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Termenul de portal s-a impus în terminologia Internet o dată cu apariţia unor site-uri complexe, 
susţinute de servere puternice, site-uri accesate de utilizatorii interesaţi în obţinerea anumitor categorii de 
resurse sau de produse. Impunerea acestui termen în terminologia Internet se datorează şi existenţei unor 
site-uri, de exemplu Yahoo!, Excite, care înglobează din ce în ce mai multe facilităţi oferite vizitatorilor.  

Articolul prezentă principalele obţinute în procesul de proiectare şi de implementare a Portalului 
tinerilor: Părerea ta contează!, activităti desfăsurate în cadrul proiectului Tinerii şi decizia la diferite nivele, 
proiect finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării  prin Programul CERES, contract PP5/2002. 

 

Introducere 
Portalul apare ca un punct unic de intrare prin intermediul căruia utilizatorii sau consumatorii 

accesează diverse resurse Internet: site-uri, magazine electronice care vând diferite categorii de produse sau 
prestează diverse servicii, forumuri de discuţii, grupuri de ştiri, toate acestea fiind structurate din punct de 
vedere tematic şi legate într-un mod coerent. Portalul oferă vizitatorului un spaţiu de lucru unitar. Acesta 
trebuie să fie cât mai eficient în suportul oferit utilizatorului şi cât mai uşor de utilizat pentru a obţine 
informaţiile sau resursele necesare. Alături de principalele servicii pentru care este construit un portal, acesta 
oferă şi o serie de servicii adiacente legate de tematica sa (informaţii, ştiri, articole în domeniul abordat, 
întrebări frecvente), precum şi servicii de interes general (motoare de căutare, informaţii financiare, informaţii 
de marketing etc.).  

În afara acestor servicii, la realizarea portalurilor se acordă o atenţie specială accesului gratuit la 
servicii Internet, precum: server de poştă electronică, găzduirea de site-uri, grupuri de discuţii, forumuri, acces 
la programe livrate în regim shareware sau freeware. 

Datorită popularităţii foarte mari de care se bucură portalurile, acestea au devenit adevărate centre 
comerciale, fiind un punct de atracţie a unui număr din ce în ce mai mare de companii care îşi promovează 
produsele şi serviciile proprii în mediul virtual. Instrumentele utilizate de acestea sunt banner-ele  publicitare, 
anunţuri, concursuri. Promovarea produselor şi serviciilor în mediul virtual constituie o resursă financiară 
deosebit de importantă pentru companiile care deţin portaluri, aceasta permiţându-le dezvoltarea în 
continuare. 

Un aspect important îl constituie orientarea portalurilor spre găzduire de subdomenii gratuite. Aceasta 
va determina creşterea prezenţei utilizatorilor care doresc să aibă propriile pagini de web, precum şi sporirea 
traficului utilizatorilor care accesează aceste pagini. Astfel, găzduirea de pagini web antrenează şi sporirea 
interesului organizaţiilor economice în promovarea produselor şi serviciilor în format electronic. 

Obiectivele privind implementarea unui portal de întreprindere includ: 

- facilitarea comunicării; 

- partajarea informaţiei; 

- promovarea participării; 

- îmbunătăţirea eficienţei; 

- reducerea întârzierilor. 

Informaţiile dintr-un portal pot face parte din următoarele categorii: 

- calendare şi informaţii privind planificarea activităţilor zilnice (agende); 

- grupuri de discuţii şi chat; 

- anunţuri şi alerte; 

- rapoarte şi documente; 

- informaţii de natură medicală; 
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- acces la depozite de date; 

- căutare; 
- e-mail; 
- colaborare intranet şi internet; 
- fluxuri de muncă; 
- orar cursuri, calificări; 
- ştiri locale şi internaţionale; 
- informaţii meteo; 
- hărţi şi imagini; 
- diagrame organizaţionale; 
- informaţii financiare; 
- acces la site-uri de comerţ electronic; 

- telefonie IP. 

Un instrument important în activitatea de construire şi de susţinere a unei comunităţi îl constituie arborele 
de conţinut. Într-un arbore de conţinut sunt listate şi ierarhizate resursele portalului: 

- site-uri generale; 
- pagini ale site-urilor de acces la chat; 
- forumuri de discuţii; 
- pagini de acces la listele de discuţii. 

În anumite privinţe, arborii de conţinut se identifică cu portalurile, cele din urmă având însă o 
funcţionalitate mult mai extinsă ce vizează implicarea utilizatorului în diverse servicii pe care le oferă. 
Portalurile includ cel mai adesea un arbore de conţinut ca parte a accesului la resursele comunităţii. 

Declanşarea procesului de realizare a unui portal trebuie să desfăşoare conform următoarelor etape: 
- stabilirea utilizatorului ţintă a portalului; 
- recrutarea şi implicarea persoanelor potrivite pentru realizarea portalului; 
- stabilirea serviciilor oferite în cadrul portalului; 
- analiză a portalurilor similare care au fost realizate de alte echipe; 
- luarea în considerare a posibilităţii transformării unui site deja existent într-un portal. 

biective, funcţii şi grup ţintă  
Obiectivul realizării portalului tinerilor a fost implementarea unor forme moderne de asigurare a 

accesului tinerilor la informaţiile publice şi de optimizare a fluxului informaţional privind politicile de tineret. 

Premisa realizării dialogului democratic între tineri şi structurile autorităţii publice o constituie stabilirea 
unui contact permanent şi eficace prin care să se realizeze accesul tinerilor la informaţii. Accesul tinerilor la 
informaţiile publice se poate realiza prin mijloace oferite de către tehnologiile informaţiei şi comunicării, prin 
organizare de: 

- centre de informare electronică; 
- ghişee electronice; 
- chioşcuri electronice. 

Astfel, proiectul unui centru de informare electronică este implementat pilot în cadrul portalului, urmând 
să fie adaptat şi implementat la instituţiile de administraţie publică interesate. 

Principalele categorii de utilizatori ai portalului sunt: 
- tinerii interesaţi să se informeze, să intre în contact cu diferite categorii de funcţionari publici şi să 

se implice în deciziile publice la diferite niveluri; 
- funcţionarii publici, pentru stabilirea dialogului cu tinerii; 
- membrii echipei de proiect; 
- beneficiarul proiectului. 
Portalul trebuie să ofere următoarele servicii: 
- servicii de informare;  
- servicii de consultanţă;  



- promovarea (marketingul) proiectului Tinerii şi decizia la diferite nivele: publicarea stadiului realizării 
activităţilor, rezultatele obţinute, acţiunile vizate; 

- servicii de comunicare în cadrul echipei proiectului şi între echipa proiectului şi public; 
- instrument de lucru în cadrul proiectului: evaluarea rezultatelor acţiunilor întreprinse prin intermediul 

unui sondaj on-line; 

 

 

Proiectarea paginii de intrare (homepage)  
O opţiune foarte importantă la proiectarea homepage-lui portalului a fost alegerea logo-ului şi a siglei 

portalului. Drept logo al portalului a fost aleasă sintagma: Parerea ta contează!, care sugerează importanţa şi 
totodată necesitatea implicării tinerilor la decizie. Sigla portalului este Portalul Tinerilor, siglă care se află 
plasată în colţul de stânga sus al fiecărei pagini (figura 1). 

 

 
 

Figura 1 Homepage-ul portalului tinerilor 
 
 
 
 
 
 

Proiectarea serviciilor de informare 
 
A) Asigurarea accesului la informaţiile privind politicile de tineret 
Premisa realizării dialogului democratic între tineri şi structurile autorităţii publice o constituie stabilirea 

unui contact permanent şi eficace prin care să se realizeze accesul tinerilor la informaţii. Portalul tinerilor va 
îndeplini în final funcţia unui centru de informare electronică care să poată fi adaptat şi implementat la 
instituţiile de administraţie publică interesate. 

B) Asigurarea accesului la rezultatele obţinute în cadrul proiectului 
In versiunea iniţială de prototip, asigurarea accesului de rezultatele obţinute în cadrul proiectului se 

realizează prin secţiunea Raport de cercetare (figura 2). 
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Figura 2 Secţiunea Raport de cercetare 
C) Legături spre site-uri importante pentru tematica portalului 
Sunt realizate prin secţiunea LINK-URI (figura 3). 

 

 
 

Figura 3 Secţiunea LINK-URI 
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Modalitatea de administrare a secţiunii este prezentată în figura 4. 
 

 
 

Figura 4 Administrarea secţiunii LINK-URI 
 

Proiectarea facilităţilor de anchetare on-line a tinerilor cu privire la interesul pentru implicarea 
în deciziile publice 

 

Facilităţile de anchetare proiectate în cadrul portalului urmăresc realizarea unor sondaje de opinie on-
line cu privire la importanţa implicării tinerilor în luarea deciziilor de către instituţiilor administraţiei publice la 
diferite niveluri. Aceste sondaje de opinie sunt implementate cu ajutorul serciciului de voting on-line (figura 5). 
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Figura 5 Voting 

Modalitatea de administrare a secţiunii este prezentată în figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Administrarea secţiunii Voting 
 

Proiectarea serviciilor de ştiri şi evenimente 
A) Adăugarea ştirilor 
Modalitatea de publicare a ştirilor este prezentată în figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Adăugarea ştirilor 
 

Vizualizarea ştirilor noi este realizată în secţiunea STIRI (figura 8). 

 
 

Figura 8 Sectiunea STIRI 
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Căutarea anumitor ştiri, după o serie de criterii se realizează în modul prezentat în figura 9. 
 

 
 

Figura 9 Căutarea ştirilor 
 

Modalitatea de adăugarea a unor evenimente este prezentată în figura 10. 
 

 
 

Figura 10 Adăugarea unui eveniment 
 

Administrarea evenimentelor (modificare sau ştergere) presupune selectarea unui eveniment existent 
(figura 11). 

 

 
 

Figura 11 Selectare eveniment 
 

Proiectarea serviciilor de administrare a utilizatorilor şi conţinutului informaţional 
 

Figurile 12, 13 şi 14 prezintă ferestre de administrare a utilizatrilor şi a continutului portalului. 
 

 
 

Figura 12 Fereastră de administrare a utilizatorilor 
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Figura 13 Statistici portal 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 Fereastră de administrare a portalului 
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