Primăriei 

Oradea.  

 

 

Inaugurarea pistei de biciclete între  Oradea și 

Berettyoujfalu, (sursa, www.bihon.ro) 

Spectrul cooperării transfrontaliere acoperă  

domenii foarte largi, de la dezvoltarea 

infrastructurii (proiectul Lume fără frontiere – 

construirea unei rețele de fibră optică între 

Microregiunea Békés și județul Bihor 

(Boundless World, implementat de Consiliul 

Județean Bihor7) dezvoltarea infrastructurii 

medicale (Centrul Euroregional de Intervenţie 

Cardio-Vasculară Invazivă „Viva 

Anima”/Invaziv Cardio-Vascularis 

Beavatkozások Euroregionalis Centruma 

„Viva Anima”, proiect gestionat de Primăria 

Oradea), proiecte în domeniul protecției 

mediului (proiectul Construirea unei piste de 

biciclete între Oradea și Berettyoujfalu), 

proiecte culturale ( Proiectul Pod Cultural 

Oradea – Debrecen) etc. 

 Un domeniu deosebit de important al 

cooperării transfrontaliere este cel al 

turismului. Complementaritatea celor două 

 
7 http://www.cjbihor.ro/despre-noi/proiecte-cu-
finanțare-externă 

areale geografice face ca domeniul de 

cooperare turistică sa aibă premise deosebit 

de favorabile. Daca în domeniul turismului 

balnear județul Hajdu Bihar are câteva 

avantaje, județul Bihor are certe elemente de 

forabilitate în domeniul turismului montan. 

Aceste domeniu de cooperare transfrontalieră 

este cu atât mai important cu cât în arealul 

transfrontalier există două bazine 

demografice deosebit de importante (orașele 

Oradea și Debrecen) care pot furniza 

beneficiari serviciilor turistice contribuind la 

dezvoltarea pe termen lung a turismului, în 

beneficiul ambelor țări.  

Contextul teritorial  
 

 Municipiul Marghita este situată în 

nordul județului Bihor, pe malul drept al râului 

Barcău, la contactul dintre Dealurile Viișoarei 

și Câmpia Barcăului. Teritoriul unității 

administrativ-teritoriale are o suprafață de 

8373 hectare și cuprinde municipiul Marghita 

și satele aparținătoare Cheț și Ghenetea. 

Acesta se învecinează cu comunele Viișoara și 

Abram la est, cu comuna Tăuteu la sud, cu 

comunele Abrămuț și Buduslău la vest și cu 

comuna Sălacea la nord.  

Între Marghita și Oradea, centrul administrativ 

al județului Bihor, este o distanță de 57 km, 

cele două orașe fiind legate prin drumul 

județean 191, ce continuă la nord către Tășnad, 

Carei și Satu Mare. Drumul național 19B 
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asigură legătura Marghitei cu Săcuieni și 

orașul Șimleul Silvaniei din județul Sălaj. 

Cel mai apropiat aeroport este 

aeroportul internațional de la Oradea. 

Municipiul Marghita este accesibil și pe cale 

ferată, prin legăturile cu Săcuieni (de unde se 

poate ajunge la Oradea) și cu Șimleul 

Silvaniei.  

 Din punct de vedere al contextului 

teritorial este important de menționat 

apropierea Marghitei față  frontiera României 

cu Ungaria – 30 km și proximitatea (20 km) 

față de traseul planificat al Autostrăzii 

Transilvania (Brașov-Borș-Budapesta) care ar 

urma să lege  centrul Europei de Marea 

Neagră, ceea ce deschide noi perspective 

pentru economia locală.  

 Conform Legii nr.351 din 6 iulie 2001 

privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului național (PATN) - secțiunea a IV-a 

„rețeaua de localități”, Marghita este localitate 

urbană de rang III, cu o rază de servire a 

teritoriului înconjurător de aproximativ 10-20 

km.  

 Orașul Aleșd este situat în nord – 

vestul țării, într-o zonă deluroasă pe terasa a II-

a pe malul drept al Crișului Repede, fiind 

înconjurat de dealuri cu înălțimea cuprinsă 

între 235 – 320 metri. Orașul este localizat în 

Depresiunea Vad-Borod, pe râul Crișul 

Repede, la o altitudine medie de 224 m, la 

poalele Munților Plopiș în partea nord-estică și 

la poalele Munților Pădurea Craiului la sud de 

oraș.  

 Localitatea Pădurea Neagră, care din 

punct de vedere administrativ aparține orașului 

Aleșd,  este așezată în partea nord – vestică a 

Munților Plopiș, la o altitudine de 300 metri, 

pe Valea Bistrei, în timp ce localitățile Peștiș și 

Tinăud sunt așezate în zona deluroasă a 

Munților Plopiș. Astfel, pe teritoriul orașului 

Aleșd, vârful Arsura din Munții Plopișului 

atinge înălțimea de 705 metri. 
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Orașul Aleșd este situat în vestul României, la 

o distanță de 50 de kilometri de granița cu 

Ungaria și în partea Estică a județului Bihor pe 

D.N.1 (E.60), la 38 kilometri Est față de orașul 

reședință de județ, Oradea, și la 112 kilometri 

Vest față de municipiul Cluj – Napoca. De 

asemenea, județul Bihor, și implicit orașul 

Aleșd, face parte din Regiunea de Dezvoltare 

Nord – Vest din România alături de județele 

Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud 

și Cluj. 

Unitatea administrativ – teritorială 

Aleșd este oraș de rangul III, trecerea la 

statutul de oraș datând încă din 27 mai 1968, 

atunci când a fost adoptată Hotărârea 

Consiliului de Miniștri numărul 1.106. Astfel, 

din anul 1968 și până în anul 1988 orașul Aleșd 

a avut în subordinea sa o comună, Aștileu, 

compusă din patru așezări: Aștileu, Călățea, 

Chistag și Peștera, însă, de atunci și până în 

prezent, în componența administrativă a 

orașului au intrat 4 așezări: Aleșd, Peștiș, 

Tinăud și Pădurea Neagră. 

 Comuna Șinteu este situată în partea 

de est a județului Bihor, pe culmea Muntelui 

Șes, la o altitudine medie de 750 m, de o parte 

și alta a DN 1H care leagă orașul Aleșd cu 

orașul Șimleu Silvaniei, întinzându-se pe o 

suprafață de peste 40 km pătrați.  În partea de 

est, este delimitată de județul Sălaj, la nord-

vest de comuna Popești, la vest de orașul 

Aleșd, iar la sud de comuna Aușeu. 

 

 
8 https://www.revolvy.com/page/Berettyóújfalu 

Din grupa nordică a Carpaților Occidentali fac 

parte și Munții Plopișului cu Muntele Șes, care 

reprezintă o culme largă alcătuită din 

formațiuni cristaline ce este situată între Valea 

Crișului Repede și Bazinul Barcăului. Pe 

partea de nord-vest a acestor munții, se întinde 

comuna Șinteu, în componența căreia intră 

următoarele sate: Șinteu (reședința comunei), 

Valea Tarnei, Huta Voievozi și Socet. 

 Orașul Berettyóújfalu  este un oraș în 

județul Hajdú-Bihar. Din punct de vedere 

geografic este situat în regiunea Marii Câmpii 

de Nord, din partea de est a Ungariei. Numele 

orașului provine de la râul Barcău (Berettyó) 

pe malul căruia orașul se află. Orașul este 

localizat la 40 km.  

 

De orașul Debrecen (al doilea oraș ca mărime 

al Ungariei) și la 35 de km de orașul Oradea și 

se învecinează cu localitățile  Derecske, Tépe, 

Szentpéterszeg, Váncsod, Mezőpeterd, Told, 

Mezősas, Furta, Zsáka, Bakonszeg, 

Bihartorda, Sáp și Földes. Din punct de vedere 

geografic orașul are o suprafață de 170,9 kmp 

și o populație de 14 690 locuitori (2018).8 

Orașul este localizat în districtul (járás) 

cu același nume și se învecinează cu districtul 

Derecske, în partea de nord, cu districtul 

Sarkad în partea de sud, cu județul Bihor, în 

partea de est și cu districtul  Püspökladány în 

partea de vest. Districtul Berettyóújfalu 

cuprinde, în totalitate, un număr de 25 de 

localități. 



 

8 

 

 Infrastructura rutieră este reprezentată 

de Autostrada M35 și de drumurile naționale 

42 si 47, ceea ce fac ca accesibilitatea rutieră a 

localității sa fie extrem de favorabilă.  

 Orașul Szarvas  este localizat în 

districtul Szarvas, județul Békés, Ungaria, cu o 

suprafață de 161,9 kmp, având o populație de 

17 230 de locuitori (2011). 
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Dezvoltare durabilă integrată – suportul pentru  
implementarea Conceptul “Smart City/Smart Village”  
  

Orice oraș are probleme cu 

infrastructura, cu fluidizarea traficului, cu 

parcările, cu iluminatul, cu securitatea publică 

sau cu reducerea poluării. Pe de altă parte 

orașele sunt hub-uri pentru business, 

campusuri academice, centre culturale sau 

nuclee de știință. Pe măsura dezvoltării urbane 

e nevoie de redimensionarea serviciilor, 

estimarea dinamicii și controlul costurilor. 

  ”Smart City” nu reprezintă doar o 

etichetă pe care o poate afișa orice primărie 

care a demarat o acțiune de modernizare. 

Smart City este o atestare a faptului că o 

comunitate urbană a reușit să facă pași 

importanți în procesul de transformare digitală. 

Un oraș inteligent este reprezentat în primul 

rând de comunitățile inteligente care locuiesc 

și muncesc într-un areal urban. Dezvoltarea 

urbană accelerată și suprapopularea orașelor 

sunt printre cele mai critice provocări pe care 

noul val de tehnologii digitale le are de 

rezolvat. 

 Este tot mai evident că diversele 

provocări cu care se confruntă zonele urbane și 

rurale – economice, climatice, sociale, 

demografice și de mediu – sunt strâns legate 

între ele, iar succesul în materie de dezvoltare  

poate fi atins numai prin intermediul unei 

abordări integrate. În consecință, ar trebui 

combinate măsuri privind renovarea fizică a 

zonelor urbane și rurale cu măsuri care 

promovează educația, dezvoltarea economică, 

incluziunea socială și protecția mediului. În 

plus, un aspect indispensabil se referă la 

dezvoltarea unor parteneriate puternice care să 

implice cetățeni de la nivel local, societatea 

civilă, economia locală și diversele niveluri de 

guvernanță. Combinarea capacităților și a 

cunoștințelor de la nivel local este esențială 

pentru identificarea unor soluții comune și 

realizarea unor rezultate larg acceptate și 

sustenabile. 

 O astfel de abordare este deosebit de 

importantă în această perioadă, dată fiind 

seriozitatea provocărilor cu care se confruntă 

în prezent cele două țări. Aceste provocări 

variază de la schimbări demografice specifice 

la consecințele stagnării economice în termeni 

de creare de locuri de muncă și prestare de 

servicii, precum și la impactul schimbărilor 

climatice. Găsirea unor răspunsuri eficiente la 

aceste provocări va avea o importantă crucială 

pentru realizarea obiectivului unei societăți 

inteligente, durabile și favorabile incluziunii, 

prevăzut în strategia Europa 2020. 

 Ce include noua abordare? Strategii 

integrate de dezvoltare cu o abordare mai 

pronunțat holistică:  

 Ca principiu de bază, Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDR)  sprijină 

dezvoltarea durabilă prin intermediul unor 

strategii integrate care abordează provocările 

economice, climatice, sociale, demografice și 

de mediu.  Acest principiu are dublu sens: 

resursele ar trebui concentrate într-un mod 

integrat pentru a viza zonele afectate de 

provocări specifice și, în același timp, 

proiectele de dezvoltare  ar trebui integrate în 

cadrul unor obiective mai largi.  

 Un accent mai puternic pus pe 

dezvoltare la nivel de programare: 

 Acordurile de parteneriat și programele 

operaționale ar trebui să stabilească 

modalitățile de a asigura o abordare integrată a 

utilizării fondurilor pentru dezvoltarea 
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durabilă a zonelor din cele două țări în 

contextul mai larg al dezvoltării teritoriale. 

Această abordare a dezvoltării trebuie să fie 

puternic legată de abordarea integrată care 

pune în discuție nevoile specifice ale zonelor 

geografice. 

 Prioritățile de investiții adaptate pentru 

a facilita soluționarea provocărilor: 

 O serie de obiective tematice au 

priorități sectoriale de investiții specifice 

zonelor urbane și rurale, de exemplu 

promovarea de strategii pentru emisii scăzute 

de dioxid de carbon în zonele urbane, 

îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 

regenerarea terenurilor industriale abandonate 

(foarte prezente în special în Marghita și 

Aleșd) și reducerea poluării aerului, 

promovarea mobilității durabile, precum și a 

incluziunii sociale prin sprijinirea regenerării 

fizice, economice și sociale a zonelor urbane 

defavorizate.  

 Instrumente îmbunătățite pentru 

realizarea de acțiuni integrate:  » Investițiile 

teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou 

mod de punere în aplicare ce oferă un pachet 

de finanțare provenind de la mai multe axe 

prioritare ale unuia sau ale mai multor 

programe de intervenții multidimensionale și 

intersectoriale. ITI poate fi un instrument ideal 

pentru susținerea acțiunilor integrate în zonele 

urbane, întrucât acesta oferă posibilitatea 

combinării finanțării în funcție de diferite 

obiective tematice, inclusiv combinarea 

finanțării provenind de la acele axe prioritare 

și programe operaționale.  » Dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunității 

(CLLD) este un instrument menit să 

promoveze punerea în aplicare a unor strategii 

de dezvoltare locală de jos în sus, elaborate și 

implementate de grupuri locale de acțiune care 

includ reprezentanți ai tuturor sectoarelor de 

interes la nivel local. Aceasta reprezintă o 

 
9 https://ec.europa.eu/regional_policyf 

extindere a abordării LEADER la nivelul 

zonelor urbane, care promovează proprietatea 

comunității și guvernanța pe mai multe 

niveluri. CLLD permite activități de 

consolidare a capacității bazate pe necesități, 

crearea de rețele și stimularea inovării încă de 

la nivel de cartier pentru a conferi 

comunităților posibilitatea de a-și exploata pe 

deplin potențialul.9  

 

Conceptul “Smart City/Smart 
Village” 
  

Un Oraș Smart (inteligent) însemnă un 

oraș mai inclusiv și care creează oportunități 

egale pentru toți. Tehnologia nu este în mod 

necesar un lux, dimpotrivă s-a dovedit că ne 

simplifică existența și o face mai puțin 

costisitoare în multe aspecte. Smart și 

Tehnologizat înseamnă mai educat, mai 

sănătos, mai puțin costisitor, mai implicat în 

tot ceea ce înseamnă procesul de administrație 

publică, mai multe oportunități pentru mediul 

de afaceri și cetățean, beneficii care se traduc 

pe îmbunătățirea calității vieții – o interacțiune 

mai ușoară și prietenoasă a oamenilor cu 

orașul, cu mediul, cu semenii și orientat către 

un viitor susținut de tehnologii inteligente 

integrate. 

 Conceptul merge dincolo de 

relaționarea dintre cetățeni și furnizorii de 

servicii publice și oferă instrumentele ce 

încurajează cetățenii să fie mai activi și mai 

participativi în viața comunității. De exemplu, 

să ofere un feedback despre starea șoselelor, să 

adopte un stil de viață mai sănătos sau să 

participe, ca voluntari, la diverse activități 

sociale. În felul acesta, un Smart City („un 

Oraș Deștept”) va fi un loc mai atractiv pentru 

a locui, a munci și a ne recrea. 
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 Smart City este mai degrabă un proces 

continuu care se va desfășura pentru cetățean 

și împreuna cu acesta și care își propune să 

transforme fiecare oraș într-o comunitate cu un 

nivel de trai cât mai ridicat din toate punctele 

de vedere.10 

 Pentru a putea fi considerat un smart 

city, orice oraș trebuie să se sprijine pe  6 

caracteristici fundamentale11: 

- Smart Governance 

- Smart Economy 

- Smart Mobility 

- Smart Environment 

- Smart People 

- Smart Living 

 Orașele inteligente sunt un portofoliu 

de inițiative, care vizează, în multe cazuri, 

domenii complementare (inițiative care uneori 

se suprapun), care au moduri de implementare 

diferite și actori implicați diferiți.12  

 

 

 

 

 
10 https://www.comunicatii.gov.ro/smart-city-concept-2/ 
11 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
12 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 

 Relațiile dintre proiecte, inițiative și 
comunitățile urbane 
 

“Smart City/Smart Village” - Definiții 

 Un “smart city” utilizează tehnologiile 

informației și comunicațiilor pentru a 

îmbunătăți condițiile de viață, de muncă și 

sustenabilitatea.13  

 Un oraș care monitorizează starea de 

funcționare a infrastructurilor sale critice cu 

scopul de a optimiza utilizarea resurselor sale, 

de a planifica activitățile de mentenanță și 

prevenție, de a monitoriza starea de securitate 

etc. cu scopul de a maximiza calitatea 

serviciilor asigurate cetățenilor săi (US Office 

Technical and Scientific Information).  

 Un oraș care integrează tehnologiile 

informației și comunicațiilor pentru utilizarea 

eficientă a resurselor și infrastructurilor în 

scopul asigurării necesităților cetățenilor săi 

(UPB).  

 Smart Village  sunt definite ca și zone 

rurale și comunități care se bazează pe 

punctele forte și pe activele lor existente 

precum și pe dezvoltarea de noi oportunități 

unde rețelele și serviciile tradiționale precum 

și noile rețele sunt îmbunătățite prin 

intermediul noilor tehnologii digitale, 

telecomunicațiilor, inovațiilor și o mai bună 

utilizare a cunoștințelor.14  

 Viața în mediul rural este despre 

oamenii care trăiesc în aceste comunități, 

despre adaptarea soluțiilor la spațiu, despre a 

prelua inițiativa pentru a găsi soluții ce pot fi 

implementate la nivel local. Smart reprezintă 

capacitatea de a surprinde orice oportunitate 

pentru a dezvolta comunitatea locală. 

Tehnologia digitală este doar una dintre ele. 

 
13 SmartCities Council 2014 
14 E.U. Action for Smart Village 
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Gândind dincolo de comunitatea locală trebuie 

să conectăm comunitățile vecine, să avem 

capacitatea de a face legătura cu orașele din 

vecinătate (Aleșd, Șimleul Silvaniei, 

Marghita) ba chiar legătura cu orașele mai 

mari (Oradea, Cluj Napoca, Zalău).  

 

 

Relațiile dintre componentele și 
caracteristicile unui ”Smart City” 
 

 Pentru a deveni “Smart”, un oraș 

sau o localitate rurală necesită progrese și 

schimbări în jurul a trei piloni de 

importanță mai mare:  

➔  Aspecte administrative:  având 

în vedere faptul că orașele vor fi din ce 

în ce mai aglomerate, funcționarea 

eficientă a sistemelor administrative 

este cheia către orașe mai inteligente.   

➔  Aspecte tehnologice: 

dezvoltarea orașelor presupune 

investiții corespunzătoare în tehnologii 

de vârf.   

➔  Aspecte sociale:  prin “Smart 

City” se maximizează sinergia dintre 

oraș și cetățenii săi, aceștia nemaifiind 

văzuți ca simpli utilizatori sau 

consumatori de servicii orășenești, ci 

ca parteneri în dezvoltarea orașului.  

 Probleme actuale în unitățile 

administrative-teritoriale analizate. 

 Stresul urban. Orașele (Aleșd, 

Berettyoujfalu, Marghita, Szarvas) sunt 

nevoite să facă față provocărilor generate de 

fluctuațiile demografice, cerințele de mediu, 

bugete mici și costuri din ce în ce mai mari, 

poluare, aglomerație.  

 Infrastructură neadecvată. 

Urbanizarea aduce provocări pentru 

infrastructura orașelor care a fost proiectată 

pentru o populație mai puțin numeroasă față de 

cea actuală.   

 Competiția economică. Crizele 

economice la nivel mondial, migrația 

populației către orașe, prețurile crescute la 

produse și servicii afectează calitatea vieții 

multor cetățeni.  

 Aspectele de mediu. Sunt din ce în ce 

mai pregnante, în special în cazul orașelor, 

unde poluarea, în special cea generată de 

transporturi atice, în unele perioade ale anului, 

valori care depășesc valorile maxime 

admisibile.  

 Așteptările cetățenilor de la un 

Smart City/Smart Village  

 • Accesul la educație de calitate  

  • Servicii de utilități de calitate prin 

infrastructuri moderne  

  • Accesul la informații pentru cetățeni 

privind consumul (energie electrică, apă, gaz), 

  prețul, oportunități …  

  • Acces la servicii medicale de calitate, 

inclusiv prin intermediul sistemelor on-line  

  • Infrastructură de transport public și 

drumuri adecvate  

  • Prețuri accesibile pentru cetățeanul 

orașului la produse și servicii  

  • Locuri de muncă  

 • Siguranță publică  
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Indicatori de evaluare “Smart City/Smart 

Village”  

 Standardul ISO 37120/2014: 

Dezvoltarea durabilă în comunități. Indicatori 

pentru servicii urbane și calitatea vieții.  

 Smart Grids ca bază pentru Smart 

City  

 European Technology Platform 

SmartGrids definește Smart Grids ca “rețele 

electrice care pot integra în mod inteligent 

comportamentul și acțiunile tuturor 

utilizatorilor conectați la aceasta – generatoare, 

consumatori și aceia care îndeplinesc ambele 

roluri – pentru asigurarea unui proces de 

alimentare cu energie electrică sustenabil, 

economic și sigur”.  

 IEC definește Smart Grids ca “un 

concept de modernizare a rețelelor electrice 

care integrează tehnologiile electrice și 

informatice în orice punct al rețelei, de la cele 

de generare până la cele de consum”.  

 Bob Galvin (Galvin Electricity): 

“Sistemele energetice perfecte vor asigura 

disponibilitatea universală și absolută a 

energiei în cantitate și calitate necesară 

satisfacerii cerințelor fiecărui consumator”. 

 

 

 

Conceptul de ”comunitate 

inteligentă” și  principiilor ce 
stau la baza unei comunități 
inteligente 
 Fiecare comunitate aspiră să fie o 

comunitate inteligentă. Conectează persoanele 

cu locația și tehnologia pentru a conduce la 

cunoaștere și inovare. 

 Siguranța - An Informed Community 

is a Safe Community - O comunitate sigură 

îmbrățișează o metodologie și o infrastructură 

în care toate sectoarele comunitare și 

guvernamentale colaborează în mod 

colaborativ pentru a proteja bunăstarea și 

proprietățile cetățenilor. Pe măsură ce 

guvernele lucrează în direcția integrării 

colective, resursele lor combinate ajută la 

anticiparea infracționalității și a altor efecte 

nedorite înainte ca acestea să apară. 

 Sănătate - Smart Partnering for 

Healthy Communities - Când vine vorba de 

sănătatea Comunității, multe servicii diferite, 

departamente, și organizații non-profit 

colaborează în beneficiul publicului. Prin 

partajarea de informații complexe prin 

limbajul comun, o comunitate poate răspunde 

la un eveniment nedorit (focar, epidemie,...) 

sau se poate proteja împotriva amenințării de 

către unul. Prin accesarea statisticilor partajate 

printr-o platformă centrală, mai multe 

segmente de public rămân informate și sunt 

pregătit pentru a-și îndeplini rolurile, dacă este 

necesar. 
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 Confort - Smart Infrastructure for 

Livable Communities - Confortul este mai 

mult decât modul în care o comunitate arată. 

La inima lor comunitățile viabile trebuie să 

jongleze cu mai multe priorități pentru a 

reduce riscurile, gestionarea în condiții de 

siguranță a apei și a deșeurilor, și de a crea 

infrastructura pentru a obține succesul. Când 

comunitatea este conectată la programele 

guvernamentale, informațiile cu referire la 

piață se pot combina cu date locale pentru a 

evalua în mod pro activ acolo unde sunt 

necesare reparații de infrastructură și alte 

oportunități de îmbunătățire a confortului. 

 Sustenabilitate - Smart Planning for 

Sustainable Communities - În beneficiul 

sustenabilității, conectarea cetățenilor la 

programele locale ajută comunitatea locală 

pentru a  lucra împreună pentru a susține 

sănătatea Comunității și pentru a menține 

standardele de trai. Planificarea teritorială 

folosește această tehnologie pentru a echilibra 

interesele concurente, a fuziona datele dintr-o 

varietate de surse și a-și comunica intențiile în 

fața mai multor segmente de public. Prin 

încorporarea comunicării active în planificare, 

comunitățile sunt mai bine poziționate pentru a 

oferi cetățenilor un viitor durabil, care nu va 

compromite resursele naturale pământ, apă, 

sau calitatea aerului. 

 Prosperitate - Smart Economic 

Development for Prosperous Communities - 

Comunitățile prosperă atunci când folosesc 

informații pentru a identifica tendințele care 

atrag investițiile. Indiferent dacă sunt 

atrăgătoare pentru potențialii rezidenți sau 

întreprinderi, dezvoltarea economică ajută 

comunitățile să crească punând accentul pe 

importanța locației. Într-un mediu competitiv 

în care comunitățile vecine luptă să își asigure 

finanțare, turism și venituri, trebuie să 

demonstreze valoarea potențială a noilor 

posibilități de dezvoltare. Pentru a pregăti mai 

bine o comunitate pentru prosperitate 

antreprenorii, comunitatea trebuie conectată la 

informații, astfel încât acestea pot dezvălui 

oportunități de investiții. 

 Comunicare si colaborare - A Well-

Run Community Thrives on Connectivity - O 

comunitate bine condusă identifică 

oportunități de realizare a unei colaborări 

avantajoase. În cazul în care datele și evoluțiile 

sunt partajate în mod deschis, atât cetățenii, cât 

și furnizorii de infrastructură beneficiază de 

noi posibilități de dezvoltare. Când mai multe 

persoane colaborează, pot fi ajustate continuu 

direcțiile de dezvoltare ceea ce duce la salvarea 

de timpul și banii. 

Comunitatea SMART trebuie să aibă 

capacitatea de a gestiona ușor informațiile și să 

le folosească în mod inteligent. Trebuie să se 

raporteze la legislația națională și să se supună 

regulilor impuse de administrația locală. 

Trebuie să aibă capacitatea de management a 

spațiului asigurând locuitorilor un mediu de 

trai care se supune principiilor ce stau la baza 

unei comunități inteligente. 

Utilizarea tehnologiei informației și a 

comunicațiilor in administrația locala din zona 

de frontieră romano-maghiara 

Comunitățile din localități mici pot să 

răspundă ușor la oportunități dacă sunt 

informate. 

Aducând comunitatea locală împreună 

și utilizând la maxim activele lor existente se 

poate răspunde ușor provocărilor și 

oportunităților de dezvoltare. 

Utilități 

Siguranță  

publică 
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Tehnologia digitală poate să asigure 

platforme și aplicații care facilitează: 

• managementul spațiului 

• e guvernarea 

• e comerțul 

• comunicarea 

Pornind de la definiția comunicării 

trebuie să subliniem faptul că comunicarea este 

legătura prin care comunitatea SMART există. 

Informarea localnicilor, posibilitatea 

de a participa activ la dezvoltarea comunității 

(dezvoltare participativă), transparența, 

posibilitatea de a răspunde în timp util în cazul 

unor situații de urgență, toate aceste pot fi ( și 

trebuie să fie) considerate în momentul în care 

se dorește o comunitate SMART. 

Comunitatea SMART este un 

organism viu, aflat în continuă transformare. 

Platformele și aplicațiile digitale 

trebuie să aibă capacitatea de a se adapta 

continuu la cerințele existente. 

Trebuie să aibă capacitatea de a se 

interconecta, trebuie să permită reprezentări 

grafice și spațiale respectiv să permită analize 

spațiale. 

Trebuie să integreze date ale 

administrației locale și trebuie să 

transparentizeze luarea deciziilor. 

Trebuie să aibă capacitatea de a 

comunica rapid pentru a răspunde la situații de 

urgență. 

Trebuie să fie folosită pentru 

dezvoltarea și comunicarea locală dar și pentru 

integrarea în rețeaua de localități și orașe din 

proximitate și nu numai. 

Vom încerca prin studiul nostru să 

urmărim toate aceste aspecte și să inventariem 

cele mai bune practici din zona de frontieră 

pentru a găsi soluții care să răspundă cât mai 

multor cerințe ale unei comunități inteligente. 

Cu siguranța faptul că există 

parteneriate și o comunicare eficientă între 

administrațiile locale din acest areal și 

parteneri din Ungaria poate să simplifice 

implementarea unor platforme și aplicații 

SMART. Implementarea unor platforme 

comune, centralizate poate să ducă la o 

comunicare eficienta respectiv la salvarea de 

costuri, posibilitatea de a dezvolta și întreține 

platformele de lucru și nu în ultimul rând 

posibilitatea de a angaja și specializa localnici. 
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Analiza situației existente 
comuna Șinteu 

Cadru general 
Comuna Șinteu este situată la marginea 

estică a județului Bihor la graniță cu județul 

Sălaj, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 

Șinteu învecinându-se la nord cu comunele 

Suplacu de Barcău și Popești , la est cu comuna 

Hălmașd  din jud Sălaj, la sud cu Aușeu și 

Plopiș din jud Sălaj, iar la vest cu municipiul 

Aleșd.  

 

Comuna Șinteu este așezată în partea 

estică a județului Bihor, la o distanță de 59 km 

de Oradea și la 21 km de orașul Aleșd, ocupă 

o suprafață de 49,3 kmp, respectiv  0,65% din 

suprafața totală a județului.  

Accesul în comuna Șinteu se 

realizează, în principal, prin căile rutiere, în 

comună putându-se ajunge prin DN1H ce 

unește orașele Aleșd și Șimleul Silvaniei .  

Distanța dintre comuna Șinteu și cea 

mai apropiată stație CFR situată în Aleșd este 

de 23 km. 

Prin poziția sa geografică, comuna 

Șinteu se află sub influența maselor de aer 

vestice, înregistrându-se temperaturi medii 

anuale de 6-80 C, precipitații bogate de 700-

900 mm/an și vânturi cu direcție sud-vest – 

nord-est.  

Comuna se bucură de un climat cu 

valențe sedative și de curățare, principala sa 

caracteristică constând în caracterul moderator 

al stimulilor, fără excese în manifestarea lor 

anuală.  

Văile care drenează spațiul montan 

sunt tributare Barcăului, în nord și Crișului 

Repede, în sud. Cea mai importantă este Valea 

Bistra, care își are obârșia în apropierea 

localității Șinteu. Până la vărsarea în râul 

Barcău primește o serie de afluenți: Muha, 

Lunca, Șinteu, Valea Apei, Budac, Dubina, 

Pârâul Păstrăvilor, Budoi, Ţiganul, Remetea, 

toate având cursuri scurte de 3-5 km. 

Vegetația este cea specifică regiunilor 

muntoase cu altitudini de până la 1000 m: fag 

(Fagus silvatica), gorun (Fagus petraca), 

stejar (Quercus robur), dar și alte foioase 

precum carpen (Carpenus betulus), frasin 

(Fraxinus angustifolia) , ulm (Ulmus foliacea). 

Unele dintre aceste specii erau folosite pentru 

prepararea mangalului, care era trimis în cele 

două mari orașe ale Imperiului Habsburgic. 

Rezultatul acestei activități a fost apariția unor 

localități cu nume de „hute” – Huta Voivozi. 

Pa latura vestică apar păduri de fag în 

amestec cu păduri de conifere.  

Fauna este condiționată de elementele 

fizico-geografice și intervenția factorului 

antropic. Dintre mamiferele mai des întâlnite 

amintim lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes 

vulpes), mistreţul (Sus scrofa), veverița 

(Sciurus vulgaris fuscoater), căpriorul 

(Capreolus capreolus). 

În râurile repezi de munte (Bistra) 

crește păstrăvul. 

Solurile. În zona pădurilor domină 

solul brun-gălbui de pădure iar de-a lungul 

Bistrei sol aluvial, slab dezvoltat.      
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Scurt istoric al comunei 
„Podișul Șinteului” este locuit aproape în 

totalitate de slovacii care au fost colonizați de 

habsburgi în secolul al XIX-lea pentru 

exploatarea lemnului în vederea producerii 

mangalului iar mai târziu pentru fabricarea 

sticlei.  

Comunitățile de slovaci au venit în această 

zonă în urma promisiunilor făcute de 

„stăpânii” acestor ținuturi, că vor primi în 

proprietate pământurile defrișate. 

Comuna Șinteu a fost în proprietatea a trei 

baroni: Banffyi, Kereszegi și Bathyanyi, care 

nu își puteau exploata resursele deoarece 

nimeni nu dorea să trăiască pe acele pământuri 

(și datorită faptului că românii nu aveau 

dreptul la muncă). În aceste condiții, ei au 

strămutat populația slovacă din cele mai sărace 

zone ale Cehiei: Gemera și Zemplina. Astfel, 

primele 50 de familii au apărut în anul 1790 în 

zona Borumlaca, Vărzari și Budoi, fiind atrase 

de ideea că vor deveni proprietarii 

pământurilor defrișate, că vor fi plătiți pentru 

munca depusă și vor primi lemne pentru 

construcția caselor. Colonizarea pe moșia 

Banffyi a fost oprită în jurul anului 1803, când 

mare parte a pământurilor deveniseră terenuri 

agricole. În această perioadă s-au amenajat și 

primele drumuri, iar pe marginea lor, primele 

case de locuit.  

Primele localități apărute au fost Valea 

Târnei (Zidareni) și Huta Voivozi (Stara Huta), 

până în 1830-1835 fiind populate și Socet 

(Zahotar) și Șinteu (Nova Huta).  

Numele localității Șinteu provine de la 

cetatea de lemn a Șinteului (Cetatea Șoimului), 

datată din secolul XII. Urmele cetății apar azi 

în localitatea Peștiș, de sub ruinele sale 

izvorând pârâul Șinteu, afluent al Bistrei.  

Șinteu – Nova Huta – apare atestat 

documentar la 1817, fiind populat de populația 

slovacă strămutată din provinciile mai sărace 

ale Cehiei. La începutul secolului al XIX-lea 

(1810) a fost construită la Stara Huta – Voivozi 

fabrica de sticlă, care ulterior a fost mutată la 

Nova Huta – Șinteu. Numele localității Huta 

provine de la cuptoarele de ardere a nisipului 

necesar pentru obținerea sticlei (huti=cuptor). 

Fabrica a funcționat până în 1870, când 

proprietarul este obligat să o închidă datorită 

epuizării resurselor necesare pentru obținerea 

sticlei.  

Șinteu – 1535 Semtheesth. Sat așezat în 

apropierea fostei cetăți Solyomko.  

Organizare administrativă 
Din punctul de vedere al organizării 

administrativ-teritoriale suprafața comunei 

este divizată la nivelul a 4 sate: Șinteu – satul 

reședință de comună, Huta-Voivozi, Socet și 

Valea Târnei.  

Satul reședință are o dispunere aproape 

centrală, fiind situat la 2,5 km față de Huta 

Voivozi și 3.5 km față de Valea Târnei și 

Socet.    

Populația 
Primele date certe despre evoluția 

demografică a comunei Șinteu există din anul 

1880, cu excepția satului Șinteu, unde datele 

sunt din anul 1910. De-a lungul perioadei 

analizate, 1880-2002, populația înregistrează o 

serie de fluctuații. Astfel, în perioada 1880-

1930 populația comunei crește de la 1239 la 

3171 locuitori, după care începe să scadă 

treptat, ajungând în 2002 la 1411 locuitori.  
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În perioada 1992-2002 populația a 

scăzut cu 250 locuitori, ceea ce înseamnă un 

deficit de populație de -16% pe întreaga 

perioadă. Acest lucru se explică prin 

deplasarea populației spre mediul urban în 

căutarea unui loc de muncă, a deficitului 

natural, a  îmbătrânirii accentuate a populației 

sau chiar  întoarcerea în locurile natale. 

 

Conform recensământului efectuat în 

2011, populația comunei Șinteu este de 1.174 

de locuitori, în scădere față de recensământul 

anterior din 2002, când se înregistraseră 1.411 

de locuitori. Scăderea continuă ajungând la 

1094 de locuitori în anul 2019. 

Majoritatea locuitorilor sunt slovaci 

(96,38%), cu o minoritate de români (1,08%). 

Pentru 1,96% din populație, apartenența etnică 

nu este cunoscută. 

 Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici 

(96,96%). Pentru 1,96% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 

 

 

Analizând graficele referitoare la 

populație pe grupe de vârstă pentru anii 2000, 

2010, 2019 putem observa scăderea numărul 

de nou născuți ceea ce poate duce la o 

continuare a procesului de îmbătrânire a 

populației. Putem totuși observa o revenire a 

populației din grupa 0-4 ani ceea ce ar putea să 

readucă o creștere a populației dacă în viitor 

vor găsi motive pentru care să rămână în 

comună.   

96,38% 1,08%
1,96%
0,58%

Slovaci Români Necunoscut Alta etnie

Şinteu
41,72%

Huta 
Voivozi
16,55%

Socet
10,02%

Valea 
Târnei
31,70%

96,96%
1,08%
1,96%

Romano - catolici Alte Necunoscut
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Analizând informațiile legate de 

născuți vii putem observa o scădere față de anii 

precedenți ceea ce se poate traduce printr-o  

Numărul deceselor este datorat 

procesului de îmbătrânire a populației. 

Numărul mediu al salariaților este în 

continuă scădere ceea ce se datorează scăderii 

numărului de tineri 
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Infrastructură și echiparea 
teritoriului 

În 2002 existau un număr 394 locuințe, 

reprezentând 0.16% din totalul pe județ, cu o 

suprafață medie de 35,48 mp/locuință și 10,8 

mp/persoană. Până în prezent populația nu 

dispune de o rețea de distribuție a apei potabile 

și de canalizare.  

 Pentru rezolvarea problemelor de 

sănătate, populația are la dispoziție 2 cabinete 

medicale deservite de 4 medici și 4 cadre 

medicale medii.  

Pe teritoriul comunei funcționează 4 

biblioteci, 7 unități de învățământ cu 15 săli de 

clasă și 1 atelier școlar – 3  grădinițe și 4 școli 

de învățământ primar și gimnazial. În 

învățământ sunt angajate 24 cadre didactice, 

din care 4 în învățământul preșcolar.  

Accesul în comuna Șinteu se face pe 

drumul național DN 1H, dinspre Aleșd spre 

județul Sălaj. Legătura dintre centrul de 

comună Șinteu și satele sale componente se 

realizează pe drumurile comunale, pietruite, 

DC 132  spre Valea Tarnei (3,5 km) și DC 186 

spre Huta Voivozi și Socet (3,4 km).  

In comună funcționează o unitate de 

poștă și telecomunicații.  

Deși dispune de resurse turistice de 

valoare – cadrul natural deosebit, tradiții și 

obiceiuri slovace, arhitectură țărănească 

tradițională, turismul este slab dezvoltat. 

Manifestări ce se desfășoară în comuna 

Șinteu: 

- Festivalul folcloric al hutenilor 

slovaci, în luna august; 

- Balul Cartofului, în luna octombrie; 

- Hramul Bisericii. 

Un obiectiv turistic important este 

Cetatea Șinteului, construită din lemn și piatră, 

împreună cu satele de aparțineau de domeniul 

Șinteului au fost în proprietatea unor nobili și 

chiar a unor domnitori de dincolo de Carpați. 

După cucerirea cetății Oradea (1660) de către 

otomani și transformarea Bihorului în pașalâc, 

cetatea Șinteului devine reședință de sangeac. 

După ce a fost aruncată în aer de către trupele 

austriece (1711) cetatea este părăsită.   

 

  

Analiza SWOT  

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

- Distribuția destul de echilibrată a populației pe sexe; 
- Înregistrarea unei rate pozitive a sporului natural în 

ultimii ani; 
 

- Valoarea ridicată a ratei de dependență demografică, 
existând o presiune mai mare din partea populației 
tinere; 

- Evoluția negativă a populației stabile din comună, în 
perioada 2010 - 2015; 

- Gradul ridicat de îmbătrânire a populației 
 

Oportunități 

 

Amenințări 

- Susținerea natalității la nivel național prin stimulente 
guvernamentale (ajutoare pentru copii, alocații etc); 

- Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate 
determina reîntoarcerea populației plecată la muncă în 
străinătate. 

 

- Migrarea populației în străinătate pe fondul crizei 
economice mondiale; 

- Creșterea ratei divorțialității ca urmare a plecării 
unuia din parteneri la muncă în străinătate. 
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Analiza PESTEL  
 

PESTEL este acronimul englezesc de 

la factorii Politici, Economici, Sociali, 

Tehnologici, Ecologici și Legislativi. Acest tip 

de analiză are în vedere influențele externe 

generate de acești factori. Acești factori nu 

acționează independent sau paralel, ci se află 

în interacțiune și pot genera schimbări 

imprevizibile asupra dezvoltării unei 

comunități. 

Factorul politic 

Un prim factor de ordin politic care 

afectează/poate afecta dezvoltarea comunității 

se referă la legătura dintre formațiunile politice 

aflate la guvernare și apartenența politică a 

persoanelor care administrează/reprezintă 

interesele comunei.  

Un alt factor politic care poate 

influența dezvoltarea județului Bihor dar și a 

comunei Șinteu este reprezentat de criza 

politică care caracterizează România în ultima 

perioadă. Corelațiile acesteia cu dezvoltarea 

economică au fost deseori demonstrate, 

cunoscându-se faptul că momentele de 

maximă tensiune de pe scena politică au dus, 

spre exemplu, la deprecierea monedei 

naționale în fața monedelor europene și 

americane și nu numai. Alte probleme care pot 

apărea sunt: instabilitate legislativă, 

diminuarea investițiilor străine, favorizarea 

intereselor directe ale partidelor în detrimentul 

interesului public, blocarea programelor și 

obiectivelor guvernamentale etc.  

De asemenea, nu trebuie pierdut din 

vedere posibilul efect pe care îl vor avea 

alegerile locale și parlamentare care se vor 

desfășura în 2016, precum și rezultatele care 

vor fi obținute la aceste alegeri la nivel 

național, județean și local. Rezultatele acestor 

alegeri precum și efectele asupra dezvoltării 

județene și locale sunt însă dificil de anticipat 

și cuantificat. 

Reforma administrației publice 

propusă de Guvernul României este un alt 

factor politic care poate avea implicații asupra 

județului Bihor și asupra comunei Șinteu.  

Descentralizarea serviciilor publice 

presupune nu numai transferul de autoritate și 

responsabilități de la nivelul administrației 

publice centrale la cel al administrației publice 

locale, ci și transferul surselor de finanțare 

aferente, în vederea asigurării bunei 

funcționări a serviciilor respective.  

În plus, posibilitatea schimbării 

organizării administrative a României, 

respectiv regionalizarea, poate conduce la o 

creștere a importanței pe care o vor avea 

Zonele Metropolitane, cu efecte benefice 

implicit și asupra comunei Ineu. 

Alți factori politici ce pot afecta 

dezvoltarea județului și a comunei Șinteu: 

grupurile de presiune (lobby) naționale și 

internaționale, conflictele militare, aderarea 

României la spațiul Schengen, calitatea de 

membru a României în diverse alianțe sau 

organizații internaționale etc. 

Factorul economic 

Aderarea României la Uniunea 

Europeană este punctul din care la nivel 

național a fost înregistrată o creștere 

economică ce poate fi caracterizată ca fiind 

spectaculoasă. Creșterea economică a 

României a fost înregistrată din cel de-al doilea 

trimestru al anului 2007. Statistica europeană a 

poziționat creșterea economică din România 

pe primul trimestru din anul 2008 pe locul al 

doilea în UE, după Slovacia (creșterea 

produsului intern brut din primul trimestru al 

anului 2008 fiind de 8,2%).  

Creșterea economică a României din 

perioada post-aderare la UE a fost o creștere 

economică bazată preponderent pe consum și 
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nu pe producție, ceea ce, în coordonate 

economice, însemnă un impact major și cu o 

durată prelungită a crizei mondiale la nivel 

național comparativ cu alte țâri. Efectele crizei 

economice mondiale sunt: creșterea ratei 

inflației, creșterea numărului de șomeri, 

scăderea numărului întreprinderilor active, 

diminuarea investițiilor etc. Astfel, putem 

afirma că un prim factor economic care 

influențează dezvoltarea județului Bihor și 

implicit și a comunei Șinteu este contextul 

macroeconomic general, caracterizat, și în 

prezent, de previziuni pesimiste privind 

creșterea economică. 

Un alt factor economic important este 

reprezentat de nivelul fiscalității din România, 

existând două categorii de obligații fiscale pe 

care întreprinderile trebuie să le respecte: 

obligațiile fiscale față de bugetul de stat și 

obligațiile fiscale față de bugetul local. 

Principalele obligații fiscale față de bugetul de 

stat - impozitul pe profit, impozitul pe venit, 

taxa pe valoare adăugată, accizele – au o 

influență semnificativă asupra dezvoltării 

socio-economice a județului Bihor. Este de 

așteptat ca o creștere a fiscalității să ducă la o 

diminuare a numărului întreprinderilor active 

din județ, la o scădere a cifrei de afaceri a 

acestora și, în același timp, la o creștere a ratei 

șomajului.  

Nivelul salarizării este un alt factor 

economic important. Din acest punct de 

vedere, se observă o ușoară creștere a salariului 

mediu în ultimul an. 

Per ansamblu, politica monetară a 

României reprezintă un factor major de 

influență asupra dezvoltării, prin acțiunile pe 

care autoritățile le realizează pentru a interveni 

pe piață: stabilirea cantității de masă monetară 

aflată în circulație, stabilirea unui prag maxim 

al inflației, stabilirea nivelului ratei dobânzii 

etc. 

De asemenea, situația macro-

economică generală afectează veniturile 

bugetului de stat și, în acest fel, sumele care 

vor fi alocate bugetelor locale.  

Factorul socio-cultural 

Unul dintre cei mai importanți factori 

socio-culturali care influențează dezvoltarea 

județului Bihor și a comunei Șinteu, este 

evoluția demografică. 

Un alt factor social cu efecte majore 

asupra evoluției demografice este reprezentat 

de fenomenul migrației externe. În prezent se 

prognozează că odată cu creșterea numărului 

de șomeri, cu diminuările salariale din mediul 

bugetar și cu reducerile de personal, numărul 

specialiștilor care vor pleca în străinătate va 

crește semnificativ. Aceasta va fi o problemă 

majoră și pentru județul Bihor întrucât este 

posibil să se resimtă o lipsă a forței de muncă 

specializate. Efectele migrației de ordin social 

sunt: creșterea numărului familiilor 

monoparentale, creșterea abandonului școlar, 

creșterea delicvenței juvenile, creșterea ratei 

divorțialității etc. 

De asemenea, trebuie avută în vedere și 

atitudinea populației vis-á-vis de 

valorile/elementele culturale, dar și interesul 

autorităților publice centrale (care se transferă 

și la nivel local) pentru dezvoltarea 

infrastructurii culturale și modernizarea 

patrimoniului cultural. 

Nu în ultimul rând, un factor social care 

afectează dezvoltarea județului Bihor este 

politica din domeniul asistenței sociale. 

Factorul tehnologic 

Finanțarea cercetării, nivelul de dotare 

tehnologică, rata de înnoire a produselor 

tehnologice, tehnologia informației și 

comunicării, accesul la rețelele electronice de 

comunicare rapide, sunt factori ce influențează 

în mod fundamental dezvoltarea județului 

Bihor și a comunei Șinteu. 
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În România, fondurile alocate 

domeniului cercetării-dezvoltării s-au 

diminuat odată cu începerea crizei economice 

mondiale. Lipsa de investiții în acest domeniu 

are repercusiuni asupra tuturor sectoarelor, 

determinând o ruptură majoră de trendurile 

mondiale în știință și tehnologie. Astfel, un 

factor tehnologic important este reprezentat de 

finanțarea publică a cercetării-dezvoltării de la 

nivel național. Bineînțeles, este importantă și 

distribuția teritorială a institutelor și firmelor 

cu activitate principală de cercetare – 

dezvoltare – inovare, actualmente majoritatea 

fiind amplasate în Regiunea de Dezvoltare 

București-Ilfov. 

Tehnologia reprezintă un motor pentru 

toate sectoarele economice, motiv pentru care 

este necesară aplicarea unor politici publice 

speciale pentru dezvoltarea TIC. Este 

important însă și prețul tehnologiilor și măsura 

în care populația, instituțiile publice și mediul 

economic pot achiziționa noile tehnologii. Este 

cunoscut faptul că introducerea inovațiilor 

tehnologice implică costuri ridicate de 

achiziție și de familiarizare a populației și/sau 

forței de muncă. 

Astfel, la nivelul mediului rural se 

înregistrează o pondere mult mai redusă în 

ceea ce privește dotarea gospodăriilor cu PC-

uri și a celor care au acces la internet.  

Factorul ecologic 

Catastrofele naturale pot afecta 

obiectivele și clădirile de patrimoniu, dar și 

întregul fond locativ. Catastrofele naturale – 

cutremurele, alunecările de teren, inundațiile – 

ridică probleme și în ceea ce privește siguranța 

populației, dar și în ceea ce privește activitatea 

sectorului educațional, de sănătate, cultură etc.  

Trebuie avute în vedere și politicile 

publice și legislația din acest domeniu, un 

factor de mediu important fiind reprezentat de 

cadrul legislativ, respectiv reglementările 

europene / mondiale privind protecția 

mediului, norme care trebuie respectate și de 

țara noastră. Respectarea acestor norme poate 

avea drept efect dirijarea investițiilor publice 

către anumite tipuri de obiective în defavoarea 

altora. 

Factorul legislativ 

Odată cu aderarea României la 

Uniunea Europeană, legislația europeană în 

vigoare reprezintă o constrângere care trebuie 

luată în considerare și de către țara noastră. 

Este necesar a se avea în vedere toate tratatele, 

acordurile internaționale, legislația în vigoare, 

dar și actele pregătitoare în toate domeniile de 

interes. Între cele mai importante documente 

care trebuie avute în vedere, amintim: 

Constituția Europeană, Tratatul de Aderare a 

României la Uniunea Europeană și Tratatele 

Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona, 

Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Amsterdam 

etc). 

Un alt factor juridic cu impact asupra 

județului Bihor și asupra comunei Șinteu este 

reprezentat de legislația națională, cu 

modificările și completările care pot apărea. 

Spre exemplu, un element cu un posibil impact 

semnificativ asupra dezvoltării socio-

economice este adoptarea legii parteneriatelor 

de tip public-privat. Acestea sunt o soluție 

general recomandată și promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea 

serviciilor publice și mai mult decât atât, poate 

crește numărul investitorilor și, implicit, 

consolida mediul de afaceri local, cu precădere 

în mediul rural unde este puțin reprezentat. 

Un act normativ foarte important este 

reprezentat de OUG 13/2010 ce vizează 

îndeplinirea recomandărilor Uniunii 

Europene, Organizației Internaționale a 

Muncii și altor foruri internaționale și 

europene, de a elabora și aplica măsuri de 

stimulare a ocupării forței de muncă prin 

sprijinirea creării de locuri de muncă și de a 

menține preocupările pentru diminuarea 
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incidenței șomajului, mai ales pentru evitarea 

șomajului de lungă durată. Unul dintre cele 

mai importante acte legislative care vizează 

dezvoltarea economică este Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înființării și 

dezvoltării IMM-urilor. 

La nivel legislativ, din punct de vedere 

al protecției mediului, prevederile Legii nr. 

426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 

privind regimul deșeurilor au un impact major 

asupra sistemului de evidență a gestiunii 

deșeurilor producătorilor. 

Activitatea de colectare, epurare și 

evacuare a apelor uzate din aglomerări, 

precum și a celor biodegradabile provenite de 

la anumite sectoare industriale (industria 

agroalimentară) este reglementată prin actul 

normativ Directiva 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate orășenești. 
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Studiul transfrontalier privind politicile locale menite să 
îmbunătățească accesul la instrumente moderne de 
comunicare

 

Integrarea în structurile Comunității 

Europene fac necesară modernizarea relației 

dintre instituțiile de stat și cetățeni. Una dintre 

cele mai importante cerințe în demersul de 

modernizare a administrațiilor locale și 

centrale de la noi din țară este îmbunătățirea 

comunicării dintre instituțiile de stat și 

cetățeni. Comunicarea este o activitate 

esențială nu doar la interfața dintre organizație 

și clienți, ci și în cadrul acesteia. Nici în cazul 

comunicării interne în instituțiile de stat 

lucrurile nu sunt în general satisfăcătoare, 

acest lucru fiind amplificat de către birocrația 

deosebit de complicată, care îngreunează 

circulația informațiilor. Conducerea 

organizațiilor își poate pune în practică 

deciziile doar printr-o comunicare eficientă cu 

cei ce urmează să le execute. Executanții 

trebuie informați cu privire la ceea ce au de 

făcut și, în același timp, ei trebuie să poată să-

și facă cunoscute sugestiile și problemele. O 

comunicare eficientă se caracterizează prin:  

transmitere operativă și nedeformată a 

mesajului;  formulare concisă;  fluență;  

flexibilitate, care să permită folosirea 

sistemului de comunicații în funcție de 

cerințele momentului. 

Comunicarea reprezintă procesul de 

transmitere a informațiilor printr-un canal între 

emițător și receptor prin intermediul mesajelor 

simbolice (sunete, cuvinte, litere, cifre, 

gesturi). Elementele procesului de comunicare 

sunt așadar:  

1) Emițătorul: inițiatorul comunicării  

2) Mesajul: este un ordin, o idee, o 

informație. Mesajele sunt transmise în 

mod direct sau prin intermediul unor 

canale, dintre care cele mai des 

întâlnite într-o organizație sunt 

următoarele:  

a. dialogul interpersonal;  

b. rapoarte interne;  

c. ședințe și prezentări orale;  

d. scrisori;  

e. telefon, video-conferință, e-

mail;  

f. publicații, lucrări, diagrame;  

3) Limbajul: limba folosită  

4) Receptorul: primitorul mesajului  

5) Contextul: formal sau informal  

6) Canalul de comunicație: calea de 

transmitere a mesajului. Astfel 

comunicarea poate fi orală sau scrisă.  

7) Factorii perturbatori: acești factori 

produc blocaje, filtraje, distorsiuni sau 

bruiaje în transmiterea comunicațiilor 

și au o influență negativă. Factorii 

perturbatori pot fi obiectivi (gălăgia 

externă, calitatea slabă a mijloacelor 

de comunicare) sau subiectivi (gălăgia 

internă, tendința unor persoane de a 

deforma conținutul mesajelor, lipsa de 

atenție în transmiterea sau 

recepționarea mesajelor).  

8) Feedback-ul: procesul de verificare a 

corectitudinii transmiterii mesajului.  

Emițătorul va codifica mesajul folosind 

limbajul în general și îl va transmite prin 

intermediul unui mijloc de comunicare către 

receptorul mesajului, care îl va decodifica. 

Comunicarea este eficientă atunci când 

mesajul primit este înțeles exact cum a fost el 

conceput de emițător. În acest proces de 

comunicare apar numeroase bariere care se 

opun realizării unei comunicări eficiente.  

Barierele în procesul de comunicare se 

clasifică în trei categorii:  
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1. Bariere de limbaj  

a. aceleași cuvinte au sensuri diferite 

pentru persoane diferite; 

b. cel ce vorbește și cel ce ascultă se 

pot deosebi ca pregătire și ca 

experiență; 

c. trebuie evitată comunicarea 

informațiilor pe care angajatul nu le 

înțelege; 

d. credibilitatea, în cazul în care un 

angajat pune la îndoială afirmația 

superiorului său dacă ceea ce află 

contrazice acțiunile precedente; 

e. starea emoțională a unui angajat 

poate deforma ceea ce acesta aude; 

f. ideile preconcepute și rutina 

influențează receptivitatea; 

g. o persoană poate fi nereceptivă la un 

mesaj numai pentru că suspectează 

temeiul argumentelor șefului; 

h. colectivul cu care angajatul se 

identifică tinde să influențeze 

opiniile sale și astfel să blocheze 

comunicarea; 

i. angajații pot interpreta în alt sens 

comunicarea care li se face și, în 

acest caz, reacționează din teamă în 

mod agresiv.  

2. Bariere de percepție Alături de auz, văz 

și miros care ne ajută să interceptăm un 

mesaj, un rol important îl joacă modul 

nostru de a înțelege și interpreta 

informațiile primite. Adesea nu vedem 

și nu auzim decât ceea ce dorim, 

deformând mesajul transmis prin 

această reacție.  

3. Bariere de mediu Mediul material 

defavorizează comunicarea 

întotdeauna. Mediul cuprinde zgomote 

care pot influența capacitatea de a 

intercepta ceea ce se spune, dar există 

elemente mult mai subtile, cum ar fi 

climatul la locul de muncă. Acesta 

poate facilita sau inhiba comunicarea 

eficientă.  

Dialogul, comunicarea directă de la om la om 

este modalitatea cea mai bună de a disemina și 

culege informații în același timp, de a rezolva 

nevoile specifice ale fiecărei persoane, de a 

depăși barierele personale specifice fiecărei 

persoane implicate. 

Instrumente de comunicare  
  

Comunicarea, este definită – de către 

majoritatea specialiștilor - ca un proces prin 

care un emițător transmite o informație 

receptorului prin intermediul unui canal, cu 

scopul de a produce asupra receptorului 

anumite efecte. 

Progresul tehnic modifică continuu 

mijloacele prin care oamenii comunică între ei. 

Dintre instrumentele cel mai des folosite sunt: 

telefonul, fax-ul, e-mail-ul, rapoarte și scrisori. 

Fiecare mijloc de comunicare prezintă 

avantaje și dezavantaje privind costurile, 

viteza transmiterii mesajului și claritatea 

transmiterii acestuia. Managerii și funcționarii 

publici trebuie să devină familiari cu 

principalele mijloace de comunicare, chiar 

dacă fiecare persoană preferă un anumit mod 

de a comunica în funcție de caracteristicile 

personale. Telefonul este dintre aceste 

mijloace cel mai agresiv, întrucât presupune 

dialogul spontan și nu permite planificarea 

unor detalii privind momentul în care suntem 

sunați sau sunăm noi pe altcineva, aflat nu știm 

în ce stare de spirit. Telefonul are dezavantajul 

unui feed-back mai limitat decât în cazul 

discuției directe unde putem culege informații 

vizuale privind interlocutorul, dar oferă totuși 

mai multă interacțiune umană decât cazul fax-

ului, e-mail-ului sau altor forme de comunicare 

scrisă.  

Un principiu modern al administrației 

publice este dreptul cetățenilor de a cere, a se 

plânge, a sesiza sau propune modalități de 

îmbunătățire a calității serviciilor publice. 

Administrația publică depinde în mare măsură 
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de calitatea legăturii cu cetățeanul și 

comunitatea, precum și, de modul cum 

comunică cu aceștia. Comunicarea și 

informarea bazată pe suport cartografic 

îmbunătățește posibilitatea de vizualizare, și 

relaționare a elementelor din arealul comunei 

Comunicarea instituțională 
 

Comunicarea poate fi formal definită 

ca orice proces prin care premisele decizionale 

sunt transmise de la un membru al unei 

instituții la altul. Comunicarea însoțește 

activitatea instituțiilor publice, contribuind la 

realizarea în bune condiții a acesteia. 

Comunicarea publică se referă atât la 

schimbul și împărtășirea de informații de 

utilitate administrativă, cât și menținerea 

liantului social. 

Comunicarea în instituții este un proces 

bilateral: el presupune atât transmiterea 

informației și sfaturilor la un centru de decizie 

(adică un individ investit cu responsabilitatea 

de a lua decizii), cat și transmiterea deciziilor 

luate de la acest centru în alte părți ale 

instituției. Mai mult, este un proces care se 

desfășoară in sus, in jos și lateral in instituție. 

Canalele de comunicare in instituțiile 

publice pot fi de două feluri: formale și 

informale. Prin canalele formale se transmit 

fluxurile informaționale oficiale. Canalele 

informale de comunicare se stabilesc in 

general între persoane și grupuri informale. 

Acestea sunt formate din angajați care au 

interese comune sau afinități. Informațiile 

transferate prin aceste canale sunt neoficiale și 

au un caracter personal sau general: ele nu sunt 

verificate. 

Prin canalele de comunicații interne 

rațional organizate și funcționale, personalul 

este în mod continuu informat despre tot ceea 

ce se întâmplă în cadrul instituției 

administrative. Comunicațiile interne joacă un 

rol important și pe linia instruirii și a motivării 

personalului, contribuind în acest fel la 

realizarea calității prestațiilor și la o mai bună 

satisfacere a nevoilor și exigențelor cetățenilor. 

Comunicarea instituțională este o 

comunicare extra organizațională prin care 

instituția din administrația publică urmărește 

să-și întărească imaginea, să suscite în jurul ei 

un climat de încredere și simpatie din partea 

cetățenilor. 

Comunicarea externă a instituției 

publice contribuie la notorietatea și imaginea 

organizației în instituție. Ea îndeplinește altfel, 

totodată funcția de promovare a instituției 

publice a statului și a unităților administrativ-

teritoriale. 

Comunicarea cu rol de promovare 

reprezintă, în realitate, un caz aparte, pentru că, 

deși literatura de specialitate o considera fără 

excepție ca făcând parte din comunicarea 

externă, ea se desfășoară unilateral, dinspre 

instituția publică către mediul exterior al 

acesteia. în această situație, nu mai sunt 

membrii organismului public cei care întrețin 

legătura cu exteriorul, ci organizația ca 

instituție. Ea dă informații despre serviciile 

care le oferă, încearcă să-i amelioreze 

imaginea de ansamblu sau, pur si simplu, vrea 

să facă cunoscute și să-și promoveze valorile. 

Prin însăși natura ei, administrația publică 

depinde de comunicare: 

· comunicarea între diferitele niveluri ale 

administrației publice; 

· comunicarea pe același nivel; 

· comunicarea între administrație și 

executivul social; 

· comunicarea între administrație și 

autoritatea politică; 

· comunicarea în mediul social; 

Devine din ce în ce mai importantă atât 

pentru administrație, cât și pentru clienții 

acesteia – contribuabili, cetățeni, grupuri de 

interese, autoritatea politică -, dezvoltarea 
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canalelor de comunicare cu “lumea de 

afaceri”. 

Formele principale prin care se 

concretizează acest tip particular de 

comunicare sunt: 

· publicitatea – prin mass-media sau prin 

propriile materiale publicitare; 

· sponsorizările – finanțarea activităților 

culturale sau sportive; 

· mecenatul – ajutor financiar sau 

logistic acordat artiștilor, organizațiilor 

umanitare sau non-profit; 

· articole care prezintă organizația în 

publicațiile de specialitate; 

· organizarea de standuri la târguri și 

forumuri; 

· organizarea de zile ale porților 

deschise; 

· acțiuni de consiliere și ajutorare a altor 

instituții, similare (dar care în mod real 

nu sunt concurențiale) prin detașarea 

temporară de personal. 

Exista așadar, o multitudine de forme de 

promovare a imaginii, valorilor sau serviciilor 

specifice instituției publice. Cea mai eficientă 

și mai ieftină formă de promovare este însă, cel 

mai adesea, ignorată. Ea se află la îndemâna 

tuturor funcționarilor și constă în reliefarea 

permanentă a aspectelor pozitive ale 

organismului public din care fac parte, cu 

ocazia contactelor cu mediul extern, fie acestea 

personale sau profesionale. Ideea este că 

fiecare funcționar public își poate asuma fără 

probleme rolul de comunicator extern, mesajul 

său fiind centrat pe seriozitatea, eficiența și 

calitatea de care dă dovada instituția. Acest 

lucru presupune ca funcționarul public să știe ( 

ceea ce ține de eficiența comunicării interne ), 

să creadă, (este vorba de coerența dintre 

discursul pe care îl afișează și acțiunile sale 

concrete), și să vrea (adică să simtă nevoia să 

vorbească despre instituția de administrație 

publică, ceea ce trimite la ideea de motivație). 

Comunicarea în instituțiile publice se 

realizează prin: 

· comunicarea orală (verbală) – de 

exemplu comunicarea dintre funcționar 

și cetățean la ghișeu sau la birou, 

· comunicarea scrisă 

Instituțiile din administrația publică 

urmăresc ca, prin intermediul comunicării, să   

obțină următoarele facilități:   

· identificarea- ce răspunde nevoilor 

instituțiilor administrative de a-și 

asigura notorietatea și de a-și face 

cunoscute competențele; 

· informarea – care urmărește să facă 

cunoscută corpului social acțiunea 

administrativă; 

· realizarea unei educații sociale – ce 

corespunde, sub forma de sfaturi, 

recomandări, rolului din ce în ce mai 

important al instituțiilor publice în 

cadrul vieții sociale. 

Autoritatea publică urmărește, prin 

comunicare, o relație de proximitate cu 

cetățeanul; apropiindu-se de acesta și intrând 

în dialog, și cunoaște cerințele, doleanțele. 

În procesul de comunicare pot apărea 

următoarele bariere comunicaționale: 

A. La nivelul emițătorului și al 

receptorului: 

a. starea emoțională a receptorului; 

b. rutina, care influențează 

receptivitatea; 

c. imaginea de sine a emițătorului și a 

receptorului și imaginea despre 

interlocutor; 

d. caracterizarea diferită a situației de 

comunicare de către emițător și 

receptor; 

e. lipsa atenției în receptarea 

mesajului; 

f. concluzii grăbite asupra mesajului; 

g. lipsa de interes a receptorului față de 

mesaj; 
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h. sentimentele și intențiile 

participanților la situația de 

comunicare. 

B. La nivel de limbaj: 

a. aceleași cuvinte primesc sensuri 

diferite pentru persoane diferite, în 

special din cauza diferențelor în 

planul pregătirii și al experienței; 

b. dificultăți de exprimare; exprimarea 

cu stângăcie a mesajului de către 

emițător; 

c. utilizarea de cuvinte sau expresii 

confuze. 

C. La nivelul contextului: 

a. context fizic necorespunzător 

(poluare fonică ridicată); 

b. suporți informaționali 

necorespunzători. 

Diversitatea cauzelor care determină 

dificultățile și perturbările aferente procesului 

de comunicare face obligatorie existenta în 

cadrul respectivului sistem a posibilităților de 

reglare, de adaptare și de transformare . 

Elementul central al acestei reglări este 

reprezentat de feed-back, care și permite 

receptorului ( de exemplu, cetățeanul) să-și 

emită reacțiile, iar emițătorul ( de exemplu, 

funcționarul public, purtătorul de cuvânt al 

instituției, etc) să le înregistreze. 

Abilitatea comunicatorului de a 

răspunde adecvat feed-back-ului este 

determinantă pentru eficiența comunicării. 

Funcțiile feed-back-ului sunt următoarele : 

a. funcția de control al înțelegerii, al 

receptării în bune condiții a mesajului; 

b. funcția de adaptare a mesajului la 

caracteristicile actorilor, la dificultățile 

întimpinate sau alte evenimente care 

presupun o modificare a conținutului 

sau a formei; 

c. funcția de reglare socială prin 

flexibilitatea rolurilor și funcțiilor 

îndeplinite de diverși actori, în măsură 

să faciliteze înțelegerea punctului de 

vedere al celuilalt; 

d. funcția socio-afectivă: feed-back-ul 

crește siguranța internă și satisfacția 

actorilor. 

 

Comunicarea interpersonală în 
administrația publică 
 

Una dintre dificultățile derulării unui 

proces de comunicare eficient este generată de 

disonanța cognitivă. Aceasta presupune 

selectarea surselor de informare în 

conformitate cu propriile convingeri ale 

entităților implicate în transmiterea sau 

receptarea mesajului comunicat. 

Fenomenul disonanței cognitive este 

foarte obișnuit în administrația publică. Astfel, 

când un grup se constituie pentru a discuta 

diferite probleme, constatăm că, de la șefii 

departamentelor, la ministere, la directori 

generali, la secretari de stat, etc, fiecare găsește 

grupul unde ceilalți au aceeași viziune asupra 

problemelor. Când întâlnirea începe și 

membrii grupului își expun opiniile personale, 

ei aud propriile puncte de vedere prezentate în 

cuvinte diferite și pleacă întăriți în 

convingerile lor inițiale, care sunt 

asemănătoare cu ale celorlalți. 

În plus, și în rândul funcționarilor 

publici se manifestă un mecanism psihologic 

care acționează în sensul respingerii și al 

deformării informațiilor și realităților care nu 

sunt în concordanță cu propriile convingeri. 

De asemenea, pot fi identificate situații 

în care funcționarii publici s-au dovedit total 

opaci, nereceptivi față de faptele care le-au fost 

prezentate prin procesul de comunicare 

cetățean instituție de administrație publică. Se 

întâlnesc frecvent situații în care funcționarul 

oferă impresia că ascultă, deși, în realitate, nu 

este atent. Este doar politicos, rămânând liniștit 



 

31 

 

până când îi vine rândul să vorbească, timp în 

care își trece în revistă propriile argumente. 

Răspunsul său este, aproape în întregime, 

nepotrivit cu cele spuse de vorbitorul anterior, 

ignorând complet punctele de vedere expuse 

de cetățean. Ca urmare, asemenea respingere 

evidentă pune o problemă reală de comunicare 

și trebuie recunoscută ca atare. 

Pentru reducerea influenței barierelor 

în comunicarea scrisă, și chiar înlăturarea 

acestora, materialul informativ trebuie elaborat 

în funcție de receptor. 

  

Comunicarea externă a 
administrației publice 
 

Aflată într-un contact permanent și 

direct cu mediul social, instituția publică preia 

“șocurile” provenite de la acesta și încearcă să 

le răspundă prin inițierea, la nivel 

organizațional, a unor demersuri orientate spre 

schimbări, transformări, reechilibrări . Pe de 

altă parte, orice transformare sau schimbare 

este resimțită și în exterior, administrația 

influențând și modelând, la rândul ei, mediul 

social. 

În cadrul proceselor de comunicare 

externă a administrației publice este posibil să 

apară bariere comunicaționale: 

a. între diferitele instituții ale 

administrației publice, din cauza 

gradului ridicat de specializare a 

fiecăreia, neacordării importanței 

cuvenite colaborării între instituții; 

b. între administrația publică și cetățeni 

  

Comunicarea între instituția 
publică și cetățeni 

Comunicarea publică 
  

Autoritățile publice trebuie ca, prin 

întreaga lor activitate, să urmărească 

satisfacerea interesului general al populației, 

iar instituțiile administrației publice au 

obligația să se apropie de membrii 

colectivităților locale și să mențină un contact 

permanent cu aceștia. În acest sens, 

administrația publică trebuie să comunice, să 

fie deschisă dialogului, să respecte și să ia în 

considerare cetățeanul. 

Instituțiile administrației publice 

recurg la comunicare în cadrul acțiunilor 

întreprinse sau al relațiilor pe care le stabilesc. 

Comunicarea publică reprezintă forma 

de comunicare ce însoțește activitatea 

instituțiilor publice în vederea satisfacerii 

interesului general. Mesajele transmise 

cuprind informații de utilitate publică. Astfel 

comunicarea publică trebuie să facă cunoscute 

cetățenilor existența organizațiilor din sectorul 

public, modul de funcționare și atribuțiile 

acestora, legalitatea și oportunitatea deciziilor 

adoptate. Totodată, prin comunicarea publică 

se urmărește cunoașterea nevoilor și dorințelor 

populației pentru ca instituțiile publice, prin 

rolul și atribuțiile pe care le dețin, să vină în 

întimpinarea acestora, realizând astfel un 

interes general. 

Comunicării publice îi revine rolul de a 

convinge, că prin politicile instituționale 

realizate, precum și prin deciziile publice 

adoptate, se urmărește un interes general, 

obținându-se astfel adeziunea cetățenilor. 

Cetățeanul trebuie să fie informat cu 

privire la existența și modul de funcționare a 

serviciilor publice, trebuie ascultat când își 

exprimă nemulțumirea, trebuie să-i fie luate în 

considerare dorințele și nevoile. 

În literatura de specialitate întâlnim 

următoarele categorii de comunicare publică : 

a. comunicarea instituției prezidențiale: 
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b. comunicarea guvernamentală: a 

guvernului, ministerelor și celorlalte 

structuri subordonate guvernului; 

c. comunicarea parlamentară; 

d. comunicarea organismelor publice, 

altele decât cele incluse în cadrul 

comunicării guvernamentale, precum 

și a întreprinderilor de interes public; 

Cetățenii vin în contact cu instituțiile 

publice locale și, ca urmare, au nevoie să știe 

cum se adresează pentru satisfacerea unui 

interes legitim, ce documente trebuie să 

completeze, ce proceduri trebuie să urmeze. 

Instituțiilor publice locale le revine obligația 

de a pune la dispoziția publicului informații cu 

caracter practic, de natură să facă cunoscute 

cetățenilor regulile pe care trebuie să le 

respecte în demersurile lor, să le înlesnească 

accesul acestora în raport cu serviciile publice 

locale. 

O relație deschisă, de parteneriat, va ușura 

fluxul de informații în ambele sensuri. 

Inițiatorul acestei relații trebuie să fie instituția 

administrativă, care are obligația să caute 

modelele cele mai eficiente și specifice pentru 

realizarea feed-back-ului și pentru cunoașterea 

resurselor locale. 

Buna funcționare a comunicațiilor 

facilitează administrarea și controlul 

proceselor de prestare, al operațiilor din care se 

compun diferitele procese și are  un impact 

puternic asupra comportamentului 

funcționarilor publici, a eficienței și 

oportunității în interacțiunile cu cele mai 

diverse categorii de cetățeni. 

Prin comunicațiile interne rațional 

organizate și funcționale, personalul este în 

mod continuu informat despre tot ceea ce se 

întâmplă în cadrul instituției administrative. 

Comunicațiile interne joacă un rol important și 

pe linia instruirii și a motivării personalului, 

contribuind în acest fel la realizarea calității 

prestațiilor și la o mai bună satisfacere a 

nevoilor și exigențelor cetățenilor. 

Instituțiile publice pot recurge la o paletă 

largă de tehnici și mijloace de comunicare 

precum: publicații, broșuri specializate, afișaj, 

canale de televiziune, presa. 

Comunicarea între funcționarul public și 
cetățean 
 

În procesul comunicării, relația 

funcționar public-cetățeni constituie substanță 

a actului de administrație publică. Unitățile 

comunicaționale, respectiv funcționarul public 

(ca emițător) și cetățeanul (ca receptor de 

mesaje) au obiective clare: emițătorul își 

propune să informeze, să convingă, să 

îndrume, să capteze interesul, să fie eficient, 

iar receptorul se va strădui să fie atent, să 

înțeleagă, să rețină. 

Comunicarea cu cetățenii se realizează 

prin: expuneri, activități de informare, 

dezbateri, sesiuni de comunicări, programe de 

investigare, activități cu caracter cultural-

educativ, participare la concursuri, publicații 

proprii, afișiere, transmiterea prin forme scrise 

sau orale de informații diverse spre și dinspre 

structurile de conducere și de specialitate ale 

instituțiilor de administrație publică. 

Liderii din administrația publică 

trebuie să acorde o atenție deosebită antrenării 

funcționarilor publici în facilitarea comunicării 

dintre aceștia și cetățeni. în acest sens, putem 

identifica următoarele sarcini: 

· diagnosticarea problemelor; 

· culegerea, verificarea și diseminarea 

informațiilor; 

· transmiterea rezultatelor evaluării 

informațiilor; 

· rezolvarea conflictelor. 

Pentru realizarea acestor sarcini, pot fi 

avute în vedere următoarele căi de rezolvare: 

· ascultarea activă; 

· stimularea autoanalizării problemelor; 

· controlul tonului vocii; 
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· cultivarea înțelegerii și toleranței; 

· detensionarea atmosferei. 

Parteneriatul interactiv funcționar public-

cetățean presupune circulația informației în 

ambele sensuri. Dincolo de aspectele oficiale, 

instituționale, relația funcționar public-

cetățean trebuie să conțină o anumită doză de 

informații. 

Comunicarea este absolut esențiala pentru 

organizare. Este evident că fără comunicare nu 

poate fi organizare, căci atunci nu există 

posibilitatea ca grupul să influențeze 

comportamentul individului. Pe lângă aceasta, 

disponibilitatea anumitor tehnici de 

comunicare va determina, în mare parte, modul 

în care funcțiile de luare a deciziilor pot și 

trebuie distribuite în instituție.   

Din punct de vedere al legislației în 

vigoare, instituțiilor publice le revine 

responsabilitatea informării cetățenilor 

(informare exactă și simplă), a primirii lor în 

audiență și a consultării acestora în problemele 

care-i privesc. 

Metode moderne de 
comunicare în instituțiile 
publice  

 

Domnul Ioan Mang, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Bihor subliniază faptul că 

„pentru că o administrație performantă 

trebuie să furnizeze servicii publice ce răspund 

nevoilor cetățenilor, folosind instrumente 

moderne de comunicare în relația cu aceștia 

....” 

Modul în care se desfășoară procesul 

de comunicare influențează nu numai eficiența 

cu care este transmis mesajul. Concepția 

modernă în domeniul comunicării are în 

vedere și reacția interlocutorilor în urma 

procesului de comunicare. Scopul comunicării 

în cadrul unei organizații sau în relația cu 

clienții este culegerea și diseminarea de 

informații pentru a efectua anumite acțiuni în 

urma acestei comunicării. Structurile de 

conducere vor încerca să comunice angajaților 

informații privind munca pe care aceștia 

trebuie să o desfășoare, comportamentul lor și 

modul în care ei vor beneficia împreună cu 

organizația în urma activității desfășurate. 

Clienții doresc rezolvarea problemelor proprii, 

iar funcționarul public, înțelegerea 

problemelor specifice ale fiecărei persoane în 

vederea soluționării lor. Așadar transmiterea 

eficientă nu este de fapt decât scopul limitat al 

unui proces de comunicare, întotdeauna 

procesul de comunicare dorește să contribuie 

în mod sinergic la încurajarea unor reacții, 

comportamente și activități. În zadar 

comunicăm corect, mesajul ajunge exact, dacă 

el nu posedă forța de a pune lucrurile în 

mișcare, dacă nu găsește nici un ecou în 

interlocutor sau, chiar mai mult, trezește 

rezistența acestuia sau o reacție adversă. Din 

punctul de vedere al cetățeanului sau al 

funcționarului acest mod de comunicare nu 

este de dorit, poate fi chiar dăunător.  

Oamenii nu vor face ceva doar fiindcă 

li se spune să facă un anumit lucru, nici măcar 

nu pot fi forțați să accepte ceva sau pe cineva, 

ei vor accepta doar ceea ce doresc, înțeleg și 

consideră benefic.   

Concepția modernă asupra comunicării 

vede în aceasta un mijloc eficient nu doar de 

transmitere de informații, ci și de motivare, 

stimulare a productivității și performanțelor, 

de îmbunătățire a relațiilor de la locul de 

muncă și cu clienții.  

Dincolo de procesul conceptual clasic 

al comunicării, abordările moderne țin cont de 

modul în care emoțiile afectează rezultatele pe 

care le obținem, în activitatea de la locul de 

muncă și în viață. Pentru a reuși în ceea ce 

dorim să întreprindem nu ajunge o abordare 

logică și obiectivă a fenomenelor și multă 

muncă, ci și luarea în considerație a lucrurilor 
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mult mai subtile ale relației dintre oameni în 

procesul de comunicare, și anume, a emoțiilor 

care se transmit și se creează între ei și în 

legătură cu organizația sau subiectul discutat în 

timpul procesului de comunicare.  

Comunicarea instituțională în funcție 

de criteriul de tipologizare poate fi personală și 

colectivă, directă și mediatizată. 

Comunicarea instituțională personală e 

adresată individului, cea colectivă – 

comunităților de oameni. Auditorul 

influențează activ instrumentul comunicării. 

Comunicarea instituțională directă e 

realizată de instituție fără intermediari deci e 

stabilit contactul nemijlocit între emitent și 

recipient. Comunicarea mediatizată presupune 

aplicarea unor metode ce plasează în timp și 

spațiu diferit participanții la actul de 

transmitere interactivă a informației. 

e-Comunicarea 
Epoca modernă, dar mai ales secolul 

21, reprezintă un pas major în procesul de 

dezvoltare a comunicării. 

Comunicarea electronică se 

diferențiază de comunicarea clasică prin 

modul de transmitere a mesajului. Dacă în mod 

tradițional comunicarea se face între emițător 

și receptor în mod direct comunicarea 

electronică se poate realiza între un emițător și 

mai mulți receptori folosind diferite modalități 

electronice. 

Comunicarea electronică a creat o nouă 

formă de comunicare, metode noi ce creează 

posibilitatea de a transmite mesaje instant, fără 

a ține cont de barierele distanței. În mare parte, 

comunicarea electronică se realizează cu 

ajutorul Internetului, dar și cu ajutorul altor 

mijloace tehnologice electronice - telefonul, 

faxul, telexul, pagere, etc. 

Comunicarea electronică cunoaște și a 

cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare. 

În instituțiile publice din România, 

comunicarea electronică se află încă în 

procesul de dezvoltare. Fondurile europene 

pentru dezvoltarea și modernizarea 

administrației publice au ajutat însă 

prefecturile și primăriile din România și din 

Uniunea Europeană să-și modernizeze 

serviciile oferite cetățenilor de către angajați. 

Primii pași în implementarea 

conceptului de comunicare electronică au fost 

deja făcuți de către Guvernul României și de 

câteva administrații publice românești. 

Folosirea Internetului în comunicarea dintre 

stat și cetățeni reprezintă o condiție pentru 

dezvoltarea societății informaționale. 

Astfel, funcționarii din administrația 

publică au și vor avea în continuare nevoie să 

integreze în munca administrativă și de birou 

tehnicile moderne de comunicare în scopul 

creșterii calității serviciilor pe care le oferă 

cetățenilor. 

Comunicarea electronică oferă 

nenumărate avantaje, începând de la 

diseminarea rapidă și sigură a informațiilor 

către o masă mare de receptori, în cazul de față 

cetățeni și funcționari publici, și până la 

scutirea unor costuri substanțiale. E-

comunicarea scurtează procesul administrativ, 

timpul pierdut la chioșcurile din cadrul 

birourilor administrațiilor locale și degrevarea 

funcționarilor publici de o serie de activități de 

rutină. 

Administrația prin e-comunicare oferă 

funcționarilor eficiență în gestionarea 

contractelor și problematicilor instituționale, 

dar și în comunicarea direct cu cetățenii și cu 

ceilalți funcționari. 

Informatizarea instituțiilor are un rol 

important în procesul de comunicare. 

Dezvoltarea sistemului informatic de e-

administrație va redefini relația dintre cetățean 

și administrația publică sau între mediul de 

afaceri și administrația publică, dar și în 
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interiorul administrațiilor publice. Astfel, 

accesul la serviciile și informațiile publice vor 

fi facilitate prin intermediul tehnologiei 

informației. 

Conceptul de e-comunicare la 
nivelul Instituțiilor Europene 

 

Comisia Europeană a adoptat o 

inițiativă ce are ca scop încurajarea 

administrațiilor publice din întreaga Uniune 

Europeană să valorifice la maximum 

potențialul social și economic al tehnologiilor 

informației și comunicațiilor.  

Comunicarea intitulată „Către 

interoperabilitatea serviciilor publice 

europene” urmărește să stabilească o abordare 

comună pentru administrațiile publice ale 

statelor membre, pentru a ajuta cetățenii și 

agenții economici să profite pe deplin de piața 

unică a UE.  

Necesitatea unei interoperabilități 

efective reprezintă un element central al 

agendei digitale, una dintre inițiativele 

emblematice din cadrul strategiei Europa 

2020. Comunicarea Comisiei introduce atât 

Strategia europeană de interoperabilitate 

(SEI), cât și Cadrul european de 

interoperabilitate (CEI), documente-cheie care 

promovează interoperabilitatea și ghidează 

politica în domeniul tehnologiei informației și 

comunicării în rândul administrațiilor publice 

și a organismelor publice din întreaga Uniune. 

 Cetățenii și agenții economici vor 

beneficia de servicii publice europene de mai 

bună calitate în viața de zi cu zi atunci când 

doresc să își extindă activitățile profesionale 

sau de agrement dincolo de granițele țării lor 

de reședință. 

Multe administrații publice din statele 

membre întreprind deja măsuri de îmbunătățire 

a interoperabilității serviciilor publice la nivel 

național, regional și local. 

 

Tipologia instrumentelor pentru e-
comunicare - definiții și avantaje 

 

Internetul ușurează serviciile de 

comunicare a datelor la nivel mondial. 

Utilizând Internetul se pot transfera fișiere, 

indiferent de distanța care desparte destinatarii. 

Cu ajutorul Internetului se poate folosi poșta 

electronică (e-mail) și pot fi schimbate 

informații cu ajutorul grupurilor de discuții. 

Internetul este cea mai utilizată formă de 

comunicare în două sensuri, fără costuri mari 

și cu eficiență rapidă. Browsere web sunt 

folosite pentru accesul la paginile de web și 

sunt elemente generale de interfață ale 

Internetului. 

Website-uri 
Website-ul adună la un loc mai multe 

pagini de Internet care conțin texte, imagini 

fixe și animații. Website-urile pot fi create de 

către o organizație, o persoană particulară sau 

de instituții publice - primării, prefecturi, 

consilii generale și locale. Utilizatorii 

accesează un website în căutarea unor 

informații sau pentru a face cumpărături 

online. De asemenea, website-urile reprezintă 

un mijloc rapid și eficient de comunicare. 

 Website-urile se pot clasifica în 

funcție de subiectul de activitate sau conținutul 

pe care îl au. Din punct de vedere tehnologic 

un website poate fi alcătuit din orice tipuri de 

date și informații statice, camere de discuții, 

produse și servicii de vânzare, anunțuri, 

formulare de completat online, sunete 

digitalizate, clipuri video, imagini statice și 

animate, efecte speciale, meniuri dinamice și 

multe altele. În funcție de temă, un website 

poate fi: un blog, portal web, catalog web, 

magazin virtual, bancă, universitate virtuală, 

bibliotecă, enciclopedie virtuală, revistă web, 

ziar web și aproape orice altceva. Website-

urile pot fi folosite și de către administrațiile 
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publice, fiind un instrument util pentru 

promovarea activității și pentru rezolvarea 

problemelor cetățenilor.  

De la dezvoltarea Internetului, toate 

marile instituții, indiferent de domeniul în care 

activează, s-au folosit de website-uri pentru a-

și promova activitatea și serviciile online. Din 

punct de vedere tehnic, website-ul este o 

adresă de Internet - www.numefirma. 

com/.ro/.org/ - care este gestionată de un 

furnizor de servicii de găzduire web. Pagina de 

Internet asigură prezența online 24 de ore, 7 

zile pe săptămână, clienții și funcționarii având 

acces nonstop la informațiile postate pe 

website-ul respectiv. 

E-mail 
Serviciul de e-mail (electronic mail/ 

poșta electronică) este alături de serviciul de 

web unul dintre cele mai utilizate servicii 

Internet. Este o modalitate simplă și ieftină de 

a păstra legătura cu persoanele din rețeaua 

proprie, dar și cu oameni din afara ei. Dacă în 

mod tradițional, instituțiile publice foloseau 

oficiul poștal pentru a trimite o scrisoare, un 

document sau un răspuns la petițiile 

cetățenilor, astăzi, e-mailul trimite informația 

instant, în mod electronic, fără costuri mari și 

cu eficiență maximă. Pentru a realiza acest 

lucru este nevoie de o adresă de e-mail. 

Majoritatea furnizorilor de servicii Internet 

oferă unul sau mai multe conturi de e-mail la 

înscrierea serviciilor de conexiune. Contul de 

e-mail poate fi găzduit pe un server local sau 

poate fi web-based (exemplu - Yahoo!, Gmail, 

Hotmail). În cazul în care este găzduit la nivel 

local, e-mailul poate fi accesat numai de la 

calculatorul conectat la serverul local. Cele 

mai multe conturi de e-mail oficiale, în special 

cele de la locul de muncă, sunt de acest tip. În 

cazul în care contul este bazat pe Internet, deci 

web-based, e-mailul poate fi accesat de la orice 

computer cu o conexiune la Internet. Trebuie 

doar cunoscute parola și numele de conectare. 

 E-mailul reprezintă cea mai utilizată și 

populară aplicație a Internetului. Poșta 

electronică oferă oamenilor posibilitatea să 

trimită și să primească instant mesaje, 

indiferent de localizarea geografică sau de 

fusul orar. Un e-mail poate ajunge pe cealaltă 

parte a globului în câteva minute, chiar 

secunde. Prin e-mail se pot transmite orice fel 

de date - video, text, sunet, grafică. Un mesaj 

e-mail este un text, la fel ca o scrisoare, care 

însă mai conține și informații referitoare la 

destinatar/ destinatari și expeditor. Avantajele 

e-mailului sunt: confidențialitatea și 

autentificarea originii mesajelor, integritatea 

legăturii în rețea, nerepudierea mesajelor prin 

dovedirea originii, semnatarul mesajului 

neputând nega faptul că a trimis acel mesaj. 

Semnătura electronică 
Semnătura electronică reprezintă un 

cod criptat, care se obține de la Ministerul de 

Finanțe în urma unei solicitări, și este folosit 

pentru a trimite documente confidențiale. 

Semnătura electronică reprezintă informații în 

format electronic care sunt atașate/ asociate 

unor documente.  

Semnătura digitală este creată special 

pentru criptarea conținutului documentului, 

folosind o cheie criptografică a expeditorului 

(cheie criptografică = o valoare secretă folosită 

de un computer, împreună cu un algoritm 

complex, pentru a cifra și descifra mesaje), 

cheie unică atât pentru fișier, cât și pentru 

deținătorul cheii. Orice modificări aduse 

documentului afectează semnătura, oferindu-

se astfel, atât integritate, cât și autentificare. 

Folosind acest mod de transmitere a mesajelor, 

funcționarii din administrația publică pot 

transmite în siguranță documente 

confidențiale. Certificatul digital este utilizat 

pentru o gamă variată de tranzacții electronice 

ce include e-mail, comerțul electronic sau 

transferul electronic de fonduri.  

Semnătura digitală nu poate fi negată; 

semnatarul documentului nu poate pretinde că 
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i-a fost falsificată semnătura electronică. Cu 

alte cuvinte, semnăturile digitale permit 

autentificarea mesajelor digitale, asigurând 

destinatarul de identitatea expeditorului și de 

integritatea mesajului.  

O metodă de simplificare a activității în 

administrația publică a constatați-o adoptarea 

documentelor electronice. Folosind semnătura 

electronică pentru securizarea documentelor, 

cetățeanul poate completa un singur formular 

electronic, informațiile fiind transmise 

automat fiecărui departament guvernamental 

implicat. Comisia Europeană a realizat un 

proiect directivă privind semnătura 

electronică. 

Semnătura electronică extinsă 
Semnătura electronică extinsă trebuie 

să îndeplinească următoarele condiții:  

· să fie legată în mod unic de semnatar;  

· • să asigure identificarea semnatarului;  

· • să fie creată prin mijloace controlate 

exclusiv de semnatar;  

· • să fie legată de documentul în forma 

electronică la care se raportează în așa 

fel încât orice modificare a 

documentului, ulterioară semnării, să 

ducă automat la invalidarea semnăturii.  

Semnatarul este definit ca fiind 

persoana care deține un dispozitiv de creare a 

semnăturii electronice și care acționează fie ca 

persoana fizică, fie ca persoană juridică. 

Semnătura electronică extinsă este singura cu 

valoare legală. Costul unei semnături 

electronice extinse este de aproximativ 100 de 

euro și are valabilitate de un an, însă se poate 

reînnoi contra sumei de aproximativ 50 de 

euro. Cei care doresc să cumpere dreptul de a 

folosi o astfel de semnătură trebuie să se 

prezinte la Ministerul Finanțelor Publice cu o 

declarație, semnătura electronică fiind primită 

pe loc. 

În ceea ce privește gradul de siguranță, 

este cea mai sigură metodă de a avea un act, un 

document, pentru că un document electronic 

nu poate fi modificat. Domeniile de 

aplicabilitate ale semnăturii extinse sunt: 

depunerea declarațiilor on-line la ANAF, 

semnarea facturilor conform Codului Fiscal, 

semnarea documentelor trimise către ONRC 

pentru înființări de societăți comerciale, 

rapoarte către CNVM, raportările către Casele 

de Sănătate (CNAS, CASMB, OPSNAJ, 

CASMT), semnarea mesajelor către alte 

instituții ale statului (SEAP, CSA-CEDAM, 

BVB), semnarea sau criptarea mesajelor 

trimise prin e-mail către parteneri, 

autentificarea în sisteme informatice private 

sau pe domeniul societății. 

Chat 
Chat Chat-ul este un grup de discuție 

deschis pe Internet unde puteți vorbi cu alți 

utilizatori în timp real, folosind un pseudonim, 

este un serviciu de mesagerie instant. Cu 

ajutorul chatului, mai multe persoane pot 

discuta în același timp, fiecare putând vedea în 

timp real ceea ce au scris ceilalți. Grupurile 

chat sau camerele de chat se bazează de obicei 

pe o temă sau pe un grup de vârstă. La nivel 

mondial există mai multe servicii de chat, cel 

mai cunoscut fiind Yahoo! Messenger. Au fost 

dezvoltate și alte programe de chat 13 precum 

Google Talk, Skype, Windows Live 

Messenger.  

Serviciul de chat se poate folosi 

instalând un program de chat pe calculator, sau 

prin browser, accesând pagina de Internet 

corespunzătoare serviciul de chat.  

Rețele de socializare  
O rețea de socializare este folosită de 

un grup de persoane cu scopuri comune, cum 

ar fi un grup de studenți, politicieni, 

funcționari publici. Cele mai utilizate rețele 

sociale din lume sunt Twitter și Facebook, 

unde utilizatorii se pot înscrie și interacționa cu 

alți utilizatori deja înscriși. Aceste rețele 

sociale fac parte din fenomenul relativ nou, 
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global, numit Web 2.0. Membrii rețelei 

contribuie activ la colectarea și răspândirea 

informațiilor, în beneficiul celorlalți. Twitter 

este o platformă care permite utilizatorului să 

trimită mesaje scurte, de maxim 140 de 

caractere, către un grup de prieteni.  

Avantajele folosirii rețelelor sociale 

sunt: formarea de noi cunoștințe și prieteni, 

răspândirea rapidă a știrilor și informațiilor de 

orice natură.  

Dezavantaje rețelelor sociale: 

dezinformarea - nu se declară explicit care e 

sursa informațiilor sau scopul informațiilor.  

Blog  
Cuvântul blog provine de la expresia 

engleză „web log”, care se traduce jurnal pe 

Internet. Un blog conține articole periodice 

sau/și cu actualizare neîntreruptă, ce au de 

obicei un caracter personal, dar care poate fi 

utilizat și ca interfață a unor website-uri 

instituționale.  

Blogul este un alt instrument eficient 

de comunicare pe care se postează frecvent 

însemnări (postări sau articole) despre un 

subiect sau o multitudine de subiecte.  

În plus, blogul poate oferi feedback 

referitor la subiectele postate. Blogul poate fi 

folosit și pentru a genera dezbateri în jurul unor 

idei sau proiecte.  

Newsletter  
Newsletter-ul este o publicație 

electronică periodică, ce cuprinde diverse 

informații dintr-un anumit domeniu, care este 

livrată online, prin e-mail, utilizatorilor care s-

au abonat în prealabil. Scopul unui newsletter 

electronic trebuie să fie relația cu publicul țintă 

și apropierea de scopul realizării lui. 

Newsletter-ul este similar unei publicații 

tipărite, distribuite prin poștă, avantajul fiind 

că este primit electronic și că ajunge instant la 

destinatar în orice loc din lume. În plus, nu 

necesită costuri suplimentare pentru tipărire 

sau pentru distribuție. Numite și buletine 

informative electronice, newsletter-ele sunt 

echivalentul versiunii pe suport de hârtie a 

corespondenței informative. Acestea ajung, în 

acest mod, la un public tot mai larg.  

Avantajele newsletter-ului:  

· mijloc eficient de promovare și 

comunicare; 

· rămânerea în contact permanent cu 

abonații și stabilirea unei anumite 

relații cu aceștia; 

· seriozitate și stabilitate a afacerii sau a 

campaniei promovate.  

Un newsletter trebuie să fie: scurt (oamenii 

duc lipsă de timp), să fie solicitat (nu trimite 

informații abonaților care nu au solicitat acest 

lucru), să fie bine organizat (trebuie să conțină 

explicații privind conținutul și mostre pentru a 

lua contact cu informația), să trateze subiecte 

simple, de interes, care să fie transmise în mod 

direct, titlurile și subiectele trebuie să fie 

relevante și atractive, să nu lipsească 

semnătura. De asemenea, este necesară 

analizarea atentă a profilului cititorului. În 

plus, există alte trei puncte importante pentru 

succesul unui newsletter - păstrarea legăturii 

constante cu clienții, actualizarea bazei de date 

și vizibilitatea formularului de înscriere la 

newsletter.  

RSS  
RSS–ul este o modalitate prin care 

website-ul vine la utilizator, acesta având 

astfel acces la zeci sau sute de știri în câteva 

minute. RSS are rolul de a ține utilizatorul la 

curent cu ultimele știri, blog-uri, sau orice alt 

gen de informații de pe website-uri care își 

schimbă conținutul. Fișierele RSS constituie 

rezumate ale website-urilor formate în general 

din principalele titluri sau din descrieri pe 

scurt, iar pentru a citi aceste fișiere RSS este 

nevoie de abonare la un program care să le 

citească. La modul general, un astfel de 

program se numește RSS Reader (cititor de 

RSS).  
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Formatul RSS este utilizat pentru a 

furniza mai ușor titlurile știrilor sau 

informațiilor publicate pe un website, însoțite 

de scurte descrieri și legături către paginile 

corespondente pe website. 

Implementarea unui 
instrument modern de 
management 

Implementarea unui sistem modern de 

management și comunicare la nivel județean ar 

putea să faciliteze o colaborare instituțională 

precum și să faciliteze dezvoltarea unor spații 

mai largi implicate în diverse proiecte de 

dezvoltare. Prin e-comunicare se 

eficientizează serviciile din administrația 

publică precum: 

· îmbunătățirea gradului de performanță a 

managementului orientat pe rezultat și 

eficientizarea serviciilor publice; 

· însușirea și introducerea în practica 

curentă a metodelor inovative de 

comunicare ca suport pentru procesul 

decizional; 

· introducerea de noi instrumente de 

management, moderne, la nivelul 

comunal, se poate multiplica și replica 

la nivelul celorlalte instituții ale 

administrației publice. 

Implementarea unui astfel de sistem securizat 

de comunicare electronică, atât la nivel intra 

instituțional, cât și la nivel interinstituțional, 

are drept obiectiv atingerea unui grad de 

performanță ridicat al îmbunătățirii și 

eficienței serviciilor publice, prin intermediul 

garantării și sustenabilității unui flux 

comunicațional securizat, în timp util și cu un 

pronunțat accent pus pe reducerea costurilor 

financiare alocate per canale și instrumente de 

cooperare administrativă. Din perspectiva 

procesului de reformă și modernizare 

administrativă, introducerea acestui sistem 

modern de management este menit să 

garanteze sustenabilitatea unui management 

administrativ orientat pe rezultat și bazat pe 

performanță. 

Tehnologia GIS pentru 
Administrația Locală 
 

Sistemul Informațional Geografic 

(GIS) permite stocarea, organizarea, 

vizualizarea, integrarea și interpretarea de date 

cu componența spațială, astfel încât să fie 

înțelese relațiile dintre ele și să poată fi stabilite 

modele și tendințe. 

Utilizarea GIS în Administrație 

determină, în mod direct, creșterea calității 

actului decizional, prin facilitarea unor analize 

aprofundate, bazate pe date culese direct din 

teren. 

Tehnologia GIS, pusă la dispoziția unei 

echipe  de conducere, este o unealtă valoroasă 

care contribuie la dezvoltarea economică, la 

gestionarea judicioasă a resurselor naturale, la 

prezervarea și conservarea mediului și la 

protejarea sănătății. Tehnologia GIS 

facilitează atât analize aprofundate, cât și 

colaborarea și participarea cetățenilor la luarea 

deciziilor. 

Tehnologia Esri oferă cetățenilor 

posibilitatea de a avea un impact pozitiv asupra 

viitorului lor, printr-o înțelegere geografică 

profundă a schimbărilor care se petrec în 

lumea înconjurătoare. 

GIS pentru structurile administrative 

mărește și dezvoltă capacitatea acestora de a 

rezolva probleme, de a da răspunsuri imediate 

și de a lua decizii bazate pe informații 

documentate, precis corelate și sintetizate. 

Modelul GIS pentru Administrația 
Locala 

Categoriile de date GIS necesare 

administrațiilor locale au fost stabilite de Esri 

în anii '80. În timp ce tehnologiile și formatele 
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s-au schimbat de-a lungul anilor, categoriile de 

date GIS, stabilite de Esri ca fiind relevante 

pentru administrație, sunt încă cele 

semnificative. 

 

Dezvoltare economica 
 

Economia este din ce în ce mai legată 

de evenimentele globale. In scopul redresării 

economice, comunități si organizații  utilizează 

tehnologia AGIS, pentru a înțelege schimbările 

mediului economic și pentru a ajuta zonele 

afectate de criză. Agențiile de dezvoltare 

economică folosesc date și instrumente GIS 

pentru a păstra, crește și atrage afaceri. 

Cu ajutorul unor aplicații web, ușor de 

utilizat, agențiile de dezvoltare oferă liderilor 

datele si informațiile de care au nevoie in 

luarea deciziilor pentru dezvoltare si investiții. 

Cetățeanul, sursa de informații si 
participant activ la luarea deciziilor 
 

Platforma Online, bazată pe aplicații, 

prin care cetățenii se pot implica activ în luarea 

deciziilor administrative. facilitează 

cetățenilor contactul direct cu administrația, iar 

ca rezultat, structurile de conducere pot 

înțelege mai bine nevoile cetățenilor pe care-i 

servesc. 

Aplicațiile web și mobile permit 

organizațiilor administrative să primească și să 

analizeze imediat reacția cetățenilor, transmisă 

sub formă de sugestii, comentarii, rapoarte. 

Orice persoană poate, cu ajutorul unui telefon 

smart, să transmită, în timp real, sesizări sau 

idei de îmbunătățire a deciziilor 

administrative. 

Managementul situațiilor de urgentă 
 

Tehnologia GIS a schimbat modul în 

care oamenii răspund și pot face față 

dezastrelor. Înainte sa aibă loc inundații, 

incendii, furtuni sau alte dezastre, sistemele 

GIS arată liderilor din administrația locală cum 

să ia măsuri preventive și care sunt acestea. 

După un eveniment, sistemele GIS ajută 

organizațiile să stabilească unde este cea mai 

mare nevoie de ajutor. Aplicații dedicate 

facilitează factorilor de decizie stabilirea 

rapidă și precisă a nevoilor si unde trebuie să 

fie dirijate diferitele resurse materiale și 

umane. 

 

 

Siguranța publică 
 

Folosind tehnologia GIS, 

administrațiile pot să informeze cetățenii cu 

privire la amenințările existente într-o anumită 

zonă, astfel încât aceștia să cunoască natura 

riscurilor la care sunt expuși. 

În cazul unor amenințări grave, cu 

ajutorul tehnologiei GIS se stabilește, in mod 

eficient, alocarea personalului si a resurselor 



 

41 

 

necesare (poliție, pompieri, medici, armata). 

Se asigură cooperarea eficientă între diverse 

organisme, pentru a proteja vieți si bunuri. 

 

Sănătate și Servicii sociale 
 

Factorii de decizie din domeniul 

sănătății si al serviciilor sociale folosesc 

tehnologia GIS pentru a stabili cele mai bune 

locuri de amplasare a clinicilor și spitalelor. 

Sunt luați în calcul parametri cum ar fi 

densitatea populației, structura de vârstă, 

structura socială, infrastructura disponibilă, 

precum și pregătirea necesară pentru 

combaterea unor potențiale focare 

epidemiologice. 

 

Administrarea terenurilor si Cadastru 
 

Structurile responsabile pentru 

administrarea terenurilor trebuie să gestioneze 

aceste active în mod concret și eficient, prin 

trecerea la o abordare de tip Enterprise. 

Tehnologia permite aceasta abordare, prin 

plasarea bazei de date geospațiale în centrul 

unui flux de lucru cadastral, similar fluxului de 

lucru din marile corporații. 

Software-ul GIS împreuna cu baza de 

date sunt esențiale in administrarea terenurilor. 

Sistemul GIS permite analiza, gestionarea și 

prelucrarea datelor și diseminarea 

informațiilor într-un sistem deschis, aliniat la 

standarde IT și interoperabil cu sistemele 

existente, în acord cu reglementările legale. 

 

Oricât de mari sau de mici sunt 

diferitele comunități, persoanele responsabile 

cu întocmirea planurilor de dezvoltare trebuie 

să lucreze cu informații spațiale referitoare la: 

parcele, date privind zonarea și destinația 

terenurilor, adrese, rețele de transport, fonduri 

locative, etc. Aceștia pot studia, analiza si ține 

cont de multitudinea de indicatori rurali și 

regionali, precum și de nevoile prognozate 

pentru comunitate. 

Sistemele GIS permit să existe o 

imagine, în timp real, a întregii activități a 

organizației. În momentul în care întreaga 

infrastructură administrativă este vizualizată în 

context geografic, datele pot fi înțelese rapid, 

pot fi ușor de partajat, iar deciziile sunt mult 

mai ușor de luat. Astfel se va putea coordona 

și îmbunătăți activitatea din cadrul diverselor 

departamente. 

Utilități 
 

Cu GIS se pot gestiona în mod eficient 

serviciile de utilități. Pot fi planificate și 

coordonate proiecte de modernizare și operare 

a rețelelor de utilități. Soluția GIS dispune de 

un număr important de instrumente de analiză, 

cu ajutorul cărora poate fi stabilită locația 

optimă pentru noi utilități și pentru 
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implementarea unor noi tehnologii în 

domeniul utilităților. 

 

 

Exemple de bună practică în Ungaria 
  

Ungaria – exemplu în ceea ce privește structurile organizaționale la nivel național 

 

Zonele de conservare a naturii din Ungaria  

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1605/ - Sunt reprezentate cartografic 

Parcurile Naturale, Geo parcurile și Parcuri Naționale 

 

 

Arii Protejate – Ungaria - http://euvki.hu/ 

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1605/
http://euvki.hu/


 

43 

 

 

 

 

 

Managementul Apelor - https://geoportal.vizugy.hu/INSPIRE/index.html 

 

 

 

Gestionarea alimentării cu apă - https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletgazd_vgt/ 

 

 

https://geoportal.vizugy.hu/INSPIRE/index.html
https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletgazd_vgt/
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Timpi de deplasare pentru salvare - https://www.esrihu.hu/maps/mentok/ 

 

 

Poliția Maghiară – Harta infracționalității 

https://www.esrihu.hu/maps/mentok/
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Societăți forestiere publice maghiare 

 

 

Harta arealelor forestiere calamitate 
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Harta fondului forestier 

 

Harta interzicerii aprinderii focului în areale deschise 
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Protecție împotriva dezastrelor 

 

Site oficial al municipalității din Budapesta 

Exemple de bună practică în Romania 
 

Pornind de la administrații publice locale putem să amintim câteva din orașele din România 

care utilizează tehnologii moderne în administrație. Unul din cele mai importante orașe din punct de 

vedere al dezvoltării comunei Șinteu este chiar municipiul Oradea care utilizează tehnologia GIS 

pentru o bună organizare a dezvoltării spațiale. 

https://geoportal.budapest.hu/varosrendezes/frsz/
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Harta Primăria Oradea 

 

Harta ANCPI – Geoportal 
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E-Terra – Cadastru Romania 

 

 

WWF 
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Ministerul Mediului - Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

 

 

Direcția Topografică Militară – Geoportal al Hărților topografice militare și ortofotoplanuri 
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Studiu cu referire la numărul de accidente la nivelul municipiului Cluj-Napoca în perioada 2008-

2017 – Poliția Rutieră 

 

Ministerul Lucrărilor Publice, dezvoltării și Administrației - Harta interactiva a bunelor practici 

identificate in domeniul prevenirii corupției la nivelul administrației publice locale - 
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Aplicație de urbanism – Brăila 

 

Aplicație informatică interactivă care realizează analiza datelor de hazard si risc. (Hazard național) 
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Politici regionale, planificare 
regională şi planificare spațială 

Termenii de politică regională, 

planificare regională și planificare spațială, 

deși adesea folosiți cu înțelesuri apropiate, 

necesită o interpretare clară, neechivocă, 

astfel: 

· Politica regională este modul prin care 

administrația guvernamentală intervine 

în distribuția diferitelor activități în 

regiunile țării respective, și, în general, 

este concentrată asupra distribuției 

activităților economice. În termeni 

practici, ea include o gamă largă de 

activității în scopul încurajării 

redistribuirii și stimulării inițiativelor 

economice în regiunile confruntate cu 

declin economic sau în proces de 

restructurare;  

· Planificarea regională este percepută 

într-un mod diferit de politica regională 

și implică luarea deciziilor la nivel 

regional în scopul coordonării 

acțiunilor ce se aplică unei pârți sau 

unei întregi regiuni. Politica regională 

este văzută ca preocupându-se de 

problemele inter-regionale în timp ce 

planificarea regională se centrează pe o 

gamă largă de probleme dar care apar 

într-o singura regiune. Mecanismul 

planificării regionale – care de regulă 

include pregătirea și implementarea 

strategiei de dezvoltare regională – și 

instituțiile implicate în coordonarea ei, 

diferă în mod invariabil de la un 

context la altul. Planificarea regională 

poate fi dusă la îndeplinire prin 

organisme administrative 

descentralizate sau de guvernul local 

ales, fiecare variantă depinzând de 

cadrul instituțional existent și 

funcțional.  

· Termenul de planificare spațială este 

din ce în ce mai utilizat în numeroase 

tari membre ale Uniunii Europene, cum 

ar fi cazul Europei de Nord Vest, unde 

modelele planificării spațiale au fost 

inspirate de Planul de Dezvoltare 

Teritorială Europeană. Strategiile sau 

planurile spațiale au fost dezvoltate in 

țâri și regiuni ca Irlanda, Țara Galilor, 

Scoția, dar și în Flandra, Lituania, 

Letonia sau Estonia. Aceste strategii au 

adoptat abordări diferite, dar au ca 

punct comun stimularea implicării 

guvernamentale, astfel încât, printr-o 

largă paletă de politici și măsuri 

guvernamentale în diverse domenii 

cum ar fi sănătate, educație, creare de 

locuri de muncă, transport, mediu, 

gospodării, cultură,  patrimoniu  

ș.a.m.d., să aibă un impact semnificativ 

asupra diferitelor zone. Planificarea 

spațială și politicile de dezvoltare 

economică regională pot fi un vehicul 

important în dezvoltarea gospodăriilor 

și restructurarea infrastructurii de 

transport într-o anumita zonă. 

Planificarea spațială și dezvoltarea 
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regională pot fi interpretate ca fiind 

foarte apropiate, totuși anumite 

strategii de dezvoltare regională se pot 

focusa excesiv pe dezvoltarea 

activităților economice și să piardă din 

vedere scopul mai larg al strategiei 

spațiale. 

Dezvoltarea locală reprezintă “procesul de 

dezvoltare, în principal economică, într-o 

anumită regiune sau unitate administrativ-

teritorială care determină o creștere a calității 

vieții la nivel local”15; ea are ca obiectiv 

prosperitatea economică și bunăstarea socială, 

prin crearea unui mediu favorabil pentru 

afaceri, integrarea în comunitate a grupurilor 

vulnerabile, folosirea resurselor endogene, 

dezvoltarea sectorului privat.  

Dezvoltarea economică locală oferă 

administrației locale, sectorului privat sau 

organizațiilor non profit, comunității în 

general, oportunitatea de a acționa împreună 

pentru a îmbunătăți situația economică și 

socială locală. Ea se concentrează pe creșterea 

competitivității, asigurarea unei dezvoltări 

sustenabile și pe un efect cât mai cuprinzător 

al beneficiilor creșterii. Dezvoltarea 

economică locală cuprinde o scară largă de 

discipline și activității, de la planificare la 

economie și marketing, de la protecția 

mediului la dezvoltarea structurilor de afaceri 

 
15 Parlagi A. (2004), Dicționar de 

administrație publică, Editura Economică, 

București, p. 84 
16 Luloff, A. E. și L. Swanson (1995), "Community 
Agency and Disaffection: Enhancing Collective 
Resources", pp. 351-372, în Investing in People: The 

și a infrastructurii, locuințe și gestiune 

financiară. 

Dezvoltarea locală este importantă 

deoarece contribuie la binele individual și 

social, prin stabilirea și menținerea canalelor 

de comunicare, organizarea resurselor 

conform cerințelor locale; ea creează cadrul de 

dezvoltare prin care comunitatea se dovedește 

a fi mai mult decât suma părților componente. 

Comunitatea este întărită atunci când locuitorii 

au un țel comun și care se adresează unor 

obiective comune; totuși, pentru ca dezvoltarea 

să fie reală și să-și maximizeze impactul 

asupra localității, ea trebuie să încorporeze 

obiective sociale și economice. Dezvoltarea 

comunității trebuie înțeleasă ca o dezvoltare 

“în“ comunitate și, în același timp, o 

dezvoltare “pentru” comunitate 16.    

Dezvoltarea economică locală efectivă17 se 

caracterizează prin următoarele: 

- O strategie multifuncțională, 

inteligibilă, privind activitățile de 

urmat, în contrast cu dezvoltări și 

proiecte economice individuale, 

izolate; 

- O integrare sau cumulare de ținte 

economice și sociale, pentru a face mai 

palpabil obiectivul de revitalizare a 

comunității; 

Human Capital Needs of Rural America, edited by L. 
Beaulieu and D. Mulkey. Boulder, CO: Westview Press. 
17 Canadian Centre for Community Renewal 

2001-2009, 

http://www.cedworks.com/CEDdefinition.ht

ml  

http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html
http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html
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- Reguli de acțiune care pot mobiliza un 

număr cât mai mare și mai divers de 

locuitori în asumarea responsabilității, 

în administrarea organismelor de 

dezvoltare și a comunității ca întreg; 

- Un proces fundamentat pe  planuri și 

analize strategice, în contrast cu tactici 

oportuniste și nesistematice; 

- Un management financiar competent și 

orientat spre piață și rezultate, care să 

pună alături deținătorii de active, de 

infrastructură, resurse financiare, 

parteneri și susținători. 

 

Actorii dezvoltării economice 
locale și contribuția lor la 
dezvoltarea locală 
 

Actorii dezvoltării locale se regăsesc în: 

• Sectorul public: la nivel local (primar, 

consiliu local), la nivel teritorial 

(prefect, servicii publice deconcertate), 

la nivel central (guvernul, ministerele 

cu atribuții economice, protecție 

socială) etc.; 

• Sectorul privat: oameni de afaceri, 

întreprinzători, fonduri de capital de 

risc, camere de comerț, organizații 

patronale, asociații locale, centre și 

incubatoare de afaceri, parcuri 

tehnologice, centre de consultanță și 

pregătire în domeniul IMM, bănci; 

• Societatea civilă: ONG-uri, mass-

media, reprezentanții cultelor, 

sindicate, personalități reprezentative 

ale comunității. 

Administrația publică – principalul 
agent al dezvoltării economice 
locale 
 

Dezvoltarea economică locală este un 

imperativ al activității autorităților locale, care 

trebuie să valorifice potențialul existent al 

localității, tendințele și oportunitățile pe care le 

identifică, într-un context marcat, totuși, de 

lipsa de experiență în dezvoltarea economică și 

în antrenarea comunității în rezolvarea 

problemelor locale, resurse financiare limitate, 

lipsa unei infrastructuri adecvate etc. 

Indiferent de mărimea comunității, a puterii și 

expertizei administrației locale, de nivelul de 

complexitate analizat, motorul dezvoltării 

economice îl reprezintă stimularea afacerilor, 

sursa de bază a creșterii veniturilor – atât la 

nivelul comunității, dar și al fiecărui locuitor – 

și implicit a creșterii bunăstării și ameliorării 

condițiilor de viață.  

În dezvoltarea economică locală, administrația 

publică are următoarele competențe: 

a. Asigură elaborarea planurilor de 

dezvoltare locală; 

b. Conduce sau coordonează procesul de 

dezvoltare economică locală; 

c. Furnizează servicii publice locale; 
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d. Administrează proiectele de dezvoltare 

economică18. 

În colaborare cu alți factori implicați, 

autoritățile locale pot acționa pentru 

dezvoltarea economică prin identificarea 

profilului și potențialului economic al 

localității, formularea strategiilor de 

dezvoltare locală, înființarea și menținerea 

unui sistem eficient de informare, sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii, atragerea de 

investiții etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actorii dezvoltării locale și relațiile care se stabilesc între aceștia 

Sursa: Pendiuc, T. și Boncea, Mariana (1991), Dezvoltarea economică locală - o necesitate pentru comunitate,  în 

“Coordonate japoneze ale managementului public”, Editura Economică, București 

 

Principiile19 care stau la baza dezvoltării locale 

sunt: 

a. Firmele creează venituri, și nu 

administrația publică; 

b. Serviciile publice de calitate reduc 

costurile firmelor; 

c. Infrastructura bună creează un avantaj 

competitiv zonal; 

 
18 Pendiuc, T. și Boncea, Mariana (1991), 

Dezvoltarea economică locală - o necesitate 

pentru comunitate,  în “Coordonate japoneze 

d. Creșterea locurilor de muncă 

contribuie la veniturile cetățenilor, dar 

și ale comunității; 

e. Cultura locală este factor favorizant al 

avantajului competitiv al comunității. 

ale managementului public”, Editura 

Economică, București, pp. 44-46 
19 Pendiuc, T. și Boncea, Mariana (1991), op. 

cit. 

 

Locuitori 

 

Afaceri 

 

Administrația publică locală 

Forță de muncă, venituri 

           Venituri, servicii 

Veni-
turi 

Impoz
ite, 
taxe  

Servicii 

publice 

 

Servicii  

publice 

 

Venituri 

Impozite, 
taxe  

Servicii 
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Contribuția serviciilor de interes 
public la dezvoltarea locală 
 

În majoritatea țărilor, autoritățile 

publice sunt responsabile de modul de 

înființare, organizare și control al serviciilor 

publice, însă impulsul principal al apariției și 

dezvoltării lor stă în nevoia socială. Ea este 

definită ca ansamblul cerințelor a căror 

satisfacere este considerată de către membrii 

unei colectivități ca indispensabilă pentru a 

asigura un nivel și stil de viață în conformitate 

cu nivelul de dezvoltare și statutul grupului20. 

Astfel, nevoia socială este o rezultantă a 

nevoilor individuale ale membrilor societății, 

dezvoltându-se în paralel cu nevoile personale 

de consum, ca o dimensiune importantă a 

existenței colectivităților umane și în corelație 

cu nivelul general al dezvoltării societății și 

natura raporturilor dintre colectivități. 

Nevoia socială își găsește satisfacerea 

prin mai multe căi: consum de produse, 

cumpărări de mărfuri, achiziții de servicii, 

oferirea de servicii de către societate etc., însă, 

indiferent de organizare și modul de consum, 

nevoia socială – pentru a se face cunoscută – 

trebuie să se manifeste prin cerere; în cadrul 

social, această cerere se manifestă prin 

creșterea exigențelor și așteptărilor în ceea ce 

privește sănătatea, educația, instruirea, ordinea 

publică, protejarea mediului, securitatea 

socială, infrastructura, furnizarea de utilități 

etc., cerințe ce pot fi realizate prin intermediul 

serviciilor publice21.  

Responsabilitatea autorităților publice în 

înființarea, organizarea și gestionarea 

serviciilor publice este concepută în diferite 

moduri, în funcție de orientările 

macroeconomice, politicile naționale, 

determinanții fizico-geografici, teritoriali, 

demografici, de condițiile economice și sociale 

din fiecare comunitate, de capacitatea efectivă 

a autorităților de se angaja și de a duce la bun 

sfârșit o anumită responsabilitate. Plecând de 

la faptul că serviciile publice sunt esențiale 

pentru asigurarea dezvoltării locale, sistemul 

lor “trebuie astfel construit încât să acopere 

toate domeniile dezvoltării. Fiecare serviciu 

public local influențează unul sau mai multe 

domenii ale dezvoltării”22, după cum se 

observă în tabelul de mai jos:   

 

 

 

 
20 Plumb, I. ş.a. (2006), op.cit., p. 49 
21 Matei, Lucica și Anghelescu, S. (2009), 

Dezvoltarea locală. Concepte și mecanisme, 

Editura Economică, București 

22 Dincă, D. (2008), op. cit., pp. 102-114 
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Domenii ale dezvoltării și corespondența cu serviciile publice corespunzătoare 

Nr 

crt. 

SERVICII 

PUBLICE 

DOMENII ALE DEZVOLTĂRII 

Protecția 

mediului 

Dezvoltare 

socială 

Economie 

și piață 

Administrație 

și reglementări  

Educație  Știință și 

cercetare 

Amenajare 

teritorială 

1 Protecția 

mediului 

              

2 Salubrizare               

3 Iluminat public              

4 Transport 

public local de 

călători 

              

5 Alimentare cu 

apă, canalizare, 

epurare 

              

6 Distribuție 

energie termică 

              

7 Sănătate 
              

8 Autoritate 

tutelară               

9 Asistența 

persoanelor 

vârstnice               

10 Protecția 

persoanelor fără 

venituri               

11 Susținerea 

activităților 

economice 
              

12 Protecție civilă 

și politie 

comunitară               

13 Colectarea 

impozitelor și 

taxelor locale               

14 Stare civilă, 

evidența 

persoanelor               

15 Întreținerea 

drumurilor               

16 Administrarea 

domeniului 

public               

17 Învățământ 
              

18 Activități 

culturale, 

sportive               

19 Servicii de  

știință și 

cercetare                

Sursa: Dincă, D. (2008), Serviciile publice și dezvoltarea locală, Editura Lumina Lex, București, pp. 103-104 
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Principiile generale ale cooperării 
transfrontaliere 

 

Pentru a fi eficientă în prezent și în 

viitor, cooperarea transfrontalieră trebuie să fie 

cât mai cuprinzătoare și să fie caracterizată 

prin organizarea de activități comune chiar de 

la începuturile sale: 

· să includă toate aspectele vieții 

cotidiene din regiunile de frontieră: 

economie, muncă, timp liber, cultură, 

probleme sociale, spațiu locativ, 

planificare etc.; 

· să se desfășoare permanent și să 

angreneze de la început parteneri din 

toate domeniile și de pe ambele pârți 

ale frontierei;  

· să se desfășoare la toate nivelurile: 

național, regional și local. 

Această concepție asupra cooperării 

transfrontaliere cuprinde necesitatea 

cooperării pe toate planurile, precum și 

introducerea proceselor de coordonare între 

acestea. Altfel, conflictele de competențe pe 

baza structurilor administrative diferite și 

uneori neunificabile de pe ambele părți ale 

frontierei din întreaga Europă sunt de neevitat.  

Aplicarea și adaptarea conceptelor și 

obiectivelor politicii regionale europene la 

realitățile dezvoltării regiunilor 

transfrontaliere conduc la afirmarea unui set de 

principii fundamentale în acest domeniu. 

Astfel, alături de principiile cheie ale 

dezvoltării regionale (subsidiaritate, 

descentralizare, parteneriat și transparență 

participativă) , Asociația Europeană a 

Regiunilor Frontaliere (AEBR) adaugă alte 

două principii pentru o cooperare 

transfrontalieră de succes : 

· existenta unui concept sau program 

comun de dezvoltare transfrontalieră;   

· structuri comune la nivel regional / 

local și surse independente de 

finanțare. 

Subsidiaritatea promovează autonomia și 

responsabilitatea în managementul comunității 

locale în raport cu propriile lor probleme, prin 

încurajarea utilizării resurselor locale și 

recurgerea la contribuții naționale doar atunci 

când resursele locale sunt insuficiente. 

Principiul subsidiarității se aplică nu numai 

între Uniunea Europeană și statele membre, 

dar este de asemenea aplicabil și între 

guvernele naționale și locale/regionale . 

Guvernul central trebuie să coopereze cu 

autoritățile locale/regionale într-un mod 

asemănător celui în care instituțiile europene 

cooperează cu guvernele naționale în cadrul 

principiului subsidiarității  . 

Principiul descentralizării este strâns legat 

de principiul subsidiarității și poate fi aplicat în 

zonele în care sarcinile nu sunt gestionate în 

mod eficient sau nu sunt repartizate la toate 

nivelurile, necesitând o supraveghere de la 

nivelul superior. Descentralizarea presupune 

delegarea de putere de la nivel central, 

respectând în același timp cerințele de eficiență 

a costurilor și de cooperare. 

Descentralizarea necesită, de asemenea, 

participarea cetățenilor la procesul de luare a 

deciziilor la toate nivelurile de guvernare – și 

la nivelul Uniunii Europene, deciziile sunt 

luate la nivelul în care problema a apărut – 

ținând seama de echilibrul necesar între 

principiile descentralizării și autonomiei . 

Principiul parteneriatului necesită 

elaborarea politicilor participative la nivel 

regional, iar responsabilitățile și programele de 

dezvoltare regională sunt împărțite între 

guvernele naționale și factorii de decizie locali 

și/sau regionali, precum și între sectorul public 

și cel privat. Principiul parteneriatului ar trebui 

să se aplice, de asemenea, în programarea și 

planificarea dezvoltării regionale și implicit, 

transfrontaliere, precum și să fundamenteze 
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programele de dezvoltare regională pe baza 

unei abordări “de jos în sus”.  

Principiul transparenței asigură 

responsabilitatea politicii de dezvoltare 

regională, în special în domeniul redistribuirii 

resurselor, ajută la planificarea dezvoltării 

locale, mai ales în cazul în care reprezentarea 

părților interesate în organele de decizie a fost 

îmbunătățită și reciproc recunoscută. 

Cooperarea transfrontalieră nu se rezumă 

la faptul că regiunile învecinate de frontieră își 

dezvoltă mai întâi propriile programe, 

priorități sau proiecte, independent una de 

cealaltă la nivel național și, mai apoi 

contactează parteneri din cealaltă parte a 

graniței, pentru a-i implica și pe aceștia. 

Cooperarea transfrontalieră trebuie să 

depășească practica elaborării unor planuri 

naționale cu anexarea unor propuneri de 

proiecte și care să se transforme automat în 

program sau proiect transfrontalier. De 

asemenea, cooperarea transfrontalieră n-ar 

trebui să aibă loc numai pentru că sunt 

disponibile surse de finanțare externă, cu toate 

că această disponibilitate este un stimul 

important și un accelerator al cooperării.  

În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră 

se disting net următoarele tipuri: 

- cooperarea transfrontalieră; 

- cooperarea interregională; 

- cooperarea transnațională. 

Aceste trei tipuri de cooperare sunt prezentate 

în cele ce urmează, prin comparație: 

Privire comparativă asupra unor tipuri de cooperare 

Cooperarea transfrontalieră Cooperarea interregională Cooperarea transnațională 

• cooperare nemijlocit  

învecinată a autorităților 

regionale și locale de-a lungul 

unei frontiere în toate 

domeniile, cu participarea 

tuturor actorilor 

• organizată mai degrabă  

pentru că există o mai lungă 

tradiție (în plan regional / local) 

• conectarea la Asociația  

Europeană a Regiunilor 

Frontaliere (AEBR) 

• cooperarea între  

autorități regionale și locale, 

îndeosebi în domenii 

singulare (nu în toate 

domeniile) și între anumiți 

actori 

• organizare în curs de 

dezvoltare datorită tradiției 

mai puțin îndelungate 

• conectare cu rețeaua 

Asociației Regiunilor 

Europene (ARE) 

• cooperarea între țări, 

permițând uneori și participarea 

regiunilor,  îndeosebi în ceea ce privește 

domenii speciale (spre exemplu, 

dezvoltarea regională) 

• în conexiune cu alte  

domenii mai ample, conexe 

• organizarea este încă în  

curs de desfășurare 

• inter-relaționarea este 

organizată doar în puține cazuri, dar 

există anume abordări certe care se 

desfășoară în cadrul de lucru oferit de 

organizații internaționale (Consiliul 

Europei, Consiliul Nordic) 

 

Problemele privind disponibilitatea, 

calitatea, organizarea, accesibilitatea și 

partajarea informațiilor spațiale sunt comune 

unui număr mare de categorii de politici și 

informații, fiind întâlnite la diferitele nivele ale 

autorității publice. Soluționarea acestor 

probleme necesită adoptarea unor măsuri 

privind schimbul, partajarea, accesarea și 

utilizarea datelor spațiale și a serviciilor de 

date spațiale interoperabile la diferitele 

niveluri ale autorității publice și în diferite 

sectoare. Prin urmare, este necesară instituirea 

unei infrastructuri pentru informații spațiale în 

Comunitate. 
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Infrastructurile pentru informații 

spațiale din statele membre ar trebui să fie 

concepute în așa fel încât să se asigure că 

datele spațiale sunt stocate, disponibile și 

păstrate la nivelul cel mai adecvat, că datele 

spațiale obținute din diferite surse din întreaga 

Comunitate pot fi combinate într-o manieră 

unitară și partajate între mai mulți utilizatori și 

mai multe aplicații, că datele spațiale colectate 

la un anumit nivel al autorității publice pot fi 

partajate între alte autorități publice, că datele 

spațiale sunt disponibile în condiții care să nu 

împiedice, fără motiv, utilizarea lor extensivă 

și că se poate face cu ușurință căutarea datelor 

spațiale disponibile, evaluarea conformității 

lor cu un anumit scop și aflarea condițiilor de 

utilizare a acestora.  

Serviciile de rețea sunt necesare pentru 

partajarea datelor spațiale între diferitele 

niveluri ale autorității publice din Comunitate. 

Aceste servicii de rețea ar trebui să permită 

căutarea, transformarea, vizualizarea și 

descărcarea datelor spațiale și utilizarea 

serviciilor de date spațiale și de comerț 

electronic. Serviciile rețelei ar trebui să 

funcționeze în conformitate cu specificațiile și 

criteriile de performanță minime stabilite de 

comun acord, pentru a se asigura 

interoperabilitatea infrastructurilor instituite 

de statele membre. Rețeaua de servicii ar 

trebui, de asemenea, să le asigure autorităților 

publice posibilitatea tehnică de a-și pune la 

dispoziție seturile și serviciile lor de date 

spațiale. 

Anumite seturi și servicii de date 

spațiale cu relevanță pentru politicile 

comunitare care afectează mediul în mod 

direct sau indirect sunt deținute și exploatate 

de către terți. În consecință, statele membre ar 

trebui să le ofere terților posibilitatea de a 

contribui la infrastructurile naționale, cu 

condiția ca, prin aceasta, să nu fie afectate 

coeziunea și ușurința utilizării datelor spațiale 

și a serviciilor de date spațiale vizate de 

infrastructurile respective. 

Experiența din statele membre a 

demonstrat că, pentru reușita punerii în 

aplicare a unei infrastructuri pentru informații 

spațiale, este important ca publicului să i se 

pună la dispoziție un număr minim de servicii 

gratuite. Prin urmare, statele membre ar trebui 

să permită utilizarea gratuită cel puțin a 

serviciilor de căutare și, în anumite condiții 

specifice, de vizualizare a seturilor de date 

spațiale. 

Pentru a facilita integrarea structurilor 

naționale în Inspire, statele membre ar trebui 

să asigure accesul la infrastructurile lor prin 

intermediul unui geo-portal comunitar 

exploatat de Comisie, precum și prin orice 

puncte de acces pe care decid să le exploateze 

ele însele.  

Pentru a face disponibile informații de 

la diferite niveluri ale autorității publice, 

statele membre ar trebui să îndepărteze 

obstacolele practice întâlnite în această 

privință de autoritățile publice de la nivel 

național, regional și local în îndeplinirea 

sarcinilor lor publice care ar putea avea un 

impact direct sau indirect asupra mediului. 

Autorităţile publice trebuie să poată 

accesa ușor seturile și serviciile de date 

spațiale necesare îndeplinirii sarcinilor lor 

publice. Acest acces poate fi îngreunat dacă 

depinde de negocieri individuale ad-hoc între 

autorități publice, de fiecare dată când acesta 

este solicitat. Statele membre ar trebui să ia 

măsurile necesare de prevenire a apariției 

acestor obstacole practice în calea partajării 

datelor, recurgând, de exemplu, la acorduri 

încheiate în prealabil între autoritățile publice. 

În cazul în care o autoritate publică 

furnizează unei alte autorități publice din 

același stat membru seturi și servicii de date 

spațiale, necesare în îndeplinirea obligațiilor 

de informare în conformitate cu legislația 

comunitară privind mediul, statul membru în 

cauză ar trebui să fie liber să decidă ca aceste 

seturi și servicii de date să nu fie supuse nici 

unei taxări. Mecanismele de partajare a 

seturilor și serviciilor de date spațiale între 

guvern și alte administrații publice și persoane 

fizice sau juridice, care îndeplinesc funcții 

administrative publice în conformitate cu 

legislația internă, ar trebui să ia în considerare 

nevoia de a proteja viabilitatea financiară a 

autorităților publice, în special a acelora care 

au obligația de a strânge venituri. În orice caz, 

orice taxe percepute nu ar trebui să depășească 

costul de colectare, producere, reproducere și 

difuzare, la care se adaugă un profit rezonabil. 

Furnizarea serviciilor de rețea ar trebui 

executată și aplicată cu deplina respectare a 

principiilor privind protecția datelor cu 
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caracter personal, în conformitate cu Directiva 

95/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (1). 

Cadrele de partajare a datelor spațiale 

între autoritățile publice cărora directiva le 

impune o obligație de partajare ar trebui să fie 

neutre, nu numai față de autoritățile publice 

respective dintr-un stat membru, ci și față de 

autoritățile publice de acest fel din alte state 

membre, precum și din instituțiile comunitare. 

Întrucât instituțiile și organele comunitare 

trebuie, deseori, să integreze și să evalueze 

informații spațiale provenind din toate statele 

membre, acestea ar trebui să poată accesa și 

utiliza datele spațiale și serviciile aferente 

acestora în condiții armonizate. 

În vederea stimulării dezvoltării 

serviciilor cu valoare adăugată de către terți, în 

beneficiul atât al autorităților publice, cât și al 

publicului, este necesar să se faciliteze accesul 

la datele spațiale care depășesc granițele 

administrative sau naționale. 

Punerea în aplicare eficientă a 

infrastructurilor pentru informații spațiale 

presupune o coordonare din partea tuturor 

celor interesați în instituirea unor astfel de 

infrastructuri, indiferent dacă aceștia sunt 

contribuabili sau utilizatori. Prin urmare, ar 

trebui create structuri de 25.4.2007 RO 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108/3 

(1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă, 

astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 

(CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 

1). coordonare corespunzătoare, care să existe 

și la diferite nivele ale administrației și care să 

ia în considerare repartizarea puterilor și a 

responsabilităților în statele membre. 

Pentru a beneficia de nivelul actual al 

tehnicii și de experiența concretă în materie de 

infrastructuri de informații, măsurile necesare 

aplicării prezentei directive ar trebui să se 

bazeze pe standarde internaționale și pe 

standarde adoptate de organismele europene 

de standardizare, în conformitate cu procedura 

prevăzută de Directiva 98/34/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 22 

iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru 

furnizarea de informații în domeniul 

standardelor și reglementărilor tehnice, 

precum și a normelor privind serviciile 

societății informaționale (1). 

Întrucât Agenția Europeană de Mediu, 

instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 

al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea 

Agenției Europene de Mediu și a Rețelei 

europene de informare și observare pentru 

mediu (2), are misiunea de a furniza 

Comunității informații obiective, fiabile și 

comparabile la nivel comunitar și urmărește, 

printre altele, să îmbunătățească fluxul 

informațiilor despre mediu, utile la elaborarea 

politicilor, dintre statele membre și instituțiile 

comunitare, aceasta ar trebui să contribuie 

activ la punerea în aplicare a prezentei 

directive. 

În conformitate cu punctul (34) din 

Acordul interinstituțional pentru o mai bună 

legiferare, statele membre sunt încurajate să 

întocmească, pentru ele însele și în interesul 

Comunității, propriile tabele, care să ilustreze, 

pe cât posibil, corelația dintre prezenta 

directivă și măsurile de transpunere și să le 

facă publice. 

Măsurile necesare pentru punerea în 

aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate 

în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 

Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competențelor de 

executare conferite Comisiei (4). 

În special, o competență de adaptare a 

descrierii categoriilor de date existente, 

menționate în anexele I, II și III, ar trebui 

conferită Comisiei. Întrucât măsurile 

respective au un domeniu general de aplicare 

și sunt destinate să modifice elemente 

neesențiale din prezenta directivă, acestea ar 

trebui adoptate în conformitate cu procedura 

de reglementare cu control, prevăzută la 

articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

Comisia ar trebui, de asemenea, să fie 

împuternicită să adopte norme de aplicare prin 

care se stabilesc modalitățile tehnice de 

interoperabilitate și armonizare a seturilor și a 

serviciilor de date spațiale, a normelor privind 

condițiile de accesare a seturilor și serviciilor 

de date, precum și a normelor privind 

specificațiile tehnice și obligațiile serviciilor 

de rețea. Întrucât măsurile respective au un 

domeniu general de aplicare și sunt destinate 

să modifice prezenta directivă și să o 

completeze cu noi elemente neesențiale, 
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acestea ar trebui adoptate în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control, 

prevăzută la articolul 5a din Decizia 

1999/468/CE. 

Lucrările pregătitoare pentru deciziile 

privind punerea în aplicare a prezentei 

directive și pentru evoluția viitoare a 

infrastructurii Inspire necesită o supraveghere 

continuă a punerii în aplicare a prezentei 

directive, precum și o raportare regulată. 

(35) Deoarece obiectivul prezentei directive, și 

anume instituirea infrastructurii Inspire, nu 

poate fi realizat într-un mod satisfăcător de 

către statele membre, din cauza aspectelor 

transnaționale și a nevoii generale de 

coordonare a condițiilor de accesare, schimb și 

partajare a informațiilor spațiale din 

Comunitate, și, în consecință, poate fi realizat 

mai bine la nivel comunitar, Comunitatea 

poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este 

enunțat în articolul 5 din tratat. În conformitate 

cu principiul proporționalității, astfel cum este 

enunțat în articolul respectiv, prezenta 

directivă nu depășește ceea ce este necesar în 

vederea atingerii acestui obiectiv,23. 

 

Implementare locală 
 Hărțile prezentate în imaginile de mai jos pot fi vizualizate accesând linkurile din 

explicațiile fiecărei hărți. 

 

Comuna Șinteu – areale cadastrale link... 

 
23 Directiva 2007/2/ce a Parlamentului European și a 

Consiliului de instituire a unei infrastructuri pentru 

informații spațiale în Comunitatea Europeană- din 14 

martie 2007 - 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cfc6ba3c733a42d7be285715ae1aeacc
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Comuna Șinteu – parcele cadastrale link... 

 

Comuna Șinteu – Trasee de bicicletă – turism link... 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cfc6ba3c733a42d7be285715ae1aeacc
https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e213bd0f59f74b729c7335ef934d1ff0
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Comuna Șinteu – umbrirea terenului link... 

 

Comuna Șinteu – puncte de interes link... 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e9289ebed29c4053a0727291ed6507fa
https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fe5973c52f1e42b4976e75fa8d9330d9
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Comuna Șinteu – vizualizare - 3D – link... 

Pentru dezvoltarea comunei o soluție optimă este să se lucreze la implementarea și dezvoltarea 

unui așa numit Sat digital – un foarte bun exemplu în acest sens este proiectul Lighthouse din  

Germania în ceea ce privește serviciile digitale cu impact social în zonele rurale.  

Pentru a realiza un proiect care tratează digitalizarea și, în special, serviciile digitale, este 

esențial să se construiască o infrastructură de inovare. Sunt  necesare echipe interdisciplinare, la fel 

ca persoanele cu un fundal puternic în digitalizare, dar și persoanele cu un context socio-economic și 

localnicii din  mediul rural. Dezlănțuirea creativității pentru a veni cu idei bune este esențială. Pentru 

a face acest lucru, este mai întâi necesar să se cerceteze inițiativele actuale și proiectele existente , în 

scopul de a obține inspirație. 

Pentru a veni cu soluții sustenabile, mai multe idei pot fi necesare pentru a fi transformate și 

combinate pentru a crea un concept nou și inovator, care funcționează pentru zona rurala. În ceea ce 

privește implementarea proiectului, un plan, bugetar, un calendar și o echipa motivată sunt  toate 

esențiale. 

Pentru punerea în aplicare a proiectului de sate digitale în Germania, a fost  utilizată 

"abordarea laboratorului de viață  "  (a se vedea  figura laboratorul de viață  )  –  acest  cadru teoretic 

se bazează pe activitatea de viață existentă în laboratoare. În primă fază "concepte" și  soluții concrete 

au fost discutate cu locuitorii și alte părți interesate. În urma acestui fapt,  au fost dezvoltate prototipuri  

, care au fost elaborate în continuare cu părțile interesate până când soluțiile concrete au  fost  

digitalizate, în special sub formă de aplicații mobile sau servicii de Web digital. 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=7f204881cf2d4ec985148057cda5a035
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Scenariul de produse și servicii locale  se  bazează  pe o piață locală online, în cazul în care  

vânzătorii locali pot vinde produsele lor online. Vânzătorii participanți includ  brutării locale, ferme 

organice, agricultor de legume , supermarket-urile regulate, dar, de asemenea, vânzătorii de produse 

non-alimentare, cum ar fi  magazinele sportive , farmacii , spălătorii,  magazine de carte și  biblioteci  

pentru a  numi  doar câteva. Odată ce o comandă este înregistrată, sistemul generează livrări, pe care 

voluntarii le pot  ajuta  cu utilizarea  unei aplicații  mobile . Ideea este, că oamenii care călătoresc pe 

ruta cerută ar putea livra un colet la vecinul lor. 

Pentru a motiva livrările voluntare, cei care participă pot câștiga așa-numitele  digitaler  (o 

monedă virtuală  ) pe care le  pot  cheltui  pe  alte părți ale sistemului pentru a obține beneficii. 

Ecosistemul este completat cu terminale de colete, unde rezidenții pot colecta și articole achiziționate. 

Furnizori semi-profesioniști sunt , de asemenea  , implicate,  ca  majoritatea   fermierilor locali 

au avut  deja  un  fel  de serviciu de  livrare. Ele pot acum să   partajeze  capacități  excesive  și să 

lucreze  într-un  mod  mai  eficient  prin  utilizarea  altei aplicații mobile  ,  ceea ce  permite  o  

distribuție inteligentă  a    livrărilor  folosind  diferite  vehicule. 

Proiectul privind satele digitale oferă o oportunitate importantă de a  utiliza    serviciile digitale 

și angajamentul  rezident de a  prezenta aspectele pozitive ale  vieții  în mediul rural. 

Al doilea  domeniu  de  aplicare  a fost  comunicarea,  care  este  o zonă foarte  largă. Serviciile  

dezvoltate  până  în  prezent  includ  dor + news,  un portal local de știri ,  permițând  municipalităților 

să informeze rapid locuitorii despre știri și evenimente locale. De asemenea , este  accesibilă 

reporterilor,  cluburilor  și  organizațiilor locale și integrează automat sursele de știri  existente  de pe 

web și social  media. 

Aplicația Dorffunk    a  extins  acest  sistem  de  știri într-o soluție " satul meu în buzunar"  ,  

ceea ce  face    posibil  să  aibă  toate știrile  pentru zona  disponibilă  într-un singur loc.  Dorffunk  

este  principalul  punct  de acces la satele digitale, unde  utilizatorii  pot  găsi  informații  despre 

evenimentele locale,  să organizeze gruparea automobilelor, să -și  ofere serviciile  Comunității și  

mult mai mult. 

Satele digitale este un proiect inovativ în Germania în ceea ce privește serviciile digitale cu 

impact social în zonele rurale. Pentru a întreprinde un proiect care tratează digitalizarea și, în special, 

serviciile digitale, este esențial să construim o infrastructură de inovare. Sunt necesare echipe 

interdisciplinare, la fel ca și persoanele cu un fundal puternic în digitalizare, dar și persoanele cu un 

context socio-economic și localnicii din zona rurală în cauză. Dezlănțuirea creativității pentru a veni 

cu idei bune este esențială. Pentru a face acest lucru, este mai întâi necesar să se cerceteze inițiativele 

și proiectele existente pentru a obține o anumită inspirație. Pentru a veni cu soluții sustenabile, mai 

multe idei ar putea fi necesare pentru a fi transformate și combinate pentru a crea un concept nou și 

inovator care funcționează pentru o anumită zonă rurală. În ceea ce privește implementarea 

proiectului, un plan, buget, planificare în timp și echipa sunt toate esențiale. Acest lucru funcționează 

bine în cazul în care locuitorii pot discuta soluții practice la o anumită problemă, exprimându-și ceea 

ce le place și ceea ce le displace. În cadrul acestor sesiuni de laborator vii, un factor cheie de succes 

este identificarea nevoilor rezidenților, care sunt adesea la originea problemelor identificate. 

Implicarea influenței locale, precum și furnizarea de modele flexibile de participare pentru rezidenți, 

sunt esențiale. Pentru municipalitățile locale, înființarea unui Consiliu digital a oferit rezultate 

promițătoare și ar trebui luată în considerare, chiar și în zonele rurale. Odată ce proiectele sunt în 

funcțiune, comunicarea rezultatelor și succeselor pentru rezidenți este, de asemenea, importantă. 

Proiectul "sate digitale" a demonstrat potențialul serviciilor digitale de îmbunătățire a situației 

generale a zonelor rurale din Germania. 
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Concluzii 
 

Dezvoltarea inteligentă nu mai e doar o 

opțiune între multe altele, este o manifestarea 

responsabilității sociale. Independent de 

motivațiile și natura implicării, poziția ocupată 

și durata misiunii, mandatului, contractului, 

liderii de opinie, aleșii, decidenții oricărei 

comunități trebuie să conștientizeze, aici și 

acum, că suntem datori generațiilor viitoare la 

fel de mult ca celei căreia îi aparținem.  

 Tratarea superficială a modului în care 

ne valorificăm (fiecare comunitate în parte) 

resursele (inclusiv cele umane) și ne procesăm 

deșeurile (reziduurile) și ignorarea efectelor 

acestor intervenții asupra mediului natural și 

social (atât din perspectiva vieții cotidiene a 

membrilor comunității, cât și a șanselor de 

dezvoltare sustenabilă în viitor), pur și simplu 

nu mai sunt acceptabile.   

 Pe de altă parte, neincluderea 

tehnologiilor digitale în fiecare aspect al vieții 

urbane va constitui, în scurt timp, un handicap 

(deci mai mult decât ratarea unei sau unor 

oportunități). Serviciile publice moderne sunt 

deja de neconceput fără componenta digitală, 

inteligentă.  

 Este de menționat și argumentul că nu 

toate domeniile de “smartificare” sunt mari 

consumatoare de bani, dimpotrivă, odată 

demarat, procesul va beneficia de resursele 

creative (locale și globale), va sincroniza 

eforturile și maximiza rezultatele, având chiar 

potențial de atragere de fonduri (și de alte 

resurse). 

Pentru realizarea studiului complet este 

necesar a sublinierea - SCOP Studiu - Bune 

practici în domeniile de interes ale localităților 

partenere. 

Este necesara elaborarea de strategii pentru 

Acces la informații referitoare la: 

a. Promovarea tehnologiilor moderne de 

comunicare 

b. Îmbunătățirea capacității de gestionare 

a datelor 

c. Creșterea transparenței activităților 

administrației publice 

d. Promovarea proceselor participative în 

luarea deciziilor 

Datele colectate si sistematizate vor fi 

prezentate și puse la dispoziția tuturor 

partenerilor pentru a îmbogăți în continuare 

cunoștințele în acest sens 

Aplicarea politicilor care sporesc 

accesibilitatea instrumentelor moderne de 

comunicare pentru publicul larg precum și 

crearea de noi platforme de lucru care pun în 

contact toți oamenii care alcătuiesc 

comunitatea locală fac ca dezvoltarea comunei 

să se poată realiza.
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         Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune 

româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniței și care necesită 
o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă 
a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră 
implementate în regiune și dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din 
care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul European de 
Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare 
și Timiș pe partea română a graniței și județele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-
Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. 
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