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             31 martie 2008 
 

Piaţa serviciilor de informare publică din România în percepţia românilor 
 
 

Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC) lansează azi, 31 martie 2008, studiul 
SERVICIILE DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA - ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ. Studiul ANBCC a fost realizat în baza 
unei anchete sociologice pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1050 de persoane, în perioada 1-20 
octombrie 2007. Plecând de la ideea cererii şi a ofertei de pe piaţa serviciilor româneşti de informare publică, 
studiul ANBCC analizează percepţiile românilor cu privire la serviciile de informare ale instituţiilor publice. Studiul 
SERVICIILE DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA - ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ poate fi accesat pe website-ul ANBCC, 
la www.robcc.ro, secţiunea Publicaţii/Studii/ANBCC. 
 

Care sunt instituţiile pe care le accesează cel mai mult românii pentru a obţine informaţii? Cât de mulţumiţi sunt 
românii cu privire la serviciile de informare ale instiuţiilor publice? Care sunt domeniile de informare accesate de 
români? – acestea sunt câteva din întrebările la care studiul SERVICIILE DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA - 
ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ a încercat să răspundă. 
 

Cele mai accesate instituţii sunt: medicul de familie (78% din populaţie) şi primăria (67% din populaţie). În ceea 
ce priveşte mulţumirea/nemulţumirea românilor faţă de serviciile instituţiilor publice, primăria reprezintă un caz 
singular: din procentul de 67% care accesează serviciile primăriei, 12% dintre români declară ca au avut 
dificultăţi în interacţiunea cu această instituţie. Totodată, studiul ANBCC analizează şi domeniile de informare 
cele mai accesate, în funcţie de nevoile de informare manifestate de români. O evaluare a nevoilor de informare 
arată că oferta de pe piaţă poate fi structurată în două mari pachete de informaţii: pachetul social (sănătate, 
asistenţă socială, pensii, protecţia copilului etc.) şi pachetul de dezvoltare (învăţământ şi cursuri de 
calificare/recalificare, credite, protecţia consumatorului etc.). Pachetul social este prioritar în ierarhia nevoilor de 
informare ale românilor. 56% dintre români preferă sectorul social de informare, restul de 44% fiind distribuit egal 
între cei care nu manifestă nevoi de informare în ceea ce priveşte relaţia cu instituţiile publice şi cei care preferă 
pachetul de dezvoltare. 
 

Plecând de la necesitatea manifestată de români, în proporţie de 80%, cu privire la existenţa unui serviciu 
integrat de informare publică la nivel local, ANBCC recomandă primăriilor re/configurarea strategiilor de 
informare şi comunicare cu cetăţenii, atât în funcţie de nevoile de informare cât şi în funcţie de gradul de 
mulţumire/nemulţumire manifestat de către aceştia. Deşi poate imposibil de realizat, dorinţa românilor de a avea 
un serviciu integrat de informare publică la nivel local poate fi onorată prin strategii şi măsuri de acţiune în 
sprijnul informării cetăţeneşti care să aibă la bază o evaluare consistentă a nevoilor de informare de la nivel 
local. 

 
Persoană de contact: Olariu Petru, Manager BCC Timişoara (0722-548400). 
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