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REZUMAT 

În lucrarea de față este prezentat portalul 
eCulturalHighway – un sistem construit pentru facilitarea 
accesului utilizatorilor la informaţiile referitoare la 
instituţiile şi obiectivele culturale (muzee, teatre, galerii de 
artă, case memoriale, situri arheologice) la nivel de 
localitate, judeţ şi ţară, care pun în valoare potenţialul 
cultural național, precum şi la informaţiile despre unităţile 
de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) din localităţile în 
care se află obiectivele căutate. Sunt descrise facilitățile pe 
care acest portal le oferă utilizatorilor, baza de date 
relațională dezvoltată pentru a gestiona datele necesare 
unei bune funcționări, modalitățile prin care se poate 
executa popularea cu informații a bazei de date și 
procedura prin care au fost integrate hărțile Google Maps 
în eCulturalHighway pentru a oferi o perspectivă mai 
amplă din punct de vedere turistic. 

Cuvinte cheie 
Turism cultural, patrimoniu cultural, obiective turistice 

Clasificare ACM 
H5.2. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): 
Miscellaneous.  

INTRODUCERE 

Turismul şi cultura au fost mereu foarte apropiate în 
Europa, aceasta fiind tot timpul o destinație importantă 
pentru cei atraşi de cultura sa bogată şi de moştenirile 
istorice. Tendințele majore care au fost observate în ceea 
ce priveşte turismul cultural sunt: 
• interacţiunea între cultură şi turism îşi are rădăcinile 

în perioada de început a turismului şi în prezent 
câştigă din ce în ce mai multă însemnătate; 

• turismul cultural este un factor cheie pentru 
dezvoltarea durabilă şi dialogurile interculturale; 

• moştenirea culturală este expresia identităţii 
oamenilor, a teritoriului, istoriei, tradiţiilor şi 
civilizaţiei. 

Organizarea spaţială a resurselor culturale dintr-o 
localitate şi relaţiile lor cu infrastructura sunt importante 
pentru succesul strategiei de dezvoltare a turismului 
cultural. Sectorul cultural al unei localități sau regiuni 
constă în caracteristicile fizice ale sale şi în moştenirea 
culturală dar și în dotările culturale, incluzând aici 
evenimentele, expoziţiile, teatrele, muzeele, galeriile de 
artă etc. 
eCulturalHighway este un sistem integrat de tip portal 
care dispune de o bază de date ce conţine informaţii 
reprezentative referitoare la instituţii culturale la nivel de 
localitate, judeţ şi ţară şi informaţii turistice. La această 

bază a fost interconectată baza de date realizată pentru 
promovarea cercetărilor, scrierilor şi instrumentelor de 
informare datorate mai multor generaţii de bibliologi 
români. 
În construirea acestui portal s-a considerat utilizatorul ca 
fiind un etalon de referinţă al valorii, prin urmare sistemul 
a fost organizat astfel încât utilizatorul să beneficieze de 
toate avantajele [2] pe care sistemul le poate oferi, cum ar 
fi viteza de comutare a paginilor web, personalizarea 
afişării sau consistenţa afişării. 
Scopul final al acestui portal a fost „Crearea unei 
autostrăzi culturale în România”, în vederea dezvoltării 
durabile a turismului cultural. Portalul cuprinde informaţii 
referitoare la obiective culturale, turistice şi unităţi de 
cazare și promovează instituţiile culturale la nivel de 
localitate, judeţ, ţară pentru a le conferi și vizibilitate 
turistică. Pentru persoanele care doresc să-şi construiască 
un traseu cultural se pun la dispoziţie informaţii legate de 
cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni) cât şi informaţii legate 
de locaţiile în care se află obiectivele căutate, trasee, 
informaţii despre transport și acces la obiective. 
Interfaţa cu utilizatorul a fost proiectată într-o abordare 
bazată pe model. În acest sens s-au avut în vedere modelul 
domeniului și modelul interfeţei. [1]. 

INFORMARE TURISTICĂ PRIN PORTALURI 

Turismul cultural abordează cultura unei regiuni, în 
special valorile ei artistice. Ținând cont de dezvoltarea 
internetului în societatea modernă, portalurile și site-urile 
turistice, precum și blogurile de călătorii sunt instrumente 
puternice de promovare turistică. 
Europa este o destinaţie cheie a turismului cultural cu un 
flux puternic de vizitatori din întreaga lume. Turismul 
cultural reprezintă circulația persoanelor la atracții 
culturale departe de locul obișnuit de reședință, pentru a 
aduna noi informații și experiență, dar și pentru 
satisfacerea nevoilor culturale.[4] 
Programul de Itinerarii Culturale al Consiliului Europei 
cuprinde 29 trasee certificate care acoperă 70 de țări. O 
analiza statistică de la nivelul anului 2011 a itinerariile 
culturale care traversează aceste țări arată densitatea 
rețelei de itinerarii culturale. Astfel Franța (10,4%), 
conduce lista, urmată de Italia (9,7%) și Spania (8,4%). 
Din păcate România se află în grupul țărilor cu o pondere 
mai mică de 0.6%, încadrându-se în categoria națiunilor 
cu potențial de dezvoltare cultural-turistic neexploatat.[5] 
Pe plan european, unul dintre cele mai importante proiecte 
europene este TransRomanica care reprezintă moștenirea 
comună romanică din opt țări din Europa, situate între 
Marea Baltică și Marea Mediterană. Transromanica 
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ghidează la castele, catedrale și mânăstiri construite între 
secolul al 10-lea și al 12-lea. Ca traseu cultural oferă o 
demonstrație concretă a principiilor fundamentale ale 
Consiliului Europei: drepturile omului, democrația 
culturală, diversitatea culturală și de identitate, dialog, 
schimb reciproc și îmbogățire culturală peste granițe și 
secole [8]. 
Dintre programele europene care promovează valorile 
culturale locale amintim programul Cultura [6] (2007-
2013) care facilitează înţelegerea reciprocă, stimulează 
creativitatea şi contribuie la îmbogăţirea reciprocă a 
culturilor europene. Multe alte programe au un impact 
pozitiv deosebit în ceea ce priveşte cultura, fie prin 
proiecte culturale specifice, fie prin experienţele culturale 
personale pe care le încurajează. Printre aceste programe 
se numără „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) [7].  Ținând cont de slaba exploatare a turismului cultural în 
România, se impune dezvoltarea de instrumente pentru 
valorificarea potențialului turistic al patrimoniului cultural 
național. Comunitățile care beneficiază de un nivel ridicat 
al turismului cultural se bucură și de avantajele rezultate, 
cum ar fi creșterea veniturilor locale sau posibilitățile de 
sprijin pentru instituțiile culturale locale [3]. Astfel 
portalul eCultural Highway poate reprezenta un pas 
important în dezvoltarea acestui segment. 

PROIECTAREA PORTALULUI 

Proiectarea aplicației 
În proiectarea arhitecturii acestui portal au fost respectate 
următoarele etape:  
• Determinarea cerințelor care influențează arhitectura 

- crearea unui model al cerințelor care dirijează 
proiectarea arhitecturii; 

• Proiectarea arhitecturii - definirea structurii și a 
responsabilităților componentelor; 

• Validarea - testarea arhitecturii; se realizează 
parcurgând lista de cerințe și eventualele cerințe 
ulterioare. 

Pentru proiectarea sistemului a fost ales modelul n-tier 
client-server. Principalele proprietăți ale acestui model 
sunt:  
• Separarea responsabilităților - se realizează o 

separare clară a nivelului prezentare de nivelul 
business logic și de nivelul responsabil de 
gestionarea datelor.  

• Comunicarea este sincronă - comunicare între 
niveluri este sincronă de tipul cerere-răspuns. 
Cererile se transmit de la clientul web, către serverul 
web, către serverul de aplicații și în final către 
serverul de baze de date.  

• Flexibilitate la instalare - nu există restricții în ceea 
ce privește modul în care aplicația va fi instalată. 

Baza de date a aplicaţiei 
Pentru realizarea bazei de date a fost necesară parcurgerea 
unor etape care nu depind de tipul bazei de date create: 
• analiza sistemului informatic pentru care se 

realizează baza de date şi a cerinţelor informaţionale 
solicitate de sistem; 

• proiectarea structurii bazei de date (schema 
conceptuală, externă şi internă); 

• încărcarea datelor în baza de date; 
• exploatarea şi întreţinerea bazei de date. 

Analiza structurală a sistemului informatic are ca obiectiv 
evidenţierea componentelor (obiectelor) din cadrul 
sistemului, pentru care urmează să se colecteze şi să se 
memoreze date în cadrul bazei de date, precum şi 
evidenţierea legăturilor dintre aceste componente. 
Pe baza cerinţelor de informare a fost proiectat modelul 
domeniului [1], respectiv entităţile, atributele acestora şi 
relaţiile dintre entităţi. Obiectivul, administratorul, 
unitatea de cazare, localitatea reprezintă entitățile 
semnificative din acest model. 
Entitatea în jurul căreia gravitează baza este reprezentată 
de obiectiv. Tabelele și relațiile dintre tabele sunt 
proiectate astfel încât obiectivul să poată fi evidențiat. 
Pentru a putea construi eficient interfaţa Web, sunt 
necesare conexiuni de tip one-to-many şi many-to-many 
între tabelele care alcătuiesc baza de date a portalului. 
În urma analizei cerinţelor am ajuns la concluzia că pentru 
a construi optim sistemul, este de preferat folosirea ca 
sistem de gestiune al bazelor de date a platformei MySQL. 
Am selectat sistemul MySQL deoarece nu implică alte 
costuri, oferă siguranță, flexibilitate şi consistență, iar 
tabelele pot fi construite conform necesităţilor de utilizare. 
Informaţiile stocate  în baza de date MySQL pot fi 
actualizate facil prin intermediul formularelor web. 

Proiectarea interfeței utilizator 
Interfaţa utilizator reprezintă instrumentul prin intermediul 
căruia poate fi accesată baza de date. Această interfață a 
fost construită conform modelelor de domeniu şi de 
interfaţă concretă, şi este divizată în două mari secțiuni: 
• Consultarea/Interogarea bazei de date 
• Gestionarea/Actualizarea informațiilor 

Interfaţa a fost construită astfel încât să ofere acces rapid 
la informaţie, şi să confere opţiuni de regăsire a datelor, 
astfel încât utilizatorul să poată vizualiza  informaţiile 
dorite conform unor criterii alese de el. Interfaţa are un 
caracter unitar, furnizat de standardele și instrumentele 
web curente(HTML5, Ajax, Javascript, XML, 
GoogleMaps API). 
Pentru implementarea fost utilizat limbajul PHP, limbaj 
open-source de procesare ce are avantajul de a interacţiona 
eficient cu platforma MySQL şi de a conferi stabilitate şi 
securitate ridicată pentru protecţia datelor. PHP permite 
furnizarea de conţinut web dinamic - conţinut Web care se 
modifică automat odată cu modificarea informațiilor din 
baza de date. Spre deosebire de limbajele de scripting, 
precum JavaScript, PHP rulează pe serverul Web, nu în 
interiorul browserului Web. În consecinţă, PHP obţine 
accesul la fişiere, baze de date şi alte resurse inaccesibile 
altor programe. 

Gestionarea informației 
După ce informațiile ajung în baza de date, acestea trebuie 
sa fie în continuare disponibile deținătorilor de drepturi 
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