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Abstract 

Social informatics refers to the interdisciplinary study of the design, uses and consequences of information and 

communication technologies (ICTs) that takes into account their interactions with institutional and cultural contexts. 

Social informatics research may be done at group, departmental, organizational, national and/or societal levels of 

analysis, focused on the relationships among information, information systems, the people who use them and the 

context of use. In this paper we outline some of the central principles of a social informatics perspective. In doing this 

we provide an overview of the intellectual geography of social informatics relative to work in the information sciences 

and discuss the contributions that this perspective and literature provide. 

Keywords: social informatics, organizational informatics, sociotechnical systems, intellectual geography, 

information sciences 

 

 

Abstract 

Informatica socială se referă la studiul interdisciplinar asupra formei, utilizărilor şi consecinţelor tehnologiilor 

informaţiei şi comunicării, care ia în considerare interacţiunea acestora cu contextele instituţionale şi culturale. 

Cercetarea în informatica socială se poate realiza la nivel de analiză de grup, departament, de organizaţie, naţional 

şi/sau la nivelul întregii societăţi, aceste niveluri concentrându-se asupra relaţiilor dintre informaţie, sisteme de 

informaţie, oamenii care le folosesc şi contextul în care sunt utilizate. În această lucrare urmărim să subliniem unele 

dintre principiile centrale ale unei perspective din informatica socială. Astfel, furnizăm o privire de ansamblu  asupra 

geografiei intelectuale a informaticii sociale cu referire la activitatea în ştiinţele informaţiei şi discutăm contribuţia 

adusă de această perspectivă şi de prezenta lucrare. 

Cuvinte cheie: informatică socială, informatică organizaţională, sisteme socio-tehnice, geografie intelectuală, 

ştiinţele informaţiei. 

 

 

INTRODUCERE 
Ultima jumătate a secolului 20 a fost caracterizata de o creştere a importantei tehnologiilor 

informaţiei şi comunicării (TIC) în viata socială şi organizaţională. Computerele, fie sub formă de 

staţii de lucru, fie încorporate în aparatura automobilelor, casnice, telefoanelor celulare şi antenelor 

satelit, au devenit parte din materialul activităţii şi vieţii noastre sociale. În decurs de trei decenii, 

Internetul s-a dezvoltat de la o reţea care lega patru universităţi şi laboratoare de cercetare 

americane până la a deveni o reţea globala de comunicare. Rolurile în continua evoluţie şi 

importanta crescânda a structurii World Wide Web (www), a comerţului electronic, a bibliotecilor 

digitale şi educaţiei la distanţă, mediate de computer, sunt exemple de fenomene care depind de 

utilizarea calculatoarelor şi care tind totodată să devină comune. Cum ne schimbă tehnologiile 

informaţiei şi comunicării modurile de muncă şi joacă? Care sunt efectele reducerii crescânde a TIC 

la  rutină în societăţile moderne? Care sunt aspectele şi implicaţiile practice şi conceptuale ale unei 

computerizări în permanenţă extindere şi răspândire? 

                                                 
1
 Mulţumim prof. dr. Howard Rosenbaum pentru permisiunea publicării în limba română a acestui articol. 

http://www.indiana.edu/~edfolks/persons/lewison.html
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În această lucrare se furnizează o imagine de ansamblu asupra geografiei intelectuale a 

investigaţiei şi teoretizării în informatica socială, concentrându-ne asupra aspectelor aplicabile 

ştiinţelor informaţiei. Folosim termenul de geografie intelectuală pentru a desemna locaţia fizica a 

celor care desfăşoară cercetări în informatica socială. Totodată, înţelegem prin termenul ştiinţele 

informaţiei combinaţia dintre domeniile tradiţionale ale ştiinţei informaţiei şi sisteme 

informaţionale legate de literatura privind comportamentul utilizatorului. 

Această cercetare se descompune în trei părţi. În prima parte, vom defini şi discuta concepte 

referitoare la informatica socială. În cea de-a doua parte, vom evidenţia noua geografie intelectuală 

a informaticii sociale în cadrul ştiinţelor informaţiei. În partea a treia vom scoate în evidenţă unele 

contribuţii conceptuale şi aplicate care decurg din acest demers. 

 

CE ESTE INFORMATICA SOCIALĂ? 
Informatica socială reprezintă o perspectiva multidisciplinară. Cercetătorii din domeniul 

informaticii sociale se axează pe consecinţele sociale ale proiectării, implementării şi utilizării TIC 

într-o gamă largă de activităţi sociale şi organizaţionale. Un interes particular îl prezintă rolurile 

TIC în schimbarea socială şi organizaţională Cercetătorii au studiat aspectele sociale ale 

computerizării peste 25 de ani, utilizând termeni precum „analiza socială a utilizării computerului”, 

„impactul social al utilizării computerului”, „politica informaţionala”, „computerele şi societatea” 

şi, de curând, „comunicarea mediată de computer” (Kling, 1999, p.1; Bishop&Star, 1996; p. 309). 

Datorită faptului că rezultatele şi descoperirile acestor cercetări se găsesc în foarte multe şi 

diverse literaturi, ele sunt dificil de accesat de către oamenii de ştiinţă (Kling, Rosenbaum, Sawyer, 

Weisband,& Crawford, în curs de apariţie, p. 12). Informatica organizaţională se referă la acele 

analize de informatică socială care se desfăşoară în cadrul organizaţiilor – unde participanţii 

esenţiali sunt localizaţi în cadrul unor organizaţii identificabile. Multe studii contemporane despre 

rolurile computerizării în conturarea structurilor de muncă şi a celor organizaţionale se încadrează 

în arealul informaticii organizaţionale. Ca şi convenţie, în restul lucrării, informatica socială va 

desemna atât informatica socială cât şi pe cea organizaţională. 

În acest mod, atât cercetările din  informatica organizaţională cât şi cele din informatica 

socială răspund în manieră directă „celei de-a doua întrebări” a lui Bates care defineşte ştiinţa 

informaţiei: „Cum se raportează oamenii la informaţie, cum o caută şi cum o folosesc?”. Ceea ce 

este nou în legătură cu recentul interes în informatica socială este că aceasta reflectă o mişcare 

fundamentală de a consolida aceste curente disparate de cercetare într-un domeniu mai unitar şi mai 

accesibil. 

Ce este în consecinţă informatica socială? După Kling (1999) o concepţie utilă despre 

„ informatica socială” este aceea că identifică un corp de cercetare care examinează aspectele 

sociale ale computerizării. O definiţie mai formală ar fi „studiul interdisciplinar al formei, 

utilizărilor şi consecinţelor tehnologiilor informaţiei care iau în considerare interacţiunea lor cu 

anumite contexte sociale şi instituţionale”. 

Informatica socială este un domeniu de cercetare determinat de probleme, care porneşte de 

la o supoziţie conform căreia tehnologiile informaţiei şi comunicării şi decorurile sociale şi 

organizaţionale în cadrul cărora sunt aplicate sunt într-o relaţie de modelare reciprocă (Bijker, 1993; 

p. 119; Kling, 1996; p. 27; Orlikowski & Baroudi, 1991; p. 12). Cercetătorii din domenii variate 

precum ştiinţa despre computer, ştiinţa informaţiei, comunicaţiile, sociologia, antropologia, 

sistemele informaţionale, management, educaţia şi biblioteconomia (pentru a aminti numai câteva) 

au investigat felurile în care tehnologiile informaţiei şi comunicării şi oamenii care le proiectează, le 

organizează sau le folosesc  se influenţează şi se modelează reciproc în diferite contexte sociale. 

Abordând problema din diverse perspective teoretice şi metodologice, cercetătorii în informatica 

socială încearcă să înţeleagă aspectele complexe pe care le implică TIC şi utilizările lor, aruncă o 
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provocare supoziţiilor comune despre tehnologiile informaţiei şi îmbunătăţesc vieţile oamenilor 

care se joacă şi muncesc cu TIC. 

Informatica socială este caracterizată în continuare de examinarea problemelor, mai degrabă 

decât de teorii sau metode. Astfel, informatica socială este similară altor domenii care sunt definite 

de o sferă de problematică – precum interacţiunea om-computer, ingineria software, studii urbane 

sau gerontologia. Informatica socială diferă de domenii cum ar fi analiza lingvistică sau a 

operaţiilor de cercetare, unde metodologiile definesc punctul lor de interes şi limitele. Activitatea 

informaticii sociale este orientată de asemenea către empiric. Cu alte cuvinte, cercetările din 

informatica socială încearcă să elucideze problemele supărătoare cu care se confruntă oamenii când 

lucrează şi trăiesc alături de sisteme în care TIC avansate sunt o componentă importantă şi din ce în 

ce mai extinsă. 

Cercetările din informatica socială implică orientări normative, analitice şi critice, deşi 

aceste abordări pot fi combinate în orice studiu particular. Orientarea normativă se referă la o 

cercetare care urmăreşte să recomande alternative pentru profesioniştii care proiectează, folosesc 

sau dezvoltă diferite politici privitoare la TIC. Acest tip de cercetare are un scop explicit, şi anume 

acela de a influenţa practica, prin furnizarea de dovezi empirice care ilustrează diferite rezultate 

care apar atunci când oamenii lucrează cu TIC într-o gamă largă de contexte organizaţionale şi 

sociale. De exemplu, mare parte din munca în proiectarea participativă se concentrează asupra 

identificării nuanţei astfel încât utilizatorii să ajungă să înţeleagă şi să îşi adapteze stilul de muncă 

prin intermediul unor relaţii socio-tehnice complexe (ex. Sachs, 1995 ; Wynn, 1979). 

Orientarea analitică se referă la studii care dezvoltă teorii despre TIC în contexte 

instituţionale şi culturale sau la studii empirice care se organizează pentru a contribui la astfel de 

demersuri de teoretizare. Acest tip de cercetare caută să contribuie la o înţelegere mai profundă a 

modului în care evoluţia utilizării TIC într-un anumit context poate fi generalizată la alte TIC şi la 

alte contexte. Un exemplu în acest sens este descrierea pe care o face Kling (1980) perspectivelor 

variate asupra folosirii TIC în organizaţii. 

Orientarea critică se referă la examinarea TIC din perspective care nu adoptă automat  

(necritic) scopurile şi credinţele grupurilor care mediază, proiectează sau implementează TIC 

specifice. Orientarea critică este poate cea mai nouă ( Agre & Schuler, 1997). Ea încurajează 

profesioniştii informaticieni şi cercetătorii să examineze TIC din perspective multiple (ca de 

exemplu ale diferitelor persoane care le folosesc în diverse contexte, precum şi ale celor care le 

proiectează, le implementează sau le întreţin) şi să examineze posibile „moduri de eşec” şi pierderi 

de servicii, precum şi aşteptări idealizate ale utilizării de rutină. Într-un exemplu documentat, o 

firmă de avocatură a început să dezvolte un sistem expert care să automatizeze complet sarcina de a 

codifica documentele folosite ca probe în cadrul litigiilor civile. Suchman (1996) a examinat munca 

funcţionarilor care îndeplineau această activitate de codificare şi a învăţat că de obicei erau necesare 

raţionamente mult mai complexe decât ar fi putut fi făcute de sisteme expert bazate pe reguli. Pe 

baza dovezilor găsite, ea a recomandat ca sistemul informaţional să fie proiectat să ajute 

funcţionarii în munca lor mai degrabă decât să îi  înlocuiască. 

Definiţia informaticii sociale ajută de asemenea la relevarea ideii cheie : TIC nu există în 

izolare socială sau tehnologică. Contextele culturale şi instituţionale în care sunt aplicate 

influenţează modurile în care ele se dezvoltă, tipurile de configuraţii fezabile care se propun, modul 

cum sunt ele implementate şi folosite şi gama de consecinţe pe care le au asupra organizaţiilor şi a 

altor grupări sociale. În acest sens, TIC pot fi conceptualizate în cea mai utilă manieră ca fiind 

“sisteme socio-tehnice”, alcătuite dintr-un amalgam inter-relaţionat şi interdependent de oameni, 

practicile muncii lor şi practicile lor sociale, normele de folosire, hardware şi software, sistemele de 

suport şi utilizatorii de asistenţă, sistemul de întreţinere care păstrează TIC operaţionale ; aceasta 

este ceea ce Kling & Scacchi (1982) au numit „reţeaua de operare”. În următoarea secţiune, vom 

discuta importanţa acestei idei cheie pentru ştiinţele informaţiei. 
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INFORMATICA SOCIALĂ ÎN ŞTIINŢELE INFORMAŢIEI 
Într-o apariţie specială recentă a „Jurnalului societăţii americane pentru ştiinţa informaţiei”, 

autorii au adresat întrebarea legată de definiţia, istoria şi dezvoltarea ştiinţei informaţiei aşa cum 

este ea caracterizată în mod tradiţional. De exemplu, Saracevic (1999 ; p. 1025) susţine că ştiinţa 

informaţiei „se defineşte prin problemele pe care le-a adresat şi prin metodele pe care le-a folosit 

de-a lungul timpului”. El continuă să descrie ştiinţa informaţiei ca fiind un domeniu interdisciplinar, 

în mod fundamental intersectat cu tehnologia informaţiei şi „activ implicat în evoluţia societăţii 

informaţionale”. În mod asemănător, Bates (1999 ; p. 1044) descrie ştiinţa informaţiei ca o “meta-

disciplină” care se preocupă de conţinutul de “discipline convenţionale”, dar din punct de vedere al 

modurilor în care acest conţinut este organizat în vederea unui răspuns eficient. În continuare, ea 

identifică trei „mari” întrebări care definesc domeniul. Întrebarea „fizică” se axează pe trăsăturile şi 

legităţile fundamentale ale informaţiei. Întrebarea „socială” cercetează eventualele moduri în care 

oamenii folosesc sau interacţionează cu informaţia. Întrebarea de „design” direcţionează atenţia 

către problematica accesului la informaţie. 

Preocupările şi temele de bază ale informaticii sociale se suprapun considerabil peste aceste 

viziuni asupra ştiinţei informaţiei, în speţă făcându-se referire la natura sa determinată de probleme 

şi la pornirea sa de a înţelege modalităţile în care oamenii interacţionează cu TIC în organizaţii şi în 

alte contexte sociale şi implicaţiile acestor interacţiuni în schimbarea organizaţională şi socială. Un 

obiectiv al acestei secţiuni este acela de a clarifica măsura în care exista această suprapunere şi de a 

indica unele dintre felurile în care oamenii de ştiinţă în informatică pot beneficia de o perspectivă a 

informaticii sociale.  

Un beneficiu poate apărea în urma familiarizări cu baza empirică a cercetării în informatica 

socială. Acest demers oferă perspective profunde, valoroase asupra problemelor contemporane 

legate de expansiunea crescândă a computerizării. Cercetările informaticii sociale ajută la lărgirea 

viziunii asupra politicii de cercetare în ştiinţele informaţiei. Dezbaterile despre întrebuinţările, 

valorile, potenţialul acestora de a determina schimbarea şi de a influenţa politica publică se 

intensifică şi se desfăşoară în multe forumuri legitime, dincolo de ştiinţa informaţiei. Cercetările 

informaticii sociale angajează aceste dezbateri, atât teoretic cât şi empiric şi leagă domenii înrudite 

şi oameni de ştiinţă cu interese comune (cum ar fi informaticieni, oameni de ştiinţă ai sistemelor 

informaţionale, etc.). Pur şi simplu, dependenţa noastră din ce în ce mai mare de TIC ia numeroase 

forme în organizaţiile contemporane şi în societatea mai largă. 

 

NOUA GEOGRAFIE INTELECTUALĂ A INFORMATICII SOCIALE 
Geografia intelectuală implică o relaţie între idei, concepte şi descoperiri din cercetările 

informaticii sociale şi centrele fizice unde aceasta se desfăşoară. Dată fiind creşterea intelectuală a 

activităţii în informatica socială, este important să se plaseze această activitate în contextul din care 

decurge, ceea ce vom face în următoarele paragrafe. Apoi vom continua cu o scurtă discuţie asupra 

noilor centre de cercetare în informatica socială.  

Cercetarea în informatica socială se axează pe relaţiile socio-tehnice dintre oameni şi TIC pe 

care acestia le folosesc. Astfel, este important să se înţeleagă variatele perspective ale rolurilor pe 

care le permit TIC. Un mod de a vedea rolul TIC este ca pe un set de unelte discrete. Acest mod 

este simplu, dar naiv. În această privinţă, computerul este o maşină care ajută la producerea unui 

raport solid intr-o fracţiune din timpul necesar descrierii parametrilor TIC. 

Astfel de tehnologii surprinzătoare realizează o dimensiune transformativă suplimentară 

când sunt în corespondenţă cu alte tehnologii ale informaţiei. De exemplu, oamenii pot folosi 

telefonul celular şi structura www pentru a primi rapoarte actualizate despre vreme, pe când o 

echipa de dezvoltare de software poate folosi Internetul şi computere comune pentru a lucra 

împreună chiar şi atunci când se afla în zone diferite ale fusului orar (Sawyer, Farber & Spillers, 
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1997). Considerarea folosirii TIC ca parte a unui sistem socio-tehnic evidenţiază natura 

configuraţională a acestor tehnologii.   

Un motiv pentru care numeroase predicţii despre efectele sociale ale implementării unor TIC 

specifice s-au dovedit a fi imprecise este acela că ele se bazează pe modele conceptuale 

suprasimplificate ale unor anumite categorii de TIC şi/sau ale naturii reciproce a relaţiei dintre 

tehnologie şi schimbarea socială. Mai mult, supoziţiile referitoare la aceste relaţii şi modele sunt 

adesea tacite, ceea ce le conferă o putere şi mai mare, deoarece sunt considerate a fi axiomatice. De 

pildă, multe analize asupra computerizării presupun că: 

 TIC au efecte directe asupra organizaţiilor şi asupra vieţii sociale; 

 Aceste efecte depind în esenţă de elementele de procesare ale unei TIC; şi că 

 Elementele de procesare a informaţiei  ale noilor TIC sunt atât de puternice în comparaţie 

cu tehnologiile preexistente încât ele determină efectiv modul în care oamenii le vor folosi 

şi cu ce consecinţe. 

De exemplu, luaţi în considerare efortul naţional al Statelor Unite de a conecta şcolile 

publice la Internet. Această iniţiativa reflectă o credinţă că accesul la Internet îmbunătăţeşte 

experienţa educaţională a elevilor şi îi  pregăteşte pentru slujbe în „societatea informaţională”. 

Aceasta, pe de altă parte, se bazează pe o credinţă conform căreia conectarea computerelor dintr-o 

şcoală  la Internet va determina un proces de învăţare mai bun. În timp ce motivaţia din spatele 

acestui raţionament este lăudabilă, o analiză care se extinde dincolo de valoarea de suprafaţă a 

acestei credinţe duce la întrebări despre modul în care această conectare va fi realizată practic, care 

vor fi îmbunătăţirile aduse experienţei educaţionale a elevilor şi cum vor determina aceste 

schimbări un proces de învăţare mai bun. De exemplu, cea mai mare parte a profesorilor din 

învăţământul pre-universitar nu sunt apţi să folosească o reţea de computere pentru a-şi extinde 

activităţile de clasă (şi vor necesita atât pregătire cât şi suport ulterior pentru menţinerea 

competenţelor). Mai mult, majoritatea computerelor unei şcoli se găsesc în laboratoare speciale, 

astfel încât utilizarea computerului nu se poate integra cu uşurinţă în curriculum. Dimpotrivă, prin 

scopul lor, computerele sunt izolate de sala de clasă (şi adesea şi de curriculum).    

În acest fel, valoarea potenţială care ar apărea prin conectarea şcolii la Internet este umbrită 

de nevoia de a face schimbări sociale la nivelul pregătirii profesorilor şi asistenţei pentru aceştia şi 

necesită scale largi de schimbări curriculare (şi a designului clasei, a spaţiului) necesare încorporării 

utilizării computerelor. În plus, chiar dacă aceste schimbări pot fi făcute, problema privind cum 

exact va îmbunătăţi utilizarea computerului procesul de învăţare nu va fi soluţionată. 

O descoperire comună a cercetării în informatica socială este că există rezultate aparent 

contradictorii ale implementării şi folosirii TIC. Acelaşi tip de sistem informaţional poate avea 

efecte diferite în cadrul a două organizaţii diferite. În unele cazuri, controlul asupra muncii s-a 

centralizat, în timp ce, în alte cazuri, rezultatul a fost descentralizarea (Kling, 1983). Mai mult, 

adăugarea de TIC actualelor rutine de muncă poate să îmbunătăţească sau/ şi să diminueze 

abilităţile muncitorilor (Kling & Jewett, 1994). Cum pot fi explicate aceste rezultate paradoxale? 

Cercetările informaticii sociale se ocupă cu studiul consecinţelor variate ale folosirii TIC în 

organizaţii, evidenţiind importanţa contextelor sociale şi organizaţionale şi a efectelor acestora 

asupra implementării şi folosirii TIC. Acest demers se axează pe importanţa contextului atât în 

proiectarea şi utilizareai TIC şi în viaţa socială şi profesională a persoanelor care le folosesc (Kling, 

1999): „O idee cheie a cercetării în informatica socială este aceea că în influenţarea modurilor în 

care oamenii folosesc informaţia şi tehnologia, un rol semnificativ îl deţine „contextul social” al 

dezvoltării şi utilizării tehnologiei informaţiei, influenţând astfel consecinţele acestora asupra 

relaţiilor de muncă, organizaţionale şi asupra altor relaţii sociale.” 

O astfel de abordare lărgeşte perspectiva TIC şi forţează considerarea acestor tehnologii ca 

fiind mai mult decât simple unelte. Considerarea TIC ca fiind sisteme socio-tehnice înseamnă să le 

vedem într-o reţea complexă de relaţii sociale incluzând (fără să se limiteze în mod necesar la 
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acestea) practicile şi rutinele de la locul de muncă, relaţiile de putere organizaţională si modele de 

comunicare (Bowker, Star, Turner & Gasser, 1997; Mansell & Silverstone, 1995; Wellman, et. al., 

1996). Cercetătorii din domeniul informaticii sociale au descoperit că proiectarea, implementarea şi 

folosirea TIC are loc în acest context social şi sunt influenţate de o gamă largă de decizii şi practici 

non-tehnice. Acesta este un aspect de profunzime care este adesea omis în abordările care tratează 

TIC ca pe nişte unelte. Totuşi, aceste probleme depind adeseori în mod direct de succesul sistemului 

informaţional al unei organizaţii. 

În plus, multe dintre cercetările empirice în informatica socială şi organizaţională aruncă o 

provocare prezumţiilor tacite legate de rolurile şi utilizările TIC. Această investigaţie evidenţiază 

faptul că numeroase forme de TIC, cum ar fi activitatea de grup, utilizarea instrucţională a 

computerului şi realizarea sistemelor de control, sunt adesea abandonate sau restructurate astfel 

încât să fie folosite în noi modalităţi şi au consecinţe pe care proiectanţii şi susţinătorii lor nu le-au 

anticipat în mod explicit. Tabelul 1 rezumă unele dintre descoperirile care reies din literatura despre 

informatica socială şi organizaţională. 

Pentru a ajuta la înţelegerea mai aprofundată a geografiei intelectuale referitoare la 

cercetarea în informatica socială în cadrul ştiinţei informaţiei, în următoarele sub-secţiuni, vom 

scoatem în evidenţă şcoli şi centre axate pe informatică socială, vom furniza exemple de programe 

focalizate şi de cursuri specifice şi vom detalia unele dintre activităţile curente de cercetare. 

 

CENTRE DE INFORMATICĂ SOCIALĂ 
În prezent, principalul centru de cercetare este Centrul pentru Informatică Socială al 

Universităţii Indiana (http://www.slis.indiana.edu/CSI/index.html). Facultatea de la Şcoala de 

Afaceri a Universităţii Napier, Scoţia a realizat site-ul de informatică socială din Edinburgh 

(http://www.bim.napier.ac.uk/esis/default.html). Alte centre care desfăşoară activităţi conexe 

informaticii sociale sunt Centrul de Cercetări asupra Tehnologiei Informaţiei în Organizaţii 

(CRITO), în cadrul Universităţii din California, Irvine (http://www.crito.uci.edu) şi Centrul pentru 

Comerţ Digital de la Universitatea din Syracuza (http://istweb.syr.edu/digital). De asemenea, în 

cadrul Universităţii din Oslo există o serie de proiecte similare informaticii sociale 

(http://internet.informatik.gu.se/main.html). 

Există o puternică tradiţie pentru cercetarea similară celei din informatica socială în Europa 

de Nord, Marea Britanie şi în ţările scandinave şi nordice. De pildă, Şcoala de Economie din Londra 

a căutat în mod expres specialişti în informatică socială în cererea recentă de forţă de muncă. Există 

de asemenea tradiţii de cercetare în informatica socială, independent de orice centru de cercetare în 

particular, la o gamă diversă de şcoli precum Şcoala de Informaţie din Michigan, departamentul de 

Studii Informatice al UCLA, Şcoala de Ştiinţa Informaţiei din cadrul Claremont Graduate 

University şi Şcoala de Comunicare atât din cadrul Universităţii de Stat din California, San Diego, 

cât şi din cadrul Universităţii de Stat din Michigan. 

 

PROGRAME ŞI CURSURI INTERESANTE 
Există un număr de programe şi cursuri cu un conţinut specific de informatică socială. O 

simplă căutare în reţea (folosind termeni precum impacturi sociale sau aspecte sociale ale utilizării 

computerului) va pune în evidenţă numeroase cursuri interesante. Mai precis, există un număr de 

programe care reflectă în mod direct informatica socială. De exemplu, la Universitatea din Indiana, 

există posibilitatea de înrolare în cursuri care reflectă teme de informatica socială  în cadrul Şcolii 

de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informaţiei, Şcolii de Afaceri Kelley, Şcolii de Afaceri Publice şi de 

Mediu şi în cadrul Şcolii de Jurnalism (http://www.slis.indiana.edu/CSI/courses.html). La Şcoala de 

Ştiinţa Informaţiei şi Tehnologie din cadrul Universităţii de Stat din Pennsyvania, absolvenţii şi 

studenţii urmează cursuri care îi ajută să exploreze teme de informatică socială şi organizaţională 

(http://ist.psu.edu/html/curric_courses.html). La Şcoala de Studii Informatice din cadrul 

http://www.slis.indiana.edu/CSI/index.html
http://www.bim.napier.ac.uk/esis/default.html
http://www.crito.uci.edu/
http://internet.informatik.gu.se/main.html
http://www.slis.indiana.edu/CSI/courses.html
http://ist.psu.edu/html/curric_courses.html
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Universităţii din Syracuza, absolvenţii şi studenţii pot urma cursuri legate de informatica socială în 

câteva cursuri de nivele diferite (http://istweb.syr.edu/academic/courses/). Cursuri de informatică 

socială, independente de un program pentru această ştiinţă, sunt oferite de un număr şi mai mare de 

şcoli cum ar fi Universitatea California din San Diego, Universitatea  California din Los Angeles, 

Universitatea de Stat Michigan, Universitatea din IL de la Chicago şi Georgia Tech. Aceste cursuri 

sunt adesea găzduite în şcoala de comunicaţii sau în departamentul de informatică. Această listă nu 

este nici exhaustivă, nici sumară. Ea ajută la ilustrarea conştientizării crescânde a valorii 

descoperirilor şi cercetărilor informaticii sociale. 

 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE CURENTE 
Există un număr crescând de activităţi care au adus munca oamenilor de ştiinţă din domeniul 

informaticii sociale în atenţia specialiştilor informaţiei. În ultimii doi ani s-au discutat elemente de 

informatică socială şi organizaţională atât la nivel naţional cât şi internaţional (vezi http:// 

slis.indiana.edu/SI/siconf1.html).  

Cercetarea în domeniul informaticii sociale este din ce în ce mai mult o parte explicită a 

agendei de cercetări din foarte multe şcoli de ştiinţa informaţiei, atât în America de Nord, cât şi în 

întreaga lume. Ca o indicaţie a tipului de lucru care este desfăşurat de cercetători în informatica 

socială, cititorul este încurajat să exploreze o colecţie de lucrări de cercetare ale Centrului pentru 

Informatică Socială care se pot găsi la http://www.slis.indiana.edu/CSI/papers.html. Oamenii de 

ştiinţă de la alte şcoli sau discipline contribuie de asemenea la acest corp de cunoştinţe. De 

exemplu, mulţi dintre cercetătorii care participă la grupul de lucru 8.2 (sisteme informaţionale în 

organizaţii) (http://www.ifipwg82.org) din cadrul Federaţiei Internaţionale de Procesare a 

Informaţiei (IFIP) desfăşoară cercetări în informatica socială şi organizaţională. 

În plus, există o recunoaştere crescândă a agenţiilor de finanţare ca informatica socială poate 

contribui la proiectarea, construcţia şi rolurile TIC în societatea noastră. Această recunoaştere ia 

formă în cadrul unor activităţi precum workshop-urile sponsorizate, proiecte 

(http://srsweb.nsf.gov/it_side/index.htm) şi sub forma unor fonduri rezervate pentru cercetarea 

implicaţiilor sociale şi organizaţionale ale TIC (http://www.ccic.gov/ac/report/ şi 

http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?nsf99167 pentru exemple). 

 

CONTRIBUŢII 
Atât Saracevic (1999) cât şi Bates (1999) scot în evidenţă faptul că cercetarea în ştiinţa 

informaţiei este strâns legată de rolurile TIC şi de realităţile sociale în care întrebuinţările lor sunt 

captate şi aplicate. Această perspectivă asupra ştiinţei informaţiei are multe aspecte în comun cu 

informatica socială. Timp de mai bine de 25 de ani, cercetătorii în domeniul informaticii sociale au 

studiat diverse forme de TIC, proiectarea şi organizarea lor şi oamenii care le folosesc. Accentul 

atent atât pe analiza contextuală cât şi pe cea empirică a TIC şi a oamenilor din cadre sociale sau 

organizaţionale este din ce în ce mai util oamenilor de ştiinţă din domeniul informaţiei, care sunt 

preocupaţi totodată de proprietăţile fizice şi de problemele de proiectare în sprijinul modurilor în 

care oamenii utilizează informaţia şi sistemele informaţionale. 

Cercetarea informaticii sociale furnizează perspective empirice, riguroase şi adesea critice 

asupra unora dintre cele mai importante întrebări legate de folosirea de TIC.  În acest fel, cercetarea 

respectivă ajută la extinderea dezbaterilor despre TIC care se află în folosire, îi informează pe cei 

care dezvoltă sisteme bazate pe TIC, pe utilizatorii acestor tehnologii şi pe actorii abilitaţi cu putere 

de decizie implicaţi în stabilirea politicilor legate de utilizarea de TIC la diferite niveluri. Această 

cercetare ajută de asemenea la înlocuirea pseudo-cunoaşterii cu descoperiri empirice, riguroase şi 

detaliate, care ajută la modelarea atât a teorie, cât şi a practicii referitor la întrebuinţarea de TIC în 

lumea noastră. 

 

http://istweb.syr.edu/academic/courses/
http://slis.indiana.edu/CSI/papers.html
http://www.ifipwg82.org/
http://srsweb.nsf.gov/it_side/index.htm
http://www.ccic.gov/ac/report/
http://www.nsf.gov/cgi-bin/getpub?nsf99167
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Tabelul 1: Un rezumat al descoperirilor cercetării din cadrul informaticii sociale şi organizaţionale 
 

 

 

1. Contextul întrebuinţării de TIC afectează în mod direct înţelesurile şi rolurile acestora 
Mai precis, contextul contează. Proiectarea de TIC este legată de dinamica socială şi 

organizaţională, iar această dinamică este contextuală. Cu alte cuvinte, TIC sunt întotdeauna legate de 

mediul în care sunt folosite.(Orlikowski, 1993;Kling & Scacchi, 1982). 

 

2. TIC nu au o valoare neutră; utilizarea lor generează câştigători şi învinşi 

Dată fiind natura contextuală a TIC, ele sunt adesea proiectate, implicit sau explicit, pentru a 

susţine structuri sociale şi organizaţionale(Kling, 1992). 

 

3. Folosirea de TIC conduce la efecte multiple şi adesea paradoxale 

Natura dependenta de context a TIC sugerează că TIC similare pot avea rezultate diferite în situaţii 

diferite. Aceasta implică faptul că utilizarea de TIC poate determina atât consecinţe intenţionale, cât şi 

neintenţionale (Tenner, 1996). De exemplu, noi TIC sunt introduse într-un departament al unui guvern 

local pentru a îmbunătăţi eficienţa şi productivitatea organizaţională. Această situaţie determină o stare în 

care personalul departamentului devine dependent de infrastructură pentru a-şi îndeplini îndatoririle 

(efectul intenţional). Totuşi, lipsa unei întreţineri şi dezvoltări sistematice ale acestei infrastructuri duce la 

transformarea TIC în entităţi în care nu se poate avea încredere. Aceasta înseamnă că, în timp, acel birou 

devine de fapt mai puţin capabil să îşi îndeplinească misiunea (efect neintenţional). 

 

4. Folosirea de TIC comportă aspecte morale şi etice, iar acestea au consecinţe sociale 

Natura contextuală a TIC înseamnă că dezvoltarea şi utilizarea lor determină probleme morale şi 

etice (Nissenbaum, 1994). Acest set de subiecte reflectă adesea cele mai cunoscute dintre problemele cheie 

din informatica socială/organizaţională. 

 

5. TIC sunt configurabile – sunt de fapt colecţii de componente distincte 

Termenul, TIC, reflectă de fapt colecţii de componente distincte. Aceste componente – dintre care 

multe sunt elemente utile – sunt asamblate în colecţii unice pentru fiecare organizaţie (sau unitate socială, 

depinzând de nivelul de analiză). În plus, funcţiunile multiple şi abilitatea de a reprograma (sau de a 

modifica ori de a extinde) aceste funcţiuni face orice colecţie de TIC puternic reconfigurabilă (Brown, 

1998; Sawyer, Farber, & Spillers, 1997). 

 

6. TIC urmăresc traiectorii, iar aceste traiectorii favorizează starea de fapt 

Abilitatea configuraţională a TIC are la bază traiectoriile componentelor. O traiectorie se referă la 

faptul că orice componentă care se poate defini poate fi văzută ca o serie de produse care evoluează (sau 

versiuni) (vezi Quintas, 1994). Adică au o istorie şi un viitor. Starea de fapt înseamnă că relaţiile 

preexistente de putere şi viaţa socială sunt adesea menţinute şi fortificate. De când TIC sunt entităţi socio-

tehnice, evoluţia lor ţine de istoria socială, cât şi de progresul tehnic (Edwards, 1994).  

 

7. TIC co-evoluează în timpul proiectării/dezvoltării şi folosirii (înainte şi după 

implementare) 

Abilitatea configuraţională a TIC subliniază de asemenea procesul socio-tehnic de proiectare, 

dezvoltare şi folosire, care sunt reflectate în fiecare etapă din existenţa unei TIC. Folosirea unui sistem se 

derulează de-a lungul timpului sub forma unei adaptări reciproce între TIC şi sistemul social în care au fost 

plasate (Leonard-Barton, 1988). Acest proces în continuă derulare, un „proiect în desfăşurare”, implică de 

asemenea variaţiile de putere socială care definesc în mare parte discursul dintre utilizatorii şi creatorii de 

TIC (Kling & Iacona, 1984). 
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Abstract 

In recent years there has been an important change in children‟s habits of media use, both in Denmark and in 

many other parts of the northern hemisphere. One reason for this is that ICT has really joined the ranks of media which 

are integral to children‟s everyday lives. Central to this investigation of the significance of ICT for children is the 

necessity of surveying the theoretical and empirical problems which have characterised research into children‟s media 

use, and of determining which of these problem formulations can be used as the basis for further investigations, and 

which new problems arise from children‟s use of the new media.  

Keywords: children, use of ICT, interactivity, project 

 

 

Abstract 

Bazat pe cercetarea întreprinsă pe o perioadă de cinci ani în cadrul proiectului „Children growing up with 

interactive media in a future perspective”, proiect ce descrie utilizarea zilnică a TIC (acasă, la şcoală, în cluburile de 

Internet sau în alte locuri) de către copiii danezi cu vârsta cuprinsă între şapte şi cincisprezece ani, acest articol prezintă 

rezultatele studiului asupra copiilor (în sprijinul acestui demers fiind intervievaţi şi profesorii acestora, dar şi părinţii), 

scopul proiectului fiind de a studia cum îşi creează copiii propriile lor înţeleseri legate de utilizarea TIC, ce semnificaţie 

au pentru ei, ce efect au acestea asupra lor din perspective învăţării, a competenţelor, a jocului, a socializării şi a 

culturii. Astfel s-a încercat înţelegerea deplină a cum copiii din ziua de azi folosesc aceste tehnologii şi realizările ce 

urmează în acest domeniu, în viitorul apropiat. 

Cuvinte cheie: copii, ICT, interactivitate, proiect 

 

 

In recent years there has been an important change in children‟s habits of media use, both in 

Denmark and in many other parts of the northern hemisphere. One reason for this is that ICT has 

really joined the ranks of media which are integral to children‟s everyday lives. Central to this 

investigation of the significance of ICT for children is the necessity of surveying the theoretical and 

empirical problems which have characterised research into children‟s media use, and of determining 

which of these problem formulations can be used as the basis for further investigations, and which 

new problems arise from children‟s use of the new media.  

We will here approach this set of problems by first surveying the research into children and 

media which was dominant in the 1980s and 1990s. This will be followed by a discussion of the 

specific methodological problems arising in the investigation of children‟s use of ICT. This article 

will draw on experience from our work on a five-year research project “Children growing up with 

interactive media – in a future perspective”, in which we investigate Danish children‟s use of 

interactive media in their everyday lives. The aim of the project has been to investigate the ways in 

which children between the ages of seven and 15 use interactive media in their everyday lives - in 

the home, at school and in after-school clubs – and the significance of these media for their 

learning, competences, play, socialisation and culture.  
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DEVELOPMENTS IN CHILDREN’s MEDIA USE IN THE 1980s AND 1990s 
During the 1960s and 70s TV became established as a factor in children‟s everyday lives, 

with children‟s television emerging as an institution which constituted a special media space for 

children‟s culture. The VCR entered the home in the 1980s, enabling children to record their 

favourite programmes for later viewing when they are busy with other activities. Purchased video 

recordings have come to compete with toys: children collect and swap them, and they are a focal 

point for children‟s social activity.  

With the expansion of computer ownership in the 1990s children gained access to a new 

medium which differs in many ways from earlier media and thus presents a challenge to research in 

children‟s media use. These were the years in which a change occurred in the media use and 

preferences of large numbers of children: their media habits were increasingly oriented towards the 

computer as, firstly, they gained greater access to computers in the home, at school and in after-

school clubs, and secondly, as the range of computer activities was developed and expanded.  

Earlier research into children and media focused largely on specific problem areas in 

connection with children‟s media use, with their point of departure in an anxiety concerning the 

possibility of the media‟s negative influence on children‟s development; violence was a prominent 

topic. Since the 1980s, however, there has been a shift of focus in line with the growing interest in 

investigating what children use the media for and the semantic structures they create in their use of 

the media.  

Today the media are principally regarded as a resource which children draw on in relation to 

many aspects of their development (Thorup 1998, Bazalgette and Buckingham 1995). All three 

media mentioned above (TV, video, computer) are first and foremost resources for acquiring 

information and experiences (Livingstone & Bovill 2001). Children also use the media in their 

identity formation and as a means of self-orientation in relation to teenage and adult life (Sørensen 

2003). Furthermore, the media are important both for children‟s informal learning processes and as 

inspiration for their play and other activities (Sanger 1997, Selfton-Green 1998, Sørensen 2005). 

The media are also often constitutive of fellowship and social relations formed in connection with 

or arising from some of the media, providing children with a shared foundation for their experience. 

Finally, children use the media for communication, and here the significance of ICT has grown 

enormously in connection with chat and e-mails (Sørensen & Olesen 2000). 

 

RESEARCH IN CHILDREN’s MEDIA USE IN THE 1980s AND 1990s 
Before concentrating on the new problems being raised in the investigation of children‟s use 

of interactive media, a short account will be given of some principal trends in the theoretical and 

empirical research from the 1980s and 1990s dealing with children‟s use of TV, film and video
2
. 

In the 1980s, reception theory was of great importance in research into children and media. 

Here, a central role is given to the child‟s reception, the meaning formation created with respect to 

the receiver during and after communication in a specific situation. The acquisition of the media 

content is regarded as a an adaptation process in which the child‟s psychological, social and cultural 

premises enter into a dynamic relationship with the media content, with the situation in which 

reception takes place also influencing the process.  

Qualitative methods play a vital role in empirical reception research, especially in 

qualitative empirical receiver analyses, where fewer receivers take part; here the open depth 

interview is a much used method, and the principal interest is in the decoding process. The child is 

                                                 
2
 Here the focus will be on the principal trends in Danish research in children and media. In other countries, Effect 

research and Uses and Gratification have been important in research in children and media, but these approaches have 

not had much significance in Denmark. 
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regarded as the active participant in the production of meaning – i.e. as the one who, to a greater or 

lesser extent, actualises the meaning of the media product in the communication process.  

In its rejection of the idea that children are passively affected by the media
3
, reception 

research has contributed to the more nuanced ways in which the relation between children and 

media is viewed. Children‟s experience, knowledge and attitudes are activated and applied with 

respect to the individual media product, with the consequence that what children experience in 

relation to the specific media product and the meanings they construct will vary and reflect the 

culture and specific experiences which each child brings with her (Schrøder 2003). 

Much earlier research dealing with children and TV focussed on the media‟s negative effect 

on children and young people. Reception research, on the other hand, has helped bring about an 

orientation towards other aspects of children‟s reception. In the 80s a number of scholars began to 

consider some of the „benefits‟ connected with children‟s media use (Davis 1989, Gynter & 

McAller 1990, Hodge & Tripp 1986).  

In recent years attention to the context in which media use takes place has increased, which 

has meant that interest has grown in investigating children‟s use of the media at the home, at school 

and in their peer groups. Children‟s media usage usually occurs in social spaces, with adults and 

other children present and participating in the media usage. The social and communicative relations 

forged by media usage influence the signification processes created by children. The methodology 

of media ethnography, centring on participant observation, has gained increasing importance in 

recent years as a research trend which attempts to investigate these matters (Drotner 1993).  

Media ethnography seems a central approach to children‟s computer use as it is able to 

detail the complexity which unfolds in relation to the screen and the social space created by children 

at the screen. When, for instance, children play computer games, there can be space for friendship 

and feelings, for sharing interests, for displays of achievement and for arranged events (Sørensen & 

Jessen 2000b). Children‟s use of media should not be regarded in isolation, as a relation between 

the child and the medium, but must be seen as part of a larger whole. Children‟s media usage is of a 

particularly complex nature since it includes many factors significant for the way children make use 

of the media: individual, familial and social factors, the peer group, media access, and cultural and 

political circumstances. 

 

CHANGES IN CHILDREN’s MEDIA CULTURE 
Children‟s growing use of ICT has entailed a number of changes in their media culture. The 

introduction of the computer brought about a paradigm shift in children‟s use of the media, since as 

media the computer and the internet differ in many ways from TV and video. In contrast to TV and 

video use, computer and internet use is characterised by certain features which are of importance for 

children‟s use of these media. A brief account will follow of these characteristic features. 

 

COMPUTER AND INTERNET: CHARACTERISTIC FEATURES 
In their use of TV and video children are principally recipients. Their position is also 

receptive when they use computer and internet, but they also use different forms of interactivity 

dependent on the programme they use. With the computer and internet the boundaries between 

reception and production, between mass communication and interactive communication, are 

beginning to dissolve. Children‟s position alters from being mainly recipients to being actors who 

are obliged to interact concretely in relation to the programme used. Computer games, for instance, 

present the opportunity to choose options and act in relation to what is on the screen, and these 

actions have consequences for the later stages of the game. The degree of interactivity depends on 

the programme being used. In some computer games the players are restricted by narrowly defined 

                                                 
3
 This idea has left its mark on effect research and critical media research. 
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parameters and systems built into the programme, whilst other games allow greater freedom, with 

the player a partner with co-responsibility for the development of the action. This is the case in 

strategy games and adventure games, for example.  

A characteristic feature of many computer programmes, and of the Internet, is the 

hypermedia structure, in which links are used to enable leaps from one page to another, thus 

breaking with the linear form characterising TV and videos. On the internet children have a high 

degree of self-determination in searching for information and experiences. Using the Internet‟s 

hypermedia structure, they jump around in a non-linear structure, with only their own interest 

deciding the direction they take.  

Another characteristic feature of some computer programmes and the Internet is that they 

integrate a number of media. Bolter says that they absorb earlier media and reform or re-mediate 

them in various ways (Bolter 1999). Earlier media such as photography, TV, film and video are 

reshaped into new aesthetic and communicative digital forms. 

Children have grown up with ICT, and our work on the research project has shown us that 

their use of such media products as computer games and their own multimedia productions 

demonstrate that they have developed perceptual and cognitive competences which are particularly 

noticeable in relation to spatiality. Here they differ from many adults, and this is an aspect which 

the adult researcher must bear in mind and make allowances for.  

 

CHILDREN’s USE OF ICT 
The characteristic features detailed above give rise to the formulation of new problems 

implying that children‟s computer use cannot simply be analysed and interpreted on the premises of 

previous media. The interaction between child and computer, the hypermedia structure and the 

integration of several media result in a more or less radical alteration in the nature of use. 

In what follows we will first compare the computer game and the film, giving examples of 

how the media influences children‟s use. These two media were chosen for comparison because 

both are popular with children for providing experiences of a fictional nature, and also because they 

share similar generic features. After this an account will be given of the way children use virtual 

spaces. Here we will focus on the multifaceted uses which the computer medium enables.  

 

FROM EMPATHIC IDENTIFICATION TO ACTIVE INVOLVEMENT 
When children watch films they actively interpret what they see in relation to their own 

situation. The same is true of their use of computer games, except that when they play computer 

games they also have to perform actions. They have co-responsibility for the course of the game, 

controlling, acting, and making choices, all of which has significance for the experience they have 

of the game and their identification with it.  

According to Murray (1997), much of the experience of playing a computer game has to do 

with the ability to step into a situation in a fictive universe, making identification with and 

participation in the fiction more direct. Another aspect of the special experience of playing a 

computer game is that the game does not proceed in the same way each time it is played: the 

player‟s actions have consequences. Thus the child has influence on the course of the fiction, which 

gives the feeling that it is not predetermined but dependent on the options the player chooses. 

Interactivity supplements the excitement and intensity of traditional fiction with such elements as 

challenge and exploration.  

Identification with the computer game‟s fictive universe is of a different nature from 

identification with the action of a film. In the computer game the child‟s motor functions are active. 

When the child watches a film and relates empathically with the characters, such identification is 

centrally significant. This kind of empathic identification is rarely present when playing computer 

games: there are not actual developed characters with whom the player can identify in the same way 
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as with characters in a film. The avatars in computer games do not react emotionally as characters 

do in a film: they are typically more or less stylised and without any clear identity. They usually 

have the same function for the player as pieces do in a board game. Avatars are the mediators by 

whose means the game can be won (Sørensen & Jessen 2000a). 

Even though computer games take over generic features from the film, playing a computer 

game is not a kind of intensified film experience. It is a different type of identification and 

experience, more closely connected with play and games than with cinematic fiction genres and 

leading to a form of active involvement similarly familiar from play and games (Sørensen & Jessen 

2000a). 

 

ACTIVITIES IN THE NEW MEDIA ARE QUALITATIVELY DIFFERENT 
Computer games can be compared to film, in some respects, but other ICT activities have 

such different qualities that comparison is meaningless. It is, for example, possible to describe 

online chat as a cross between chatting on the phone and writing a letter, but these forms of 

communication are still very different from the new chat form. 

Internet access breaks in many ways with the one-way communication which characterises 

TV and video
4
. Children have learnt how to make extensive use of these new means of 

communication, using the Internet for many different types of communication. The Internet gives 

children access to a virtual space, and this is something new in the history of childhood. Some of 

the forms of communication they use have their roots in earlier forms, but the fact that they can 

operate in a virtual world distinguishes them as a platform for communication which is qualitatively 

different. 

Virtual space provides children with a forum for such activities as chat, role-play, 

information searches and surfing, conferences, news groups and learning spaces. Body and space 

take on a new meaning in virtual space. The virtual rooms are also digital, and differ according to 

activity: there is a difference, for example, between chat rooms and computer games rooms.  

When children chat online their physical bodies are absent: this is a case of communication 

without the body
5
. The unbodied communication and existence in chat channels and other online 

rooms provide children with options which have never previously been part of their culture. Identity 

and individuality are liberated from physicality, as on the net people have the opportunity of living 

in a plurality of worlds and with a plurality of identities (Stuedahl 1998). 

The various activities in virtual spaces allow children to get and create experiences and 

information. They use the rooms for virtual games, communication and play, never seeing their 

virtual partners and opponents except when they have appointed virtual meetings with others whom 

they know.  

In the virtual learning rooms children carry out projects across cultures and geographical 

distance. Here communication takes place via conference systems and is principally in the form of 

writing, though there is also the possibility of using images and sound. Video communication is 

also developing rapidly within the conference systems, and will soon be a common characteristic of 

these virtual learning rooms.  

 

RESEARCHING CHILDREN’s LIVES: SOME GENERAL PROBLEMS 
Activities and options such as those described above have been central in the research 

project “Children growing up with interactive media in a future perspective”. As progress in this 

field proceeds at break-neck speed it has from the start been our aim to construct a picture of a 

(near) future perspective rather than to focus on the here-and-now. Before we can even start to 

                                                 
4
 This is not to say that one-way communication has no place on the Internet: many home pages, for example, are 

characterised by one-way communication. 
5
 However, it can be asserted that in written communication the body is present as sensory staging.  
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confront the special problems involved in investigating the uses of the new media in children‟s 

everyday lives, it will be necessary to give an account of the methodological approach used for 

researching children‟s everyday lives. 

As far back as 1974 the sociologist Mackay wrote that the traditional view of children is “an 

expression of the sociologists´ common sense position in the world, i.e., as adults” (Mackay 1974: 

180). By this he meant that the epistemological consequences of adults researching children‟s lives 

on the basis of their own values and experience are that they do not manage to see children as 

children but as “adults‟ children”. As in studies of “foreigners”, it is the dominant culture which 

assumes the right to interpret the subordinate culture, often without attempting to understand the 

meaning ascribed to actions in the subordinate culture. In an attempt to avoid this kind of 

“adultcentricity”, we work with a “child‟s perspective”. As an adult one may make one‟s own 

evaluation of the activities children pursue at the computer: what do they learn, when does it appear 

to be a waste of time, when are games exciting, innovative, absorbing, etc. Most of us make such 

evaluations, which we account for, more or less explicitly, on the basis of our memories of our own 

childhood and what we observe in the children around us. The childhood researcher Jan Kampmann 

writes that when adults try to describe children‟s reality what they present is construction and 

reconstruction. When dealing with young children it is construction: the adult tries by means of 

observation and interpretation to construct concepts to explain the intention, meaning and 

significance of different types of action from the child‟s perspective. Reconstruction comes into it 

since interpretation unavoidably involves the conscious or unconscious inclusion of ways of 

thinking derived from the adult‟s own childhood experience (Kampmann 1996). 

In recent years, scholars working in the field of child research have attempted to address this 

problem (Olesen 2000). To summarise the situation briefly, it is more usual these days to recognise 

children‟s culture as a separate phenomenon rather than as an imperfect preliminary stage of the 

real thing, that is, the adult world. Jan Kampmann has written a working paper, “Children as 

informants” in which he sums up the situation in the field: a child‟s perspective implies that the 

adult researcher attempts by means of reflection to present  something she is not herself part of, 

whilst the child is part of it, or in the midst of it, without (necessarily) reflecting on it. This has the 

following methodological consequences: 

 that the child becomes the expert informant because he or she is in the centre, not just as 

an object to be studied but as a subject who really knows how it is to live a particular 

life;  

 that the adult must translate and interpret the child‟s expressions, actions, attitudes etc, 

placing herself in a more modest role than adults are accustomed to as she is dependent 

on the voluntary cooperation of the expert. Furthermore, the researcher must always be 

prepared to accept a degree of uncertainty about the success and precision of her 

attempts at translating and interpreting. 

 

TWO OPTICS 
As an extension to the “child‟s perspective” we have worked with two optics, each of which 

contributes to guiding scientific understanding and research in the field. These are relevant when 

the aim is to view children‟s lives in their entirety rather than focussing on isolated parts selected by 

adults. We have chosen to call one of these optics “children‟s culture”: here the focus is on 

children‟s own production, with respect both to process and product. The other optic concerns the 

methodological approach to the field, with media ethnography an ideal as emphasis is here laid on 

focussing on everyday life in a broader context than the situation of media use.  

In the work of child researcher Flemming Mouritsen, children‟s culture is defined as “the 

cultural expressions which children produce within their own networks” (Mouritsen 1996:11). He 

explicitly mentions children‟s use of the media as instruments enabling their own expression or as 
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the focus of a special forum of togetherness. He also says that the culture of play is propagated via 

informal social networks and is passed on from one set of children to another. It is dependent on 

children‟s participation and practice and on their acquisition of skills with respect to expressive 

forms, aesthetic techniques, and forms of organisation, staging and performance. This culture does 

not exist as product but comes into being by means of children‟s production in specific situations 

(Mouritsen 1996). This definition will prove to be central to the work of investigating activities in 

the transient interactive media.  

The second optic is media ethnography as it has been developed in the course of the 1990s 

within research into the media usage of children and young people. The advantage of this optic is 

that unlike reception analysis, where the researcher is interested in the receiver‟s meaning formation 

in the actual decoding situation and in relation to a concrete media or a concrete genre, it tries to put 

together an integrated picture of the media user‟s everyday life. Media resaercher Kirsten Drotner 

writes that an ethnographic perspective implies taking the starting point in the social interaction of a 

concrete group of people, with their experience and absorption of media-based communication only 

one among many cultural processes (Drotner 1993a).  

By using a media-ethnographic optic we show that we do not wish to isolate one medium 

and make it an object for research “in itself”. We assume, on the contrary, that a medium is 

constructed by its use in a constant praxis. This implies that in our work the actors and the social 

and cultural meaning formations which take place among them are far more central. If the actors – 

in this case children in the seven to 15 age group – are in the centre, we need to meet them in their 

social and cultural space and ideally (to start with, at least) without putting interactive media on the 

agenda. We must follow the children over a sufficient length of time and in sufficiently many 

situations to enable us to form a comprehensive impression of their use of interactive media: how, 

when, why, with whom etc the interactive media are used and the semantic structures and 

interpretive communities which exist in relation to them.  

 

METHODS OF INVESTIGATING CHILDREN’s USE OF ICT 
This section will present a number of methodological tools and discussions which have 

come into being to meet the challenge for the empirically orientated researcher created by children‟s 

use of ICT. 

 

PERSPECTIVES OF THE FUTURE AND EVERYDAY LIFE 
The future perspective has led to our focussing especially on children who use the computer 

more, or have a broader spectrum of uses, than children on average, on the assumption that in years 

to come the computer will play an increasing role in children‟s time, space and consciousness. Thus 

we have let the medium be directly decisive for our choice of children to participate in the 

investigation. 

Throughout the project we have observed the children and their ICT use at school. We have 

interviewed them in groups at school, visited them in the school‟s after-school facility and 

interviewed selected children in their homes. This attention to the child in a variety of social spheres 

has contributed to our view of their media use in a social and cultural context. We have also 

interviewed their teachers and parents in order to get a better picture of the attitudes, rules, 

intentions etc of the adults around the children with respect to their use of interactive media 

(Sørensen & Olesen 2000).  

The children we observed and interviewed were selected on the one hand on the basis of 

their varied demographic characteristics and on the other – for the reasons already given – because 

they all show a greater incidence of media usage than children on average. This can involve a 

certain reliability problem, as we are not able to assess whether children who share this 

characteristic do not also differ from their peers in other ways, for example as concerns their social 
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network, their communication skills and interests, their relations with their parents and their other 

spare-time activities
6
. Another reliability problem can be attributed to the very nature of the 

technology. It can be assumed that in a few years‟ time information and communication technology 

will be very different from what is available today, and that may lead to completely different kinds 

of usage from what can be observed here and now. 

 

TRANSIENT TEXTS 
Children produce texts continually on the computer, texts that have immediate value and 

relevance but the next moment belong to the past, gone, uninteresting. Of course this is particularly 

the case with chat, but is also true of experimentation in graphics, verse, music, images etc, in 

which texts are deleted or altered as quickly as they are produced.  

A way of investigating the chat phenomenon, for example, is by going onto some of the chat 

channels where from observations and interviews we know that the children come, and printing out 

communications that we find there. This allows us to follow the dialogue with its changes of 

partners, turn-taking, language use etc; but we cannot know who it is who is chatting, and this is a 

central problem in this context. It might be adults, or seven-year-old boys, or girls of 17: we can‟t 

tell, and this means that there are limits to the understanding which we can gain from such print-

outs.  

Another option is to establish special contact with a group of children and get them to save 

their digital communications over a short period of time, using the printouts of these afterwards as 

the foundation for interviews to enlarge on them. This has the distinct advantage that the researcher 

knows which children are taking part and is able to see the individual child‟s development in 

various computer activities. In order to motivate children to go along with such a project we have 

had the possibility of making available a number of resources, such as multi-media programmes, 

digital cameras, printers, internet connections and telephone subscriptions. We chose to give these 

resources to children with greater and more varied computer usage than the average, because they 

are already active and motivated. This method allows us to see how inventively children can use 

ICT for when all the technical possibilities that exist today are available to them.  

Finally there is the option of taking a line orientated more towards action research. In the 

recognition that the texts are transient, one method is to set up a space for digital communication. In 

our project this was achieved by inviting two 8
th

-grade classes to communicate with each other and 

work together on the net.  Over a period of eight months, all the children in the two classes are 

equipped with computers, modems and subsidised telephone subscriptions, and a special net address 

is set up for their activities, with portraits of everyone involved in the project, the joint exercises 

which are to be worked on in groups consisting of members of both classes, each class‟s own 

discussion room, the news room and a shared chat room
7
. All communication activities in this 

project are registered and regularly printed out, providing material for many different research 

approaches. 

No matter how we deal with it, however, we have to acknowledge the centrality in a 

research perspective of the problem of transience, since transience is a characteristic of the medium. 

When we ask children to save what they produce we are asking them to change something 

fundamental in their use of the medium, and this results in a validity problem (a concrete example: 

does one write an e-mail to a friend differently when one has to save it because a researcher is going 

to come and talk to one about it later?). The same is probably true to some extent when the children 

                                                 
6
 A reliability assessment is an assessment of the degree of precision with which findings can be quantified. 

7
 It should be mentioned that the project was started at a two-day seminar where the classes met each other in physical 

space, listened to presentations, produced portraits and got to know each other. Meeting of this kind are held regularly 

in order to maintain contact and the motivation to communicate.  
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know that we can see their activities: anonymity disappears. On the other hand, with this method it 

is possible to get much closer to the normal communication situation.  

 

ABSENCE OF A PHYSICAL ROOM 
From a research point of view another central problem is that observation must take place 

without the framework of a physical room. It is possible to see the individual child or groups of 

children and their activities at the computer, but not to observe their actual activity in the virtual 

forum.  

Again, it is of course possible to print out children‟s online communication activity; the 

problem with this is stated above. The printouts can be used as the object of textual analysis, with 

the challenge being to follow and investigate the actions taken by the children, whether they are 

chatting or themselves producing a multimedia programme. This latter type of production can also 

be subjected to aesthetic and content-orientated analysis.  

In this connection it should also be stated that children‟s social activities at and around the 

computer can also give us vital insight into how they are using the medium. An example of this is 

seen in a lengthy course of observation in an after-school club, where it is particularly the boys who 

chat, and it is apparent that communication occurs at least as much between the boys in physical 

space as between them and their chat contacts in virtual space (Sørensen & Olesen 2000). For this 

reason the familiar qualitative methods like interview and observation should still be regarded as 

being of great value.  

In our experience, especially when interviewing younger children it can be very useful to 

conduct the interview in their homes and preferably in front of the computer to make it easier for 

them to tell about their everyday activities and demonstrate what they say on the screen.  

 
INTERACTIVITY AND GLOBALISATION 
As mentioned above, interactivity is central in both physical and virtual space. The 

interactivity occurring between the individual child and his or her computer activities can be seen 

directly if the researcher has access to the spaces where they take place. However, the actions and 

choices are made so rapidly that it can be difficult to follow the process. Much work has been dome 

with adults using the “thinking aloud” method, in which the person at the computer attempts to tell 

what she is doing and why (Simonsen 2000), but using this model with children is very problematic 

as most children are not capable of expressing reflections of this kind. Their usual answer will be “I 

just do it”. Here video recording can be of aid. It is best to have two cameras to record the child and 

the screen simultaneously: video recordings of this type yield rich material giving the possibility of 

registering the child‟s choices and ways of acting in great depth (Jordan & Henderson 1995, Alrøe 

& Dirckink-Holmfeld 1997).  

ICT permits its users to transcend space and time in a quite special way, and this can make it 

difficult for the researcher to grasp the physical conditions behind or surrounding virtual 

communication between actors at great physical distance from each other. Concretely, it can be 

difficult to follow two classes in Copenhagen and Boston respectively working together on an 

intercultural project. The focal point will naturally be the activities in virtual space, even though we 

realise the importance of knowing the context within and in relation to which these activities are 

carried out.  

 

THE STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THE EMPIRICALLY ORIENTED 
RESEARCH STRATEGY 
As stated above, this project‟s conceptual interest is primarily hermeneutic. We are 

interested in how children create meaning around their use of ICT, the significance that the 

interactive media have for them, and the effect this has on them in the perspective of learning, 
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competence, play, socialisation and culture. As scholars our aim has been to create deeper 

understanding of how today‟s children use interactive media and the possible developments in this 

field in the near future.  

A distinction should be made between a conceptual interest that is humanistic and 

hermeneutic and one that is sociologically orientated. The hermeneutic interest, in other words, is 

geared towards interpretation for the production of meaning. What is central here is people‟s 

understanding of a situation, the values, ideas and interests they connect with it. The sociologically 

orientated conceptual interest is geared towards pinpointing the causal context or functional 

relations and viewing finite phenomena in a sociological context. 

The strength of the hermeneutic approach is that it expresses life as it is lived, giving 

language to the complexity and nuances of the actions and processes by which children create 

meaning and interpret their experience.  

 

 

 

REFERENCES: 
1. Alrø, H. & Dirckink-Holmfeld, L. (1997): Videoobservation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 

2. Bazalgette, C. & Buckingham, D. (Eds.) (1995): In front of the Children - Screen Entertainment and 

Young Audiences. London: British Film Institute. 

3. Bolter, D. (1999): Remediation and the Desire og Immediacy. Paper. Conference: Creativity & 

Consumption. University of Luton 29-31 March 1999. 

4. Davis, M. M. (1989): Television is Good for your Kids. London: Hilary Shipman. 

5. Drotner, K. (1993): Media Ethnography: An other story? In: Carlsson, U. (Ed): Nordisk forskning 

om kvinnor och medier. Göteborg: Nordicom. 

6. Drotner, K. (1993a): Medieetnografiske problemstillinger - en oversigt. Århus: Mediekultur, 21. 

7. Drotner, K. (1999): Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab. København: 

Borgen/Media. 

8. Garfinkel, H. (1967): Studies in Ethnomethodology. New York: Englewood Cliffs. 

9. Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967): The Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine. 

10. Goode, D.A. (1986): Kids, Culture and Innocents. In Human Studies 9, Dordrecht: Martinus Nijhoff 

Publishers. 

11. Gynter, B. & McAlleer, J. L. (1990): Children and Television – The one Eyed Monster. London & 

New York: Routledge. 

12. Hodge, R. & Tripp, D. (1986): Children and Television. Cambridge: Polity Press. 

13. Howard, S. (Ed.) (1998): Wired-up. Young People and the Electronic Media. London: UCL Press. 

14. Jessen, C. (1997): Børns computerkultur – artikler om computeren i børns legekultur. Odense: 

Center for kulturstudier, Medier og Formidling. Odense Universitet. 

15. Johansson, B. (1999): Träffpunkt Cyperspace  http://home2.swipnet.se  

16. Jordan, B. & Henderson, A. (1995): Interaction Analysis: Foundations and Practice. 

Htt://lrs.ed.uic/students/c-merkel/reference.htm 

17. Kampmann, J. (1996): Børnehøjde. Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3. 

18. Lindlof, T. R. og Meyer, T. P. (1987): Mediated Communication as Ways of Seeing, Acting and 

Constructing Culture: The Tools and Foundations of Qualitative Research. In Lindlof, T. R. (Ed): 

Natural Audiences. USA: Ablex Publishing Corporation. 

19. Livingstone, S. (1992): The meaning of domestic technologies: a personal construct analysis of 

familial gender relations. In Silverstone, S. and Hirsch, E. (Eds.): Consuming Technologies. London: 

Routledge. 

20. Livingstone, S. & Moria, B. (Ed.) (2001): Children and their Changing Media Environment: A 

European Comparative Study. New York: Erlbaun. 

21. Lull, J. (1995): Media, Communcation, Culture. A global Approach. Cambridge. Polity Press.  

22. Løngreen, H. & Sørensen, B. H.(1993): Deltagerobservation. Århus: Mediekultur 21. 

http://home2.swipnet.se/


 

 

 

26 

23. Mackay, R. W. (1974): Conceptions of children and models of socialization. In: Turner, R. (Ed); 

Ethnomethodology. Middlesex: Penguin. 

24. Mouritsen, F. (1996): Legekultur – essays om børnekultur, leg og fortælling, Udspil 6, skriftserie fra 

Center for kulturstudier ved Odense Universitet. 

25. Olesen, B. R. (1999): Et børnekulturelt perspektiv – Eller hvordan kan voksne forske i børn? In: 

Sørensen, B. H. & Olesen, B. R. (Eds.) (2000): Børns opvækst i en digital kultur. København: Gads 

Forlag. 

26. Pellegrini, A. D. (Ed) (1995): The Future of Play Theory: A Multidisciplinary inquiry into the 

Comtributions of Brian Sutton-Smith. Albany: State University of New York Press. 

27. Riessman, C. K. (1993): Narrative Analysis, in Qualitative Research Methods Series 30, Sage 

University Paper. 

28. Rose, D. (1990): Living the Ethnographic Life. Qualitative Research Methods Series vol. 23 

29. Sanger, J. et al (1997): Young Children, Videos and Computer Games – Issues for Teachers and 

Parents. London: Falmer Press. 

30. Schrøder, K. et al: (2003): Researching Audience. New York: Arnold, Oxford University Press. 

31. Sefton-Green, J. (1998): Digital Diversions. Youth Culture in the Age of Multimedia. London: UCL 

Press. 

32. Simonsen, J. (2000): How do we take care of strategic alignment?: constructing a design approach. 

Afdeling for Datalogi, Roskilde University Center. Nr 88. 

33. Spradley, J. P. (1979): The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart & Whiston. 

34. Stald, G. (1998): Living with Computers: Young Danes´ Uses of and Thoughts on the Uses of 

Computers. Sekvens. København: Institut for Film- og  Medievidenskab. Københavns Universitet. 

35. Stuedahl, D. (1998): Kropsløs og kønsløs? Om kønsidentitet på internettet. Kvinder & køn forskning 

7. årg. 1. 

36. Sørensen, B. H. & Jessen, C. (2000a): ”Det er bare noget der er lavet…” Børn, computerspil, vold 

og virkelighed. København: Medierådet for børn og unge/Kulturmministeriet. 

37. Sørensen, B. H. & Jessen, C. (2000b): It isn‟t real - Children, Computer Games, Violence and 

Reality. In: von Feilitzen, C. & Carlsson, U. (Eds.): Children in the New Media Landscape. Games, 

Pornography, Perceptions. The UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on 

the Screen. Göteborg University: Nordicom. 

38. Sørensen, B. H. & Olesen, B.R. (Eds.) (2000): Børn i en digital Kultur. Forskningsperspektiver. 

København: Gads Forlag. 

39. Sørensen, B. H. (2003): If spare time didn‟t exist - a future perspective on children‟s off-school 

virtual learning processes. In: Merz Wissenschaft: Virtuelle Lebenswelten. Institute for Media. 

 

 

 

 

 



 

 

 

27 

 
                      Revista de Informatică Socială nr. 2/decembrie 2004 

 

 

 

ASPECTE PRO ŞI CONTRA 
ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

 

lector drd. LAURA MALIŢA
1
 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 
Prezentul articol oferă o privire de ansamblu a Societăţii Informaţionale, prezentând nu doar aspectele 

pozitive ci şi cele negative cum ar fi: drepturile cetăţenilor, intimitatea, anonimatul, confidenţialitatea datelor 

personale, dreptul la libera exprimare, dreptul de proprietate intelectuală, inegalităţile induse de Societatea 

Informaţională, sistemul medical online, democraţia şi poluarea. 

 

Nici Societatea Informaţională (SI) nu face excepţie în ceea ce priveşte aspectele pozitive, 

dar şi negative, toate acestea trebuind analizate cu deosebită atenţie pentru ca apoi, noi toţi, să 

tragem învăţămintele cuvenite. Sunt nenumărate articole şi cărţi ce scot în evidenţă părţile bune, 

pozitive ale SI, zi de zi ne confruntăm cu un număr tot mai mare de articole publicate on-line sau 

tipărite în acest sens. Din păcate, la polul opus, numărul publicaţiilor ce atenţionează şi despre 

implicaţiile negative ale NTIC nu este nici pe departe la fel de consistent. Poate pentru că, de ce nu, 

cu toţii am sperat ca NTIC să fie remediul tuturor relelor Pământului, iar pornind de la acestea am 

fost puţin părtinitori şi voit sau nu am remarcat ce ne-a convenit: imensele beneficii generate de 

NTIC, beneficii pe care nimeni nu le poate contesta. În special în ultimii ani (nici nu este de fapt de 

condamnat acest lucru având în vedere „vârsta fragedă” a TIC) cercetătorii au început să tragă 

semnale de alarmă referitoare la părţile mai puţin dorite ale efectelor generate de introducerea, 

implementarea şi dezvoltarea acestor tehnologii în viaţa noastră de zi cu zi.  

 

Respectarea drepturilor cetăţenilor în SI 
În ceea ce priveşte dreptul la intimitate, la anonimat, la confidenţialitatea datelor personale, 

se disting mai multe idei şi percepţii contradictorii: 

- Pe de o parte salutăm faptul că prin intermediul NTIC viaţa noastră a fost mult schimbată în 

bine, în sensul că putem face cumpărături fără a mai ne deplasa la magazin, că putem face plăţi la 

anumite servicii fără a pierde timpul şi banii prin deplasarea la sediul sau filialele unităţilor 

respective, dar şi statul la posibilele cozi, sau că putem plăti la magazine sau pentru alte tipuri de 

servicii prin intermediul cardului bancar, fără a mai fi nevoiţi să avem la noi şi să purtăm grija 

banilor etc. 

- La polul opus sunt la fel de multe păreri contrarii ce ripostează, referitor la serviciile mai sus 

menţionate că prin utilizarea acestora ne pierdem dreptul la intimitate, fiind nevoiţi să furnizăm date 

care ulterior mai sunt folosite şi în alte scopuri, în special cele comerciale şi de publicitate.  

Indiferent în care tabără alegem să ne situăm, totuşi trebuie analizate fiecare cu maximă 

atenţie, deoarece conform unui studiu (3, p. 109)
2
 marea majoritate a site-urilor web (un îngrijorător 

procent de 92%) colectează date şi informaţii ale consumatorilor online, date care apoi sunt 

furnizate, uneori chiar şi contra cost altor companii interesate. Ulterior, un procent de 80% dinte 
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 Revista Privacy Online: Un Raport destinat Congresului SUA din iunie 1998. 
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subiecţii intervievaţi de Equifax au menţionat că au fost agresaţi prin diverse metode (cum ar fi 

primirea de reclame la diverse servicii, telefoane în aceleaşi scopuri etc.), fapte ce le-au afectat 

profund intimitatea şi dreptul la anonimat în anumite situaţii. În mod individual, unii au reacţionat 

refuzând să mai facă cumpărături sau plăţi cu cardurile de credit, sau au refuzat să ofere anumite 

informaţii ce nu le considerau necesare (cum ar fi codurile PIN sau alte caracteristici referitoare la 

securitatea şi siguranţa conturilor private). Astfel de acţiuni, deşi au avut urmări nesemnificative la 

nivel global, totuşi au fost şi sunt semnale de alarmă privind nemulţumirile şi problemele ce sunt 

iscate în astfel de situaţii. Însă nu aceste acţiuni solitare reprezintă soluţiile, guvernele, prin 

politicile întreprinse, sunt cele mai în măsură să furnizeze rezultate mai bune. Astfel, guvernele sunt 

acelea care trebuie să înfiinţeze agenţii sau alte organisme care să urmărească îndeaproape modul în 

care intimitatea şi anonimatul cetăţenilor este respectat. Pentru a se realiza acestea, în primul rând 

trebuie să existe politici care să preîntâmpine toate acestea, dar şi o legislaţie care să fie 

instrumentul prin care se pot aplica sancţiuni şi repercursiuni pentru acei ce nu respectă toate aceste 

drepturi fundamentale. 

De remarcat că există progrese semnificative în acest sens, din păcate însă insuficiente. 

Câteva instituţii guvernamentale, mari companii (Intel, Microsoft, Alianţa pentru protejarea 

intimităţii online etc.) şi nu numai, au încercat prin anumite măsuri să diminueze sau chiar să 

stopeze acest proces neplăcut de compromitere a intimităţii şi confidenţialităţii datelor personale, 

sau de reducere a invadării spaţiului personal (prin primirea aşa numitelor mesaje „spam”, sau de 

comercializare a acestor date). Astfel, în urma acţiunilor şi a măsurilor întreprinse de acest tip, la 

ora actuală majoritatea site-urilor web conţin informaţii despre ce date colectează şi în ce scop, 

pentru unele dintre acestea existând şi posibilitatea de a refuza să furnizezi datele cerute, iar unele 

furnizează datele prin care se pot contacta persoanele pentru înregistrarea plângerilor şi a 

nemulţumirilor. 

E adevărat că deşi Internetul nu este paradisul visat în ceea ce priveşte protejarea intimităţii 

şi asigurarea confidenţialităţii datelor şi a operaţiilor efectuate, totuşi nu trebuie să ignorăm sau să 

refuzăm să beneficiem de imensele avantaje ce decurg din utilizarea sa. 

 

Referitor la dreptul la vorbirea şi exprimarea liberă, necenzurată, sunt evidenţiate 

următoarele puncte de vedere opuse: 

 Pe de o parte sunt numeroase voci, în special cele ale părinţilor şi educatorilor, ce 

atenţionează asupra conţinutului lasciv, libidinos, cu referiri sau tente sexuale sau chiar 

pornografice. Deoarece nu există posibilitatea restricţionării accesului copiilor la aceste 

tipuri de pagini web, părinţii fac apel la înţelegere şi ajutor din partea statului şi a acelor 

organizaţii abilitate să ia măsuri de interzicere sau restricţionare a accesului copiilor, 

deoarece aşa cum bine se ştie aceştia sunt tentaţi să caute şi să vadă ceea ce le este interzis şi 

este mai mult decât păcat că tinerii şi în special copiii îşi pierd inocenţa la vârste mult prea 

fragede. Pe de altă parte mai sunt şi diverse organizaţii religioase ce sunt împotriva acestor 

tipuri de site-uri, deoarece sunt contrare credinţelor lor. 

 La polul opus există persoane care se opun acestor tipuri de cenzuri, restricţionări şi chiar 

interziceri motivând prin faptul că ceea ce este interzis, dăunător şi imoral pentru copii este 

legal să existe pentru adulţi, fără a fi întemeiate temerile că doar Internetul face ca orice să 

fie posibil. La fel de adevărat este faptul că în ceea ce priveşte domeniul „interzis” copiilor 

există publicaţii, emisiuni televizate, apeluri telefonice, astfel încât, pe de o parte copiii nu 

pot fi feriţi în totalitate, iar pe de altă parte, nu Internetul este responsabil de toate relele ce 

există pe Pământ. 

Deşi s-a făcut apel din ambele tabere la rolul statului, acesta, indiferent care o fi, nu poate să 

ia măsuri care să satisfacă ambele cerinţe, fiecare îndreptăţită în felul ei. Aceste reţineri ale statului 

sunt motivate prin faptul că el nu poate interveni decât în ceea ce priveşte spaţiul public, nu şi în cel 
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privat, nu poate invada căminele oamenilor spunându-le ce şi cum să facă, fiecare având libertatea 

să-şi aleagă şi asume deciziile. S-au creat însă la nivele naţionale diverse organizaţii 

guvernamentale sau nonguvernamentale de monitorizare a conţinutului site-urilor, pentru a 

preîntâmpina abuzuri de acest tip asupra copiilor. 

Până la urmă, doar părinţii sunt aceia care trebuie să intervină pentru a determina şi limita 

acele site-uri care pot fi vizionate de către copiii lor, mai ales că diferă de la individ la individ cât de 

permisiv şi liberal în opinii este fiecare. Oricum, rămâne însă o mare întrebare fără răspuns: „Ce se 

fac acei părinţi care nu au cunoştinţă de ceea ce există în Reţea şi nici dacă ar şti nu ar avea 

posibilitatea să le interzică copiilor lor deoarece ei nu posedă abilităţi TIC?”  

 

Legat de dreptul de proprietate intelectuală au apărut mai multe puncte de vedere, în special 

în SUA. Acest nou tip de proprietate imaterială se referă la dreptul de proprietate asupra unui 

cântec, asupra unui film, a unei cărţi sau chiar a unui articol, a unui proces tehnic inovativ etc. 

Datorită faptului că SUA este liderul mondial al producerii acestor tipuri de „bunuri”, astfel, în mod 

inerent acolo au apărut şi cele mai multe probleme. 

Pirateria Internet este o mare problemă în zilele noastre, din păcate însă nu şi una nouă. 

Faptul că acum se pot reproduce cu o deosebită uşurinţă şi rapiditate bunuri însuşite în diverse 

moduri, uneori legale alteori nu, pentru a fi ulterior comercializate la preţuri mai mici sau poate 

doar din distracţie, reprezintă numai o faţă a problemei. Nici măcar calitatea acestor produse nu are 

de suferit, astfel, o mare parte dintre consumatori este mai mult decât satisfăcută, beneficiind de 

produse de calitate satisfăcătoare la preţuri cât se poate de mici. 

Pe de altă parte, s-a constatat că există o creştere spectaculoasă a pretenţiilor asupra 

dreptului de proprietate intelectuală, deşi, din păcate, încă nu există o legislaţie extrem de clară 

asupra a ce bun se poate percepe acest tip de proprietate şi în ce scopuri, care sunt excepţiile prin 

care acestea pot fi folosite (de ex. în scopuri necomerciale sau educative etc.).  

Faptul că SUA are state cu legislaţii diferite, că Internetul nu are o locaţie fizică într-o 

anumită ţară, că deşi s-au făcut încercări de armonizare a legislaţiilor statelor direct interesate, 

totuşi, la ora actuală, nu există o legislaţie unitară ce să poată fi aplicată în mod universal. Astfel de 

legislaţie se doreşte a fi realizată prin Convenţia de la Haga şi nu numai. Până la realizarea completă 

a acesteia, şi a adoptării şi/sau armonizării cu legislaţiile naţionale, mereu vor fi „portiţe” în 

legislaţii de care se vor folosi acei ce încalcă aceste drepturi, în detrimentul proprietarilor acestor 

bunuri. 

 

Mulţi dintre noi s-au aşteptat ca o dată cu apariţia şi dezvoltarea Internetului multe dintre 

problemele vieţii de zi cu zi ce ne afectează pe toţi să fie remediate sau măcar ameliorate. Prin 

faptul că Internetul a facilitat comunicarea în oameni, indiferent de localizarea geografică sau de ora 

de pe glob, s-a sperat ca în timp să ducă spre o mai bună relaţionare, ceea ce implicit ar conduce 

treptat şi la evitarea disensiunilor sau chiar a războaielor. Din păcate însă, faptul că toate acestea nu 

s-au întâmplat o dovedesc războaiele din ultimii ani, războaie care prin intermediul Internetului au 

căpătat noi valenţe. 

 

De asemenea, s-a sperat că utilizarea Internetului va conduce la reducerea poluării pe 

Glob. Acestea erau motivate prin următoarele: 

 un număr tot mai mare dintre noi realizează cumpărături on-line, ceea ce duce la o reducere 

a consumului de combustibil şi a gazelor emanate de către maşini prin utilizarea acestora 

pentru deplasarea la magazine; 

 prin utilizarea NTIC pentru tipărirea de ziare, reviste, magazine on-line etc. s-a sperat că se 

pot economisi materii prime naturale cum ar fi lemnul.  
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Deşi toate acestea sunt adevărate, s-a constatat în schimb că a crescut consumul de energie, 

fără a mai lua în considerare şi imensa poluare ce rezultă din reciclarea sau distrugerea tehnologiilor 

informaţionale. 

 

S-a sperat ca Internetul să conducă şi la dispariţia inegalităţilor între oameni. Nici acest 

lucru nu s-a întâmplat întru totul, deşi astfel este posibil ca oameni cu aceeaşi pregătire profesională 

din ţări diferite să lucreze la aceleaşi companii, dar şi să fie remuneraţi în aceeaşi măsură, ceea ce 

nu e decât benefic pentru cei în cauză. Însă, în ţările sărace sau relativ sărace acest aspect a condus 

la o şi mai mare diferenţiere între veniturile cetăţenilor, indiferent dacă prin politica continuă de 

scădere a preţurilor, tot mai multă lume are acces la aceste tehnologii. 

 

Unul dintre cele mai controversate domenii legate de Internet, dar şi care a înregistrat o 

dezvoltare spectaculoasă este cel al sistemului medical on-line. Deşi există păreri contradictorii în 

ceea ce o priveşte medicina on-line (informaţiile medicale sunt unele dintre cele mai des căutate) şi 

farmaciile virtuale, în ceea ce le priveşte pe acestea din urmă, sunt şi mulţi opozanţi care sunt 

împotriva vânzărilor de medicamente fără prescripţii medicale, sau şi mai rău, a medicamentelor ce 

pot fi asimilate drogurilor. Se speră însă ca prin dezvoltarea continuă a TIC, a treia generaţie de 

servicii wireless (ce permite transportarea la viteze ridicate a datelor cum ar fi vocea, textul, 

sunetele, imaginile şi chiar interacţiunile între oameni) să faciliteze şi îmbunătăţească şi aceste 

aspecte negative legate de medicina on-line, conducând treptat la diagnosticarea şi ajutorarea pe cât 

posibil a pacienţilor şi de la distanţă. Este important de menţionat în acest sens şi imensul ajutor ce 

l-au adus TIC pentru acei pacienţi sau cadre medicale ce sunt izolaţi din punct de vedere geografic. 

Utilizând TIC, ei pot fi informaţi asupra noilor metode şi mijloace de tratament, putând fi îndrumaţi 

şi în timpul diagnosticării şi tratării pacienţilor, fiind astfel într-un permanent contact cu realităţile 

medicale. 

 

Un alt domeniu ce a fost revoluţionat de către TIC este cel al democraţiei. Dacă în trecut nu 

era chiar atât de uşor să-ţi exprimi şi publici ideile, astăzi însă, prin intermediul Web-ului, aproape 

oricine poate să se manifeste în acest sens, aşa cum doreşte, exprimându-şi părerile proprii. De aici 

au de beneficiat şi politicienii, Internetul fiind un mijloc comod, ieftin şi rapid de a-ţi realiza 

reclamă şi chiar campanie electorală. Faptul că la ora actuală sunt conectaţi on-line mulţi dintre noi, 

iar în viitor se speră ca acest număr să crească vertiginos, a condus la ideea de a fi posibil să se 

exercite votul electoral şi on-line. Folosind NTIC, deşi din păcate sunt doar câteva experimente 

izolate în acest sens, se va putea vota on-line din ce în ce mai mult, fiind deosebit de avantajaţi acei 

care, din diverse motive (handicap fizic, locomotor sau de altă natură, indisponibilitate sau 

incapacitate temporară de deplasare sau chiar pur şi simplu, comoditate) nu puteau vota în mod 

tradiţional. 

Cu ajutorul NTIC cetăţenii vor putea contacta mult mai repede (de exemplu prin intermediul 

listelor de discuţii sau chiar a mesajelor e-mail) politicienii aleşi pentru a-şi expune problemele şi 

pentru a încerca să găsească împreună soluţii la acestea. 

 

Toate acestea nu sunt percepute în aceeaşi măsură în ţările sărace, mai puţin dezvoltate sau 

în curs de dezvoltare. Statisticile demonstrează că de pe urma revoluţiei informaţionale beneficiază, 

procentual, ţările dezvoltate într-o măsură mult mai mare. În ţările dezvoltate se realizează şi se 

generează noile tehnologii, pentru că în mare parte acolo există deja infrastructura necesară şi 

personalul specializat, de aceea aceste ţări sunt cele care culeg primele roade, beneficiind primele 

de descoperirile tehnologice, în timp ce ţările sărace sau în curs de dezvoltare au parte doar de ceea 

ce se cunoaşte deja, ceea ce are totuşi şi o parte bună, pentru că au fost deja testate şi li se cunoaşte 

potenţialul.  
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Deşi aceste ţări beneficiază de pe urma experienţelor acumulate de ţările dezvoltate sau în 

curs de dezvoltare, de bunele practici observate în întreaga comunitate, totuşi, în aceste ţări, cele 

mai stringente probleme nu-şi vor găsi prea curând rezolvarea prin utilizarea NTIC. Aici este nevoie 

în primul rând de apă, hrană şi acoperişuri deasupra capetelor, ceea ce NTIC nu oferă în mod direct, 

concret. Oricât de mult ar scădea preţul echipamentelor tehnologice, în aceste ţări, dacă se pune 

problema alegerii de fonduri necesare între computere sau apă potabilă şi curată sau curent electric, 

fără nici o îndoială, alegerea va fi pentru acestea din urmă. Beneficiile tehnologice nu sunt 

răspunsul nevoilor zilnice ale acestor oameni, cel puţin în momentul de faţă. 

Există câteva exemple notabile, poate cel mai elocvent este cel al Indiei, din această ţară 

sunt cei mai mulţi specialişti în domeniu (ingineri, informaticieni, programatori etc.) ce au avut un 

parcurs fulminant în ultimii 15 ani, în special pe coasta de vest a Americii. Însă, datorită faptului că 

India este o ţară cu o populaţie imensă, procentual, doar 0.5% din populaţie posedă un PC, procent 

care este mult inferior faţă de alte ţări, ceea ce arată că totuşi nu aceasta este soluţia în această ţară 

(unde s-a investit imens din PIB-ul naţional în tehnologie), mai important fiind totuşi să se rezolve 

problemele de sărăcie cruntă în care trăiesc marea majoritate, care nu au utilizat nici măcar telefonul 

sau electricitatea, dar nici nu au ce să mănânce… 

Alte ţări în curs de dezvoltare ce au investit masiv în tehnologie, dar în  a căror recentă 

curbă favorabilă a dezvoltării economice chiar se şi reflectă acest aspect sunt: Corea de Sud, 

Brazilia, Malayesia, Iordania etc. 

 

Analizând toate acestea, după unii cercetători, decalajul dintre ţările sărace, cele în curs de 

dezvoltare şi cele dezvoltate se va adânci, va creşte de asemenea, diferenţa dintre ţările din emisfera 

nordică faţă de cele din sud, decalajul dintre bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei, săraci şi bogaţi, negrii 

şi albi şa. Deşi s-a sperat iniţial ca NTIC să fie un remediu aproape universal, aceşti ani în care 

acestea au apărut şi s-au dezvoltat au dovedit că deşi ICT pot fi folosite pentru a îmbunătăţi viaţa de 

zi cu zi atât a săracilor, dar şi a celor bogaţi, totuşi, nu sunt un leac universal, un panaceu. Ele sunt 

noi instrumente şi modalităţi de comunicare şi de schimb de informaţii, de noi însă depinde să le 

folosim astfel încât să construim reţele economice şi sociale ce să conducă la progrese reale în 

dezvoltarea viitoare.  
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1. ASPECTE DEFINITORII PRIVIND FENOMENELE ŞI VARIABILELE NOII 
ECONOMII DIN PERSPECTIVA STATISTICII TEORETICE 

Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintă fenomenele de masă care, spre deosebire de cele 

din natură, sunt fenomene complexe, atipice, rezultate din acţiunea combinată şi repetată a unui 

număr mare de factori de influenţă. Ele se caracterizează prin mai multe elemente specifice: sunt 

formate dintr-un număr mare de cazuri individuale; se caracterizează prin variabilitate; forma 

individuală de manifestare este diferită iar legitatea de manifestare a acestor fenomene nu poate fi 

cunoscută şi verificată decât la nivelul întregului ansamblu de cazuri individuale; statistica studiază 

fenomenele de masă din punct de vedere cantitativ în condiţii specifice de timp, spaţiu şi 

organizare. 

Abordarea statistică a fenomenelor de masă implică trecerea de la datele individuale 

numeroase, individuale, la un sistem de indicatori specifici. Prin urmare, este necesar studiul 

cantitativ al fenomenelor de masă implicate de Noua Economie, în scopul cunoaşterii legităţilor lor 

de manifestare la nivelul întregii economii naţionale. 

 

2. IPOTEZE DE LUCRU 
Prima ipoteză de lucru au constituit-o obiectivele pentru dezvoltarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiei-TIC în România, concretizate în prevederile incluse în „Strategia de 

dezvoltare a României pe termen mediu”. Aceasta a acoperit toate domeniile, stabilind măsuri şi 

acţiuni, termene de finalizare şi costuri. Toate acestea au făcut posibilă apariţia de noi fenomene, 

specifice Noii Economii. Strategia s-a axat atât pe reglementări referitoare la TIC cât şi la 

reglementarea mediului economic şi de afaceri, prin adoptarea de legi şi ordonanţe referitoare la 

instrumentele TIC. În acest sens, s-au liberalizat serviciile pe bază de telecomunicaţii, s-au stabilit 

activităţile cu competiţie limitată, s-a stabilit un regim care să acopere costurile tarifelor pentru 

serviciile de telecomunicaţii aflate sub drepturi exclusive rezervate, s-au modernizat serviciile 

poştale, se lucrează la realizarea nucleului informaţional, precum şi la extinderea şi modernizarea 

infrastructurii informaţionale existente şi este susţinută reforma administraţiei publice. Nu în 

ultimul rând, trebuie asigurate resursele umane, ceea ce înseamnă că populaţia trebuie pregătită 

pentru Societatea Informaţională, concomitent cu stimularea industriei autohtone a TIC. 

În perioada iulie-august 2004, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor a 

postat, la secţiunea referitoare la Tehnologia Informaţiei, statistici privind TIC în România. La 

secţiunea Comunicaţii au fost publicate statistici cu privire la numărul de abonaţi de telefonie fixă, 
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rata de digitalizare, numărul de abonaţi de telefonie mobilă, abonaţii CATV, rata de penetrare 

CATV, evoluţia Internet Service Provider-ilor, valoarea pieţei de comunicaţii. Acestea au 

reprezentat a doua ipoteză de lucru. 

În figura 1 se prezintă elementele care trebuie studiate în Societatea Informaţională. 

 

 

Figura 1 

A treia ipoteză de lucru au constituit-o surse de date secundare, de tip articole mass-media, 

dintre care spicuim: 

 58% dintre companiile care au în prezent acces la Internet folosesc o conexiune de tip 

dial-up, în timp ce 40% dintre acestea folosesc o conexiune dedicată. 

 Piaţa serviciilor dial-up se împarte în două segmente principale: abonamente gratuite 

(31%) şi abonamente plătite (66%). 

 Mai mult de o treime dintre companiile care folosesc conexiuni dedicate folosesc canale 

de 64 kbps. 

 Liniile închiriate Romtelecom (35%) şi cablul TV (22%) sunt principalele tipuri de 

infrastructură de acces folosite de abonaţii care utilizează conexiuni dedicate. 

 Conexiunile prin fibră optică şi cablu TV vor fi preferate în detrimentul conexiunilor de 

tip ADSL şi ISDN. 

 Criteriile cheie care influenţează comportamentul de cumpărare sunt preţul, viteza de 

conexiune şi calitatea conexiunii. Pe lângă aceste criterii, deciziile de cumpărare ale 

utilizatorilor sunt influenţate şi de factori externi. 

 Rata de penetrare a reţelelor virtuale private (VPN) este de doar 38% din volumul total al 

pieţei de transmisii de date, în timp ce 46% dintre utilizatorii de servicii de transmisii de 

date au un alt tip de reţea. 

 89% dintre companiile intervievate sunt abonate la unul sau mai mulţi operatori de 

comunicaţii mobile. Mobifon şi MobilRom sunt în mod clar liderii pieţei de comunicaţii 

mobile în funcţie de numărul total de abonamente deţinute în cadrul segmentului 

reprezentat de clienţi persoane juridice. 

 Numărul de computere conectate într-o reţea este destul de redus, deoarece 51% dintre 

companiile care au o reţea de calculatoare, au până la 10 computere interconectate, urmate 

de companiile care au între 11 şi 20 de computere conectate în reţea. Un sector important 

este cel al marilor companii care au mai mult de 31 de computere conectate în reţea. 

 Companiile care au între 250 şi 500 de angajaţi reprezintă un segment important al 

utilizatorilor de computere persoane juridice, având un număr mediu de 82 de computere 

conectate într-o reţea locală, în comparaţie cu celelalte companii care înregistrează valori 

mai scăzute ale acestui indicator. De exemplu, reţeaua tipică care poate fi găsită într-o 
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companie cu mai mult de 500 de angajaţi înglobează un număr mediu de numai 40 de 

computere.  

 Cel mai slab înzestrat sector economic, din punct de vedere al numărului mediu de 

computere, este sectorul comercial, în cadrul căruia numărul mediu de computere 

conectate într-o reţea locală este de 13 computere, spre deosebire de sectoarele industriei 

grele şi industriei uşoare, în cadrul cărora numărul mediu de computere conectate într-o 

reţea locală se ridică la 33 de computere.  

 Cea mai bună înzestrare cu computere o au companiile active din sectorul comunicaţiilor, 

în cadrul căruia numărul mediu de computere conectate într-o reţea locală este de 36 de 

computere. În ceea ce priveşte computerele individuale, marea majoritate a respondenţilor 

au până la patru astfel de computere. 

 Rata de penetrare a Internetului în cadrul companiilor este de 83% (deopotrivă acces 

complet la Internet, cât şi numai servicii de e-mail). Majoritatea companiilor care au acces 

la Internet (99%) beneficiază de servicii complete de acces care le permit să folosească 

atât serviciile de browsing, cât şi de e-mail. O cotă de numai 1% beneficiază exclusiv de 

servicii de e-mail. 

 În ceea ce priveşte comportamentul de utilizare a serviciilor Internet, mai mult de trei 

sferturi din timpul petrecut pe Internet de către abonaţii persoane juridice este destinat 

utilizării serviciilor de e-mail (40%) şi de navigare pe Internet (căutarea de informaţii) 

(37%). 12% din timpul total petrecut pe Internet este folosit pentru download de fişiere, în 

timp ce aproape 6% este folosit în scopuri recreative, pentru relaxare şi chat.  

 Comerţul electronic are o pondere de 1,2% în durata totală de timp de utilizare a 

Internetului, putând fi considerată ca fiind foarte scăzută. Cu toate acestea, luând în 

considerare gradul redus de dezvoltare al infrastructurii de comerţ electronic în România, 

această cotă procentuală pare totuşi rezonabilă. 

 O analiză mai aprofundată relevă faptul că aplicaţiile de bază ale Internet-ului, cum ar fi 

căutarea de informaţii, serviciile de e-mail şi download sunt mai pregnante în cazul 

utilizatorilor de dial-up (un procent cumulat de 92% din timpul total de utilizare a 

Internet-ului) în comparaţie cu utilizatorii de conexiuni dedicate care folosesc astfel de 

aplicaţii de bază într-o proporţie mai mică (86%). Altfel, graţie avantajelor oferite de 

conexiunile dedicate, serviciile de download sunt folosite mai mult de utilizatorii acestui 

tip de conexiune, în comparaţie cu utilizatorii de dial-up. 

 71% dintre companii iniţiază convorbiri telefonice internaţionale ca parte a activităţii 

curente a companiei.  

 Rata cea mai înaltă de non-utilizatori de convorbiri internaţionale se găseşte în rândul 

companiilor din sectorul serviciilor financiare. De cealaltă parte, printre companiile care 

iniţiază convorbiri internaţionale într-o măsură mai mare decât media se numără 

companiile din industria grea şi din domeniul comunicaţiilor (85% şi respectiv 86%). 

 

3. STUDIU TEORETIC PRIVIND PRINCIPALELE FENOMENE IMPLICATE DE 
NOUA ECONOMIE ÎN ROMÂNIA 

Noua Economie se bazează pe crearea de cunoaştere, pe utilizarea cunoaşterii în domeniul 

economic, în special prin inovare, ceea ce presupune încurajarea creării şi dezvoltării 

întreprinderilor inovante. Asemenea întreprinderi se pot naşte prin cooperarea dintre firme, 

universităţi şi institute de cercetare guvernamentale, academice sau publice. Au fost publicate multe 

lucrări despre Noua Economie în care accentul a fost pus pe mutaţiile produse de informaţia pe 

Internet, dar au început să apară şi studii cu accentul pe valorile intangibile şi rolul lor în Noua 

Economie. Totodată, a apărut necesitatea creării unui sistem de indicatori capabil să cuantifice şi să 
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monitorizeze Noua Economie, sub ambele aspecte, tangibile şi intangibile şi care „să ţină pasul” cu 

dezvoltările tehnologice. 

Obiectivele care trebuie atinse pentru realizarea unui sistem de indicatori care să cuantifice 

Noua Economie în România se referă la definirea cadrului conceptual al fenomenelor impuse de 

Noua Economie, deoarece acestea nu au fost încă clar definite şi nu există încă o distincţie clară 

între ele, unanim acceptată. Importanţa acestui obiectiv derivă din necesitatea obţinerii de noi 

variabile statistice de la diferiţii “actori” din economia românească, din îmbunătăţirea metodelor 

statistice existente – clasificări, grupări, scale, indici, indicatori precum şi din necesitatea realizării 

unor analize complexe la nivel micro şi macroeconomic, bazate pe noile variabile corelate cu cele 

existente. 

Pentru construirea sistemului de indicatori, am plecat de la studiul a şase factori de influenţă 

principali, care au rezultat din ipotezele de lucru, şi anume: “Infrastructură”, „Educaţie”, “Resurse 

umane”, “Economie”, „Sănătate” şi „Administraţie”. În cadrul acestora, am stabilit şi definit 

criteriile de clasificare şi variabilele din cadrul acestora care vor fi luate în considerare, indiferent de 

sursa lor de provenienţă: variabile primare, provenite de la instituţii specializate sau date provenite 

din sondaje statistice care trebuie realizate la nivel naţional. 

În ceea ce priveşte datele provenite din sondaj, a apărut necesitatea introducerii unor criterii 

calitative, pe care trebuie să le îndeplinească datele agregate şi sistemul de indicatori rezultat pe 

baza acestora. 

 

a. Relevanţa datelor 
 Aria de cuprindere a datelor: acestea trebuie să acopere toate detaliile activităţii 

respective. De exemplu, rata de utilizare a aplicaţiilor telematice trebuie să ia în calcul atât 

cererea cât şi oferta de astfel de servicii, dar într-o măsură mai mare de ofertă, deoarece 

pentru acest tip de aplicaţii oferta este momentan mai mare decât cererea.  

 Relevanţa politică: indicatorii trebuie construiţi astfel încât să fie conformi cu statistica 

oficială naţională dar şi internaţională. Datele pot fi relevante pe plan intern, dar să nu se 

încadreze în politica Societăţii Informaţionale existente la nivelul Uniunii Europene. 

Totodată, sistemul de indicatori trebuie să permită realizarea de comparaţii regionale 

pertinente. 

 Relevanţa pe termen lung: sistemul de indicatori trebuie să fie flexibil, de asemenea 

manieră încât să poată încorpora viitoarele dezvoltări socio-economice. 

 

b. Valabilitatea şi comparabilitatea datelor 
 Datele nu trebuie să fie sensibile la influenţa factorilor culturali, adică nu trebuie să ia în 

considerare diferenţele culturale dintre diferitele regiuni geografice ale colectivităţii 

cercetate. În cazul sondajului, nu trebuie să apară inferenţe culturale în activităţile de 

culegere şi interpretare a rezultatelor. 

 Indicatorii rezultaţi trebuie să fie consistenţi, adică ei trebuie să producă aceleaşi rezultate 

atunci când sunt determinaţi în scopul cuantificării unui concept. În cazul anchetelor, 

această cerinţă implică necesitatea ca indicatorul să măsoare aceleaşi lucruri în toate 

straturile care compun eşantionul. 

 Valabilitatea externă, ceea ce impune ca sistemul de indicatori să ofere rezultate 

plauzibile, atunci când sunt comparaţi cu alţi indicatori care măsoară aceleaşi concepte 

sau concepte similare dar care se bazează pe colectarea din alte surse. 

 

3.1. Factorul „ECONOMIE” – fenomenul ECONOMIA INFORMATIZATĂ 
Importanţa informatizării economiei este atestată de multitudinea legilor şi hotărârilor de 

guvern emise din anul 2000 până în prezent, precum şi de funcţionarea Sistemului Electronic 
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Naţional. Între acestea, Legea nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor, Legea Audiovizualului, Legea 

privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii 

electronice, Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 365/2002 

privind comerţul electronic, Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, HG nr. 

1259/13.12.2001 - norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001, Legea 468/2002 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice. 

Ele se înscriu în strategia Guvernului României pentru încurajarea economiei prin intermediul TIC. 

Planul de acţiune eEuropa 2005 specifică faptul că economia infomatizată trebuie să 

înglobeze două puncte de vedere: comerţul electronic (vânzări şi cumpărări online) şi restructurarea 

modelelor de afaceri astfel încât să optimizeze utilizarea TIC. Elementele principale ale comerţului 

electronic sunt prezentate în figura 2. Dezvoltarea economiei informatizate necesită ca atât 

întreprinderile cât şi consumatorii, atât cererea cât şi oferta să considere comerţul electronic util şi 

de încredere. 
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ManageriManageri
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Figura 2 

Pentru studiul modelelor de afaceri informatizate, e-business, echipa de cercetare a 

considerat că în categoria variabilelor derivate trebuie studiate şi obstacolele întâmpinate. 

Pentru firmele care activează în domeniul comerţului electronic trebuie analizate pieţele 

ţintă, care pot fi: consumatorul (B2C), guvernul şi/sau administraţia publică (B2G) şi partenerii de 

afaceri (B2B). 

B2C include toate tranzacţiile comerciale cu bunuri şi servicii dintre firmă şi consumatorul 

final (C). În prezent, în România aceasta este cea mai cunoscută formă de comerţ electronic, dar 

este posibil ca pe viitor proporţia acesteia să se micşoreze în favoarea tranzacţiilor B2B. 

Dezvoltarea B2B este înfrânată de câţiva factori, cum sunt costurile, nivelul de dotare cu 

calculatoare al firmelor, competenţele din domeniul TIC ale utilizatorilor finali, nivelele de 

securitate ale tranzacţiilor comerciale şi importanţa comerţului fizic în sensul tradiţional 
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(mentalităţile şi rezistenţa la nou). B2B grupează aplicaţiile de comerţ electronic referitoare la 

parteneriatul dintre companii în ceea ce priveşte schimbul de bunuri tangibile şi intangibile precum 

şi cel de servicii. La această categorie de tranzacţii, clientul final în reprezintă o altă firmă. 

Obiectivele acestei categorii a economiei informatizate sunt automatizarea şi optimizarea logisticii 

firmelor de aşa manieră încât să creeze reţele de furnizori şi parteneri de afaceri. Firmele care 

comunică între ele şi fac afaceri trebuie să aibă în dotare reţele private, care nu sunt accesibile 

tuturor utilizatorilor. Ele poartă denumirea de reţele închise cu acces restricţionat şi sunt de două 

tipuri: Intranet, dacă pot fi accesate numai din interiorul firmei şi Extranet, care sunt accesibile 

numai partenerilor de afaceri din exteriorul firmei. B2B implică avantaje multiple: reducerea 

timpului pentru căutarea de noi furnizori, accelerarea interacţiunii dintre firmă şi furnizor, reducerea 

costurilor, acurateţea sporită a informaţiilor şi creşterea timpului de răspuns. 

B2G se referă la aplicaţiile comerţului electronic între firmă şi guvern/administraţia publică 

ca privire la bunurile tangibile şi intangibile şi servicii. Acest tip de afaceri nu înseamnă numai 

crearea unui site web ci şi reevaluarea întregului model de afaceri, aducând implicaţii în ceea ce 

priveşte achiziţiile, recalificarea forţei de muncă, costuri şi activitatea de marketing. 

Acestea sunt câteva considerente pentru care echipa de cercetare motivează economia 

informatizată ca fiind un fenomen de masă în Noua Economie din România. El este strâns legat de 

celelalte ramuri ale economiei naţionale, fiind în legături directe cu acestea. 

În timp ce reţelele de calculatoare cunosc o creştere explozivă, reţelele de transport devin 

insuficiente din punct de vedere al capacităţii de absorbţie al costurilor sociale şi de mediu implicate 

de congestiile în trafic. Toate activităţile economiei naţionale utilizează infrastructura de transport. 

În România nu putem vorbi despre transport inteligent nici măcar la nivelul municipiului Bucureşti, 

deşi există două modeste aplicaţii telematice realizate de ICI prin programul naţional INFOSOC, şi 

care sunt amplasate în Piaţa Universităţii şi la staţia de transport Răzoare. În schimb, se pot obţine 

online informaţii despre: 

 rezervări de bilete, care pe viitor ar putea crea noi mecanisme financiare în activitatea 

de transport şi s-ar putea constitui într-un sistem integrat de rezervări de bilete; 

 trafic, ceea ce înseamnă informaţii (în timp real sau nu) pe care călătorii să le poată 

compara, astfel încât să ia decizie cu privire la cel mai eficient mod în care îşi pot 

desfăşura călătoria; 

 grafice orare, ceea ce presupune accesul la graficele orare (de preferinţă în timp real) 

care să permită călătorilor coordonarea în timp între diferitele modalităţi de transport. 

Cu toate că nu este un fenomen de masă, infrastructura de transport este o bună modalitate 

de caracterizare a infrastructurii generale şi, pentru viitor, permite extinderea variabilelor statistice 

pentru sistemul de indicatori. 

 

3.2. Factorul „INFRASTRUCTURĂ” – fenomenul TEHNOLOGIA DIGITALĂ 
Tehnologia, în strânsă legătură cu TIC, ar putea constitui sursa principală de creştere 

economică în România. Ea permite atât indivizilor cât şi firmelor din sectorul public şi privat să 

beneficieze de oportunitatea participării la viaţa socio-economică, să-şi însuşească abilităţile 

necesare evoluţiei în societatea cunoaşterii, să dezvolte noi strategii de afaceri şi să experimenteze 

tehnicile puse la dispoziţie de guvernarea electronică. Infrastructura este cea care face posibilă 

includerea telecomunicaţiilor prin cablu şi fără cablu, satelit, reţele de calculatoare, sisteme de 

transmisie şi conectare, televiziunea digitală, precum şi prin intermediul unei palete largi de 

echipamente terminale cum sunt aplicaţiile şi serviciile software, bazele de date, arhivele 

electronice şi librăriile digitale. Toate acestea permit acumularea, refacerea, tratarea şi elaborarea 

informaţiei digitale într-un mod rapid, uşor, eficient şi ieftin în diferite formate, de tip dată, video şi 

audio. 
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Planul e-Europa 2002 şi-a concentrat atenţia asupra creşterii numărului de conexiuni 

Internet, deoarece acestea s-au transformat în activitate economică generatoare de creştere, astfel 

încât infrastructura TIC să fie disponibilă atât pentru uzul personal cât şi pentru afaceri. De altfel, 

acesta este un punct important şi în Strategia de dezvoltare a României pe termen mediu. De 

exemplu, unul dintre obiectivele care trebuie atinse în anul 2007 îl constituie “Dezvoltarea 

infrastructurii publice de telecomunicaţii”, măsurile şi acţiunile de implementare fiind compatibile 

cu cerinţele Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi Organizaţia Mondială a Comerţului, constituind 

totodată angajamente faţă de aceste organisme. Rezultatele dezvoltării infrastructurii TIC, pe baza 

serviciilor, aplicaţiilor şi conţinuturilor specifice se vor constitui în crearea de noi pieţe, reducerea 

costurilor şi creşterea productivităţii în toate sectoarele economiei. 

De aici apare necesitatea tratării infrastructurii separat, în funcţie de calitatea şi gradul de 

dotare al acesteia precum şi de gradul de penetrare a TIC, prin intermediul infrastructurii. Aceasta 

înseamnă două direcţii de cercetare, şi anume: 

1. ACCESUL LA INFRASTRUCTURĂ, care se referă la calitatea şi gradul de dotare al 

infrastructurii, precum şi la existenţa echipamentelor, programelor şi serviciilor de asistenţă 

care permit utilizarea TIC. 

2. UTILIZAREA INFRASTRUCTURII, adică gradul de penetrare a TIC în rândul 

populaţiei pentru uzul personal şi în mediul de afaceri. 

 

3.3. Factorul „ADMINISTRAŢIE” – fenomenul ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ 
Informaţia electronică şi noul set de reguli care guvernează societatea informaţională 

implică tot mai mult nivelul politic, social şi administrativ în Noua Economie. A apărut astfel 

conceptul de teleguvernare, care presupune guvernarea prin intermediul instrumentelor oferite de 

TIC, fiind implicaţi următorii actori: guvernul, cetăţeanul şi administraţia publică. Astfel, putem 

vorbi de e-administraţie şi e-cetăţean. Cetăţeanul poate beneficia de serviciile administraţiei 24 de 

ore pe zi, şapte zile din şapte şi poate semnala eventualele nereguli ale serviciilor publice. În ceea ce 

priveşte e-administraţie, aceasta înseamnă pagini web, poştă electronică, acces digital la informaţii, 

reglementări şi legi, eliminarea barierelor de spaţiu, redefinirea acţiunilor guvernamentale şi multe 

altele. 

Termenul de e-administraţie presupune trecerea de la sistemul actual de guvernare către 

metodele electronice de furnizare a serviciilor pentru populaţie şi mediul de afaceri. Acest lucru 

înseamnă o restructurare fundamentală a modului de desfăşurare a activităţii guvernamentale şi a 

interactivităţii cu cetăţenii, dublat de creşterea exponenţială a eficienţei şi scăderea cheltuielilor 

materiale şi umane. E-administraţia implică îmbunătăţiri majore ale vieţii economico-sociale, 

schimbarea instituţiilor politico-administrative, toate acestea bazându-se pe dezvoltarea 

infrastructurii şi aplicaţiilor TIC. 

Problema importantă nu o reprezintă ce este e-administraţia ci de ce este necesară. Un 

răspuns bun ar fi: pentru că trebuie să avem o administraţie publică eficientă, transparentă, care să 

fie oricând în slujba cetăţeanului, să implice costuri minime, să permită implicarea activă a 

cetăţenilor în viaţa politică şi pentru a facilita coordonarea între diferitele structuri ministeriale, 

organizaţii publice şi diversele nivele ale structurilor guvernamentale. În plus, se elimină 

procedurile birocratice şi se simplifică metodologiile de lucru. 

Din figura 3 este uşor de observat că se desprind două direcţii de cercetare: una îndreptată 

spre cetăţean şi una îndreptată spre mediul de afaceri. 

Apar astfel două tipuri de relaţii: 

 cetăţean-guvern (G2C): în care cetăţeanul consultă formulare administrative, accesează 

serviciile publice electronice (permise auto, vize, declaraţii vamale, acte pentru urbanism 

şi construcţii, stare civilă, protecţie socială), intră în interacţiune cu diverse instituţii ale 

statului (locuri de muncă - serviciul electronic de mediere a muncii, oportunităţi de 
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angajare; transport - tarife CFR şi TAROM; imobiliare - Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe, beneficiari ai creditului ipotecar; protecţia consumatorului - reclamaţii); se 

informează (TAROM, SNCFR, drepturile consumatorilor, siguranţa alimentară, 

programul de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, legislaţie, coduri poştale) sau 

realizează plăţi electronice a taxelor şi impozitelor locale. 

 guvern-mediul de afaceri (G2B): în care mediul de afaceri poate efectua plăţi bancare la 

distanţă, plăteşte electronic taxele şi impozitele locale, se înregistrează la sistemul 

electronic de achiziţii publice, consultă formulare administrative, accesează serviciile 

publice administrative (declaraţii CAS, declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de 

stat, decont privind TVA, declaraţie ANOFM, depunerea bilanţului contabil, autorizaţii 

transport internaţional, declaraţii vamale, vize online), se informează sau interacţionează 

cu diverse instituţii ale statului. 

 

Figura 3 

Cu siguranţă, sistemul de administraţie electronică va lua amploare, odată cu creşterea 

încrederii populaţiei în eficienţa acestuia şi, din aceste considerente, susţinem că e-administraţia va 

reprezenta un fenomen de masă. 

 

3.4. Factorul „RESURSE UMANE” – fenomenul TELEMUNCĂ 
Un capitol important în Strategia de dezvoltare pe termen mediu a României îl constituie 

„Asigurarea resurselor umane şi pregătirea populaţiei pentru Societatea Informaţională”. Acesta are 

drept obiective formarea de specialişti în domeniul TIC, pregătirea cetăţenilor pentru a trăi şi a lucra 

în spaţiul european (Societatea Informaţională europeană) şi ridicarea nivelului de cultură generală 

prin utilizarea TIC. În ceea ce priveşte politica şi strategia de implementare a serviciului universal 

în domeniul comunicaţiilor electronice, se are în vedere că operatorii vor fi obligaţi să contribuie cu 

0,5% din cifra lor de afaceri la fondul serviciului universal, ceea ce înseamnă aproximativ 9,5 

milioane euro, care vor fi folosiţi pentru construirea de telecentre şi pentru subvenţionarea 

serviciilor furnizate unor categorii de clienţi cu venituri mici. În anul 2004 s-a prevăzut instalarea a 

500 telecentre şi telefoane publice şi s-au subvenţionat cu aproximativ două milioane euro serviciile 

oferite anumitor categorii de clienţi cu venituri mici, iar contribuţia marilor operatori la finanţarea 

obiectivelor legate de serviciul universal se va ridica, până la sfârşitul anului 2004, la 2% din cifra 

de afaceri (27 milioane euro). În domeniul resurselor umane din România, strategia guvernamentală 

a prevăzut scutirea de la plata impozitului pe venit pentru specialiştii IT, aplicată din vara lui 2001, 

care stimulează tinerii specialişti să lucreze în ţară dar, în acelaşi timp, constituie un suport pentru 
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companiile care angajează specialişti de înaltă calificare. Raportul Brain Bench Global IT IQ 2001 

plasa România pe primul loc în Europa şi pe locul şase la nivel mondial în privinţa numărului de 

specialişti certificaţi în IT. 

În ceea ce priveşte competitivitatea României la nivel european, din punctul de vedere al 

forţei de muncă, raportul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din ianuarie 2004, 

prezentat la Sinaia în cadrul Economic Retreat of the Government of Romania - Second 

Edition, se afirmă următoarele: costul specialiştilor în IT este egal cu o treime din cel înregistrat în 

SUA sau Europa, locaţia României constituie un avantaj, numărul de absolvenţi specializaţi în 

dezvoltare software raportat la mia de locuitori este de cinci ori mai mare decât în Rusia, de şapte 

ori mai mare decât în India şi mult mai ridicat decât în SUA iar sistemul legal şi cultura din 

România sunt similare celor din Europa şi SUA. 

Societatea Informaţională implică modificarea procesului muncii deoarece din ce în ce 

mai mulţi lucrători utilizează calculatorul personal ca instrument principal al activităţii pe care o 

desfăşoară şi din ce în ce mai multe procese de muncă folosesc transferul datelor prin intermediul 

reţelelor de calculatoare. 

TIC permite şi o flexibilitate mărită din punct de vedere al programului de lucru şi al 

spaţiului în care se desfăşoară munca. Foarte multe persoane au posibilitatea să lucreze oricând şi 

din orice loc, lucru considerat absolut imposibil cu doar câţiva ani în urmă. Flexibilitatea muncii 

trebuie privită sub două aspecte: flexibilitatea lucrătorului, ceea ce presupune reglementarea 

cadrului de lucru şi restructurarea structurii organizaţionale în scopul oferirii de alternative de 

muncă; flexibilitatea locului de muncă, ceea ce implică adaptarea lucrătorilor la cerinţele locului de 

muncă flexibil. 

Ambele aspecte se intercondiţionează şi, împreună, pot determina creşterea sustenabilităţii 

sociale. Flexibilitatea lucrătorului implică faptul ca angajatorii să găsească modalităţi pentru o mai 

bună stimulare a forţei de muncă, astfel încât aceasta să-şi îmbunătăţească abilităţile de lucru pentru 

ca, în final, să se ajungă la creşterea productivităţii muncii. De exemplu, angajatorii pot oferi 

condiţii de muncă la domiciliul angajaţilor, astfel încât munca flexibilă să se îmbine cu timpul 

petrecut de aceştia alături de familie. 

Pentru creşterea flexibilităţii locului de muncă, aplicaţiile TIC oferă un potenţial 

considerabil. Principala formă flexibilă de muncă o constituie telelucrul. Prin telelucru, ca fenomen 

al Noii Economii, se înţelege activitatea prin care se utilizează TIC pentru realizarea unei activităţi 

lucrative la distanţă de locul unde este nevoie de rezultatul muncii sau de locul unde s-ar fi 

desfăşurat munca în mod obişnuit. Telelucrul este activitatea prin care se utilizează calculatoarele şi 

telecomunicaţiile pentru a schimba geografia de lucru acceptată. Legat de această activitate, se 

utilizează ca terminologie specifică termenul de telelucrător (telecomutator), adică o persoană care 

lucrează acasă tot timpul sau o parte din el. Termenul poate, de asemenea, să se refere la cineva care 

comută pe o distanţă mică, de exemplu la un telecentru, în loc să lucreze într-un sediu mai 

îndepărtat. Telelucratorii pot fi cu contract, semiangajaţi sau liber profesionişti (freelancers). 

Poate fi numit telelucrător o „persoană care lucrează în mod regulat minim o zi (ca zi de 

muncă) pe săptămână, de la distanţă, pe baza unui contract scris sau a unei înţelegeri mutuale, 

folosind echipamente şi tehnologie de telecomunicaţii”. Pentru a face legătura cu reglementările 

BIM – Biroului Internaţional al Muncii, putem considera ca persoană ocupată în categoria 

telelucrător persoana care este ocupată cu această activitate cel puţin două ore în ultima săptămână. 

Telelucrul implică practici noi, care se pot pune în aplicare prin reducerea costurilor şi 

creşterea performanţei calculatoarelor şi telecomunicaţiilor, prin lărgirea accesului la instrumentele 

şi serviciile care permit lucrul în reţeaua electronică deschisă (Open Electronic Networking) şi prin 

creşterea dorinţei tuturor de a exploata noile metode, de a face afaceri, şi de a angaja personal. 
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Datorită dispariţiei obstacolului spaţiu, lucrul pe baza TIC a determinat clasificarea locaţiilor 

forţei de muncă. A apărut astfel conceptul de loc de muncă bazat pe TIC cu multiple locaţii, ale 

cărui componente sunt prezentate în figura 4. 

Pieţele de muncă electronice sunt cele în care o parte sau majoritatea tranzacţiilor se fac 

prin intermediul instrumentelor electronice, în detrimentul modalităţilor tradiţionale, de tip anunţuri 

în presa scrisă, telefon, interacţiune directă „faţă în faţă”. În România, majoritatea cazurilor se 

referă la căutarea locurilor de muncă pe Internet, adică schimbul de informaţii dintre angajatori şi 

potenţialii lucrători se realizează exclusiv prin intermediul Internet. Acest fenomen poartă 

denumirea „e-lancing” şi se regăseşte inclusiv pe portalul e-guvernare.ro. 

 

LOCUL DE MUNCĂ 

Acasă (la domiciliu) Mobil Liber profesionist 

 munca acasă, cu ajutorul 

calculatorului; 

 se lucrează în orice 

loc, mai puţin la 

sediul angajatorului; 

 domiciliul este locul principal al 

desfăşurării procesului de muncă 

şi este punctul de plecare pentru 

călătoriile în interes de afaceri; 

 utilizarea TIC pentru 

transferul rezultatelor 

muncii; 

 utilizarea 

conexiunilor online în 

timpul călătoriilor de 

afaceri; 

 utilizarea TIC pentru transferul 

rezultatelor muncii; 

 programul de lucru: cu 

normă întreagă, cu 

jumătate de normă, 

suplimentar. 

 accesul se realizează 

prin poşta 

electronică, Internet 

sau de la consolă. 

 locul de muncă poate fi şi un mic 

birou. 

  

Telelucrători la domiciliu Telelucrători mobili Liber profesionişti 

Figura 4 

 

Acest fenomen se poate defalca în funcţie de locul în care se postează anunţurile de angajare 

astfel: anunţarea locurilor de muncă vacante pe site-ul propriu al firmelor angajatoare; anunţarea 

locurilor de muncă vacante pe site-uri specializate; anunţarea locurilor de muncă vacante pe site-uri 

necomerciale, cum sunt cele ale Camerelor de Comerţ sau organismelor din domeniile asociate 

firmei angajatoare; anunţarea locurilor de muncă vacante la Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă. Utilizarea pieţelor de muncă electronice poate fi interpretată şi ca indicator pentru 

înclinaţia firmelor de a utiliza Internetul în scopul dezvoltării activităţii. 

Acestea sunt considerentele care au determinat echipa de cercetare să considere teleresursele 

umane drept fenomen al Noii Economii în România. 

 

3.5. Factorul „SĂNĂTATE” – fenomenul TELEMEDICINĂ 
Informatica medicală este în general percepută ca o colecţie de aplicaţii ale calculatoarelor în 

domeniul medical, dar în manuale este definită ca disciplină care studiază informaţia medicală sub toate 

formele sale, precum şi modalităţile de stocare, transfer, protecţie, prelucrare şi utilizare a ei. 

Analizând actul medical primar generator de informaţie, consultaţia, observam că apar două 

tipuri de informaţii: pe de o parte, sunt informaţii privind starea pacientului, care au un caracter 

individual, numite date, pe de altă parte, informaţii cu caracter general, provenite din pregătirea şi 

experienţa medicului, numite cunoştinţe. Acum se generează o nouă informaţie, diagnosticul, pe 

baza căruia se stabileşte tratamentul, închizând astfel ciclul elementar al fluxului informaţiei 

medicale. 

Din punct de vedere practic, este potrivită clasificarea aplicaţiilor după nivelul structural: 
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 nivelul infra-individual (celulă, organ): bioinformatica (baze de cunoştinţe privind 

genomul şi protenomul uman), neuroinformatica, modelarea şi simularea proceselor 

biologice; 

 nivelul individual (pacient): baze de date ale pacienţilor, prelucrări de semnale şi imagini, 

baze de cunoştinţe pentru diagnostic asistat (sisteme expert); 

 nivelul supra-individual (unităţi sanitare şi organisme coordonatoare): baze de date de 

sănătate publică (statistici populaţionale), calculul indicatorilor, baze de date de resurse 

(umane, financiare, echipamente, medicamente, unităţi sanitare), programe de 

management a unităţilor sanitare (spitale, policlinici): urmărirea distribuţiei şi utilizării 

resurselor, coordonarea activităţilor sanitare la nivel teritorial/judeţean (Direcţii de 

Sănătate Publică - DSP şi Case de Asigurări de Sănătate - CAS), respectiv naţional 

(Ministerul Sănătăţii - MS şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - CNAS). 

Pentru furnizorii de produse TIC este vizibil că cererea socială pentru România în perioada 

actuală este masiv orientată spre nivelul supra-individual şi parţial nivelul individual. Nimeni nu a 

pus vreo clipa la îndoială necesitatea de a construi un sistem informatic naţional în sănătate care să 

furnizeze informaţii pentru decizii bazate pe evidenţe. S-au derulat câteva proiecte mai mari: unul 

pentru urgenţe (cu rezultate bune, sistemul funcţionează), unul pentru reţeaua naţională de sănătate 

(proiectul HMIS - Health Management Information System), pentru conexiuni MS - DSP-uri şi 

DSP - spitale şi unităţi subordonate (cu rezultate foarte modeste; gradul actual de utilizare este sub 

5%) şi a redemarat un proiect pentru CNAS, fiind însă abia în faza de analiză. Totuşi, la nivel de 

spital situaţia este mult mai bună; o serie de spitale, cu manageri pricepuţi, au contactat diverse 

firme iar, în prezent, se estimează că circa 70-80 de spitale sunt în curs de informatizare. 

În domeniul sistemului de asigurări, care dorea să-şi creeze un sistem informatic 

independent de cel al reţelei MS, CNAS a impus contractanţilor (medici de familie, policlinici, 

farmacii) prezentarea datelor numai pe dischetă. Din păcate, pentru cele 40 de judeţe s-au elaborat 

40 de tipuri de formulare. 

Ar trebui actualizată strategia informatizării sectorului sănătăţii în România, o strategie 

care sa permită implicarea directă a industriei TIC în dezvoltarea ulterioară. 

Elementele esenţiale ar cuprinde: 

 înfiinţarea unui centru coordonator al activităţilor de informatică medicală; 

 adoptarea standardelor existente pe plan mondial; 

 uniformizarea formularelor utilizate de casele de asigurări, respectiv direcţiile de 

sănătate publică; 

 pregătirea resurselor umane în specialitatea informatică medicală; 

 sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Principalele tipuri de aplicaţii TIC din sectorul sanitar: în reţeaua MS - un sistem de 

comunicaţii eficient între MS, DSPJ şi spitale, baze de date complete (resurse şi indicatori), 

programe de prognoză; la nivelul spitalelor: sisteme informatice cu toate modulele (în prezent 

domină modulele administrative, fiind neglijate cele medicale) şi sisteme de codificare comode; la 

nivelul asistenţei primare: programe de cabinet, care să economisească timpul medicului. 

În România, domeniul sănătăţii şi al medicinei devine din ce în ce mai mult un subiect de 

interes, temă de dezbateri mediatizate şi motiv de nemulţumire pentru majoritatea cetăţenilor. Tot 

mai multe subiecte din domeniul sănătăţii îşi fac loc în mass media: problema drogurilor, operaţii în 

premieră în România, situaţia spitalelor din ţară, situaţia bolnavilor internaţi care sunt nevoiţi să îşi 

cumpere singuri perfuzii şi multe altele. Pentru ca populaţia să nu mai piardă timpul căutând toate 

aceste informaţii, există portaluri medicale complete care furnizează informaţii recente şi obiective 

din domeniul medical. Din publicul acestor site-uri fac parte atât doctorii, studenţii la medicină sau 

farmaciştii cât şi persoanele particulare interesate de acest domeniu. 

 



 

 

 

43 

3.6. Factorul „EDUCAŢIE” – fenomenul E-EDUCAŢIE 
Societatea Informatizată plasează noile, şi mereu în schimbare, cerinţe asupra educaţiei 

pregătirii alături de principiile educării continue ca punct central pentru crearea şi menţinerea bazei 

de pregătire. În domeniul educaţiei din România, strategia guvernamentală prevede 250 de centre de 

cercetare (universităţi şi institute), funcţionarea ROEDUNET (reţeaua naţională de educaţie), 

iniţiative academice de la ORACLE, CYSCO, IBM, Microsoft. Conform raportului Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din ianuarie 2004, prezentat la Sinaia în cadrul 

Economic Retreat of the Government of Romania - Second Edition, a fost realizat Sistemul 

educaţional informatizat, cu următoarele componente: 500000 calculatoare vor fi introduse în şcoli 

până la sfârşitul anului 2004, AEL, platforma de software educaţional instalată şi funcţională în 

1220 licee (alte 290 licee vor fi introduse în sistem până la sfârşitul anului 2004), aproximativ 

800000 elevi şi 30000 profesori ca utilizatori, 13000 profesori au urmat cursuri pentru utilizarea 

AEL, 230 pachete multimedia educaţionale utilizate (430 în 2004), managementul electronic al 

sistemului educaţional (administrarea electronică a admiterii la licee şi universităţi), e-learning 

(aplicaţiile sunt deseori dezvoltate chiar de elevi, programe de studiu asistate de calculator). 

Această schimbare de viziune şi creşterea importanţei TIC a condus la reconsiderarea 

priorităţilor în educare. Noile tehnologii reprezintă potenţiale căi pentru schimbare şi inovare. În 

special, acestea ar putea să-i încurajeze pe studenţi să renunţe la ascultarea pasivă în favoarea unei 

implicări mai active, ar putea ajuta la abordarea aspectelor mai practice în învăţare şi, în general, ar 

putea schimba modul actual de educare. Dar ţintele educării şi perfecţionării, cât şi deciziile care 

stau la baza acestora, trebuie să fie în conformitate cu potenţialul existent. Prezenţa majoră a TIC nu 

este în sine suficientă, aşa cum evidenţele o demonstrează: TIC aşa cum e utilizată în educaţie astăzi 

are un impact redus asupra metodelor tradiţionale de predare şi modului în care şcolile activează în 

mod normal. 

Rolul TIC în educare are dublu aspect: însăşi TIC poate deveni materie de studiu şi/sau 

TIC poate fi instrument pentru învăţarea altor materii. Cei mai mulţi indicatori statistici ai TIC se 

concentrează către al doilea. În mod evident, există o legătură strânsă între ambele roluri: pe de-o 

parte, utilizarea TIC ca un instrument de învăţare a diferitelor materii este imposibilă fără unele 

cunoştinţe elementare de TIC atât de către profesori cât şi de către studenţi; pe de altă parte, 

utilizarea TIC ca instrument de învăţare susţine căpătarea de cunoştinţe TIC. Până de curând, cele 

mai multe politici s-au concentrat numai pe răspândirea cunoştinţelor TIC prin materii specifice 

legate de computere. În prezent, politicile educaţionale au un al doilea scop: TIC va intensifica 

eficienţa întregului sistem educaţional. Utilizarea acestora va deveni omniprezentă, parte din viaţa 

de zi cu zi a fiecăruia. 

Odată cu sistemul educaţional, oportunităţile de e-învăţare au consecinţe serioase. Pentru a 

utiliza TIC şi e-învăţarea într-un mod eficient, sistemul educaţional trebuie să regândească 

abordarea învăţării şi predării. Pentru a deveni eficient, introducerea informaţiei şi tehnologiei 

comunicării trebuie să fie însoţită de reorganizare generală a structurilor de învăţare. În ultimii 

ani, controversele ştiinţifice asupra învăţării au trecut prin diferite stadii. La început, a avut loc o 

dezamăgitoare proclamare a unei complet noi ere a educării - o revoluţie în educare. Apoi explozia 

dot.com-urilor s-a “fâsâit” în perioada 2000-2001 iar consolidarea economiei Internet-ului a 

necesitat o reconsiderare a acestui aspect. În prezent, cei mai mulţi experţi în educare prevăd 

scenarii mai realiste: e-învăţarea nu va fi probabil o “revoluţie”, însă va fi parte din evoluţia 

sectorului educaţional; nu va face ca instituţia tradiţională de educare să pară depăşită, însă va 

îmbogăţi sistemul educaţional. În orice caz, va reduce efectele negative a lipsei instituţiilor de 

învăţământ convenţionale, în special din regiunile izolate. 

Teleeducaţia implică folosirea unor sisteme satelit sau a televiziunii prin cablu prin care 

cursurile ajung la una sau mai multe clase de studiu aflate la distanţă, sau la domiciliu. Aceasta 

presupune expunerea, examenele, accesul la biblioteca electronică, examinarea directă, şi chiar 
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discuţii. O latură importantă a teleeducaţiei sunt teleconferinţele, realizate prin telefon sau video. În 

România, fundaţia România de Mâine oferă un sistem de teleeducaţie prin intermediul postului de 

televiziune prin cablu TVRM. 

Fără o populaţie educată, doritoare să folosească tehnologiile informaţiei şi comunicării, nici 

o comunitate nu poate participa în mod real în reţeaua globală. Pentru a îmbunătăţi aceste resurse, 

TIC trebuie integrate în sistemul de învăţământ. 

E-învăţarea (învăţarea asistată de calculator sau de alte mijloace electronice) este una din 

aplicaţiile TIC care prezintă cele mai evidente avantaje pentru utilizatori şi pentru zonele în care 

trăiesc. E-învăţarea, în mod special, cea utilizată pentru pregătirea profesională, sporeşte 

cunoaşterea şi participă la dezvoltarea capitalului uman. Datorită e-învăţării, o oportunitate majoră 

pentru regiunile izolate o reprezintă scăderea costurilor de tranzacţie pentru dobândirea cunoaşterii. 

Variabilele referitoare la implementarea e-învăţării de către companii care acţionează ca furnizori 

de pregătire profesională pentru personalul angajat, nu a fost selectată deoarece este puternic 

corelată cu variabila referitoare la furnizarea de pregătire prin mijloace TIC, în general. 

 

 

4. GLOSAR DE VARIABILE STATISTICE IMPLICATE DE NOUA ECONOMIE 
 

4.1. Domeniul ECONOMIA INFORMATIZATĂ 
 

A. VARIABILE PRIMARE 

1. Indicele de penetrare a televiziunii; 

2. Numărul de domenii .ro; 

3. Numărul de firme, pe domenii de activitate; 

4. Numărul de firme, pe forme de proprietate; 

5. Numărul de firme care au profit şi au site web; 

6. Numărul de firme abonate la telefonia fixă; 

7. Numărul de firme abonate la telefonia mobilă, pe operatori; 

8. Ponderea firmelor care activează în activitatea de comerţ electronic; 

9. Ponderea firmelor care activează în transporturi: 

a) aerian; 

b) rutier; 

c) căi ferate. 

 

B. VARIABILE DERIVATE 

1. Accesul informatizat = ponderea utilizatorilor din cadrul firmei, pe categorii de 

personal (în conducerea firmei, studii superioare, studii medii) şi pe tipuri de srvicii 

utilizate (poştă electronică, Intranet, Extranet, Internet); 

2. Accesul la telefonia mobilă = ponderea utilizatorilor de telefoane mobile ale firmei, pe 

categorii de personal (în conducerea firmei, studii superioare, studii medii); 

3. Posesori de Extranet = ponderea firmelor care au reţea Extranet; 

4. Utilizatori Extranet = ponderea firmelor care au acces la reţelele Extranet ale 

furnizorilor, partenerilor sau clienţilor; 

5. Utilizatori EDI = ponderea firmelor care utilizează schimbul electronic de informaţii 

(EDI); 

6. Utilizatori Internet pe baza EDI = ponderea firmelor care utilizează schimbul 

electronic de informaţii prin intermediul IP (Internet Protocol); 

7. Vânzări online = ponderea firmelor care vând online sau care distribuie online (pe tipuri 

de produse: tangibile şi intangibile); 
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8. Importanţa Internetului ca şi canal de distribuţie = numărul firmelor a căror vânzare 

online reprezintă cel puţin 10% din volumul vânzărilor; 

9. Frecvenţa vânzărilor online = ponderea vânzărilor online în total vânzări; 

10. Vânzări online pe baza cardurilor = ponderea firmelor care acceptă plăţi online, pe 

bază de carduri; 

11. Vânzări online securizate = ponderea firmelor care-şi protejează tranzacţiile online prin 

SSL (protocolul Secure Sockets Layer); 

12. Achiziţii online = ponderea firmelor care cumpără online; 

13. Licitaţii online = ponderea firmelor care utilizează sistemul e-licitaţii.ro pentru achiziţii 

publice; 

14. Frecvenţa cumpărărilor online = ponderea cumpărărilor online în total cumpărături; 

15. Piaţa ţintă pentru vânzările online (sectorul public, mediul de afaceri, 

consumatorul final) = ponderea firmelor care vând online sectorului public (B2G), 

mediului de afaceri (B2B) şi consumatorilor finali (B2C); 

16. Localizarea pieţei vânzărilor online (intern, extern) = ponderea firmelor care vând 

online pe piaţa internă şi pe cea externă; 

17. Obstacole în calea vânzărilor online = percepute de către managerii departamentelor 

IT ai firmelor. Pe baza acestora, se determină un indicator mediu al obstacolelor; 

18. Impactul pozitiv asupra vânzărilor = ponderea firmelor care apreciază drept 

“excelente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele activităţii obţinute în urma vânzărilor 

online (scala aprecierii); 

19. Impactul pozitiv asupra costurilor = ponderea firmelor care apreciază drept 

“excelente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele activităţii obţinute în urma vânzărilor 

online (scala aprecierii); 

20. Impactul pozitiv asupra eficienţei activităţii = ponderea firmelor care apreciază drept 

“excelente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele activităţii obţinute în urma vânzărilor 

online (scala aprecierii); 

21. Impactul pozitiv asupra relaţiilor cu clienţii = ponderea firmelor care apreciază drept 

“excelente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele activităţii obţinute în urma vânzărilor 

online (scala aprecierii); 

22. Creşterea importanţei pe piaţa internă = ponderea firmelor care declară că şi-au mărit 

cota de pe piaţa internă datorită vânzărilor online; 

23. Creşterea importanţei pe piaţa externă = ponderea firmelor care declară că şi-au mărit 

cota de pe piaţa externă datorită vânzărilor online; 

24. Semnificaţia e-business = ponderea firmelor care au declarat că TIC constituie o parte 

semnificativă a modului în care-şi desfăşoară activitatea, cu detaliere pe următoarele 

nivele: produse/servicii; structură organizaţională; procesul de muncă; relaţiile cu 

clienţii; relaţiile cu partenerii; 

25. Ponderea firmelor care au un web site; 

26. Tipul produselor vândute online; 

27. Utilizatorii de informaţii din Internet referitoare la transport = ponderea 

utilizatorilor de Internet în scopul aflării de informaţii legate de activitatea de transport: 

a) rezervări de bilete; 

b) grafice orare; 

c) trafic; 

28. E-banking = ponderea firmelor care utilizează servicii financiare şi bancare prin 

Internet; 

29. M-banking = ponderea firmelor care utilizează servicii financiare şi bancare prin 

telefonia mobilă; 
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30. Complexitatea marketingului online = ponderea firmelor care au declarat că TIC 

constituie o parte semnificativă a modului în care-şi desfăşoară activitatea de marketing; 

31. Tipul serviciilor vândute online. 

 

 

4.2. Domeniul TEHNOLOGIA DIGITALĂ 
 

4.2.1. Variabile statistice privind accesul la infrastructura TIC 
Acestea se referă la calitatea şi gradul de dotare al infrastructurii, precum şi la existenţa 

echipamentelor, programelor şi serviciilor de asistenţă care permit utilizarea TIC. 

 

A. VARIABILE PRIMARE 

1. Numărul de erori telefonice la 100 de linii principale, care se referă la calitatea 

liniilor telefonice; 

2. Teledensitatea; 

3. Numărul de linii telefonice principale la 1000 de locuitori; 

4. Numărul de PC-uri la 100 de locuitori; 

5. Numărul de gazde Internet la 10000 de locuitori; 

6. Numărul de firme care oferă servicii specializate TIC; 

7. Numărul de abonaţi la telefonia mobilă la 100 de locuitori; 

8. Numărul de abonaţi la telefonia fixă la 100 de locuitori; 

9. Numărul de conexiuni Internet la 10000 de locuitori; 

10. Efectivul populaţiei = totalitatea persoanelor în viaţă la un moment dat, care locuiesc în 

România; 

11. Structura populaţiei pe medii de provenienţă = efectivul populaţiei din mediul urban 

şi rural; 

12. Structura populaţiei pe sexe; 

13. Structura populaţiei pe vârste, începând cu vârsta de 15 ani; 

14. PIB/PPC = PIB-ul la paritatea puterii de cumpărare, cu relevanţă mai mare pentru 

nivelul de trai al populaţiei. 

 

B. VARIABILE DERIVATE 

a) La nivelul populaţiei - în scop personal, la domiciliu 

1. Tehnologia utilizată pentru accesul la Internet: dial-up, ISDN, dispozitive mobile, 

cablu TV, alta; 

2. Ponderea persoanelor care au acces la Internet: DSL, cablu, altele; 

3. Ponderea persoanelor care vor investi în echipamente de TIC; 

4. Preţul şi calitatea conectării la Internet, percepute cu obstacol; 

5. Ponderea gospodăriilor care au acces la Internet, care este influenţată şi de strategiile 

de marketing ale ISP; 

6. Costul telefoniei mobile, perceput ca obstacol; 

7. Disponibilitatea şi costul serviciilor specializate TIC, percepute ca obstacol. Vor fi cu 

siguranţă persoane care sunt în întregime sau parţial de acord cu afirmaţia că Internetul 

este prea scump de utilizat. Ipotezele de lucru susţin punctul de vedere că diferenţele 

regionale în accesul la Internet sunt mai curând o problemă de preţ decât de 

disponibilitate a infrastructurii. Se poate presupune că preţurile mai ridicate pentru 

accesul la Internet (mai ales pentru cel broadband) şi veniturile medii pe gospodărie mai 

reduse din regiunile rurale vor avea ca rezultat rate mult mai scăzute de utilizare în 

comparaţie cu cele urbane. 
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b) La nivelul firmelor- în scop profesional 

1. Competiţia pe piaţa internă de software, măsurată pe o scală nominală: există, nu 

există; 

2. Produse software corespunzătoare necesităţilor, existenţa acestora fiind măsurată pe 

o scală ordinală de tip scala aprecierii: excelente, foarte bune, bune, medii, slabe; 

3. Disponibilitatea liniilor telefonice dedicate afacerilor, percepute ca obstacol; 

4. Preţul şi calitatea conectării la Internet, percepute ca obstacol; 

5. Ponderea firmelor care au calculatoare personale; 

6. Posesori de reţea internă = ponderea firmelor care au o reţea internă de calculatoare. O 

reţea internă de calculatoare indică faptul că o firmă utilizează computerul ca parte 

integrantă a infrastructurii sale. Reţelele interne de calculatoare facilitează întotdeauna 

distribuţia şi managementul cunoştinţelor, dar şi furnizarea descentralizată a informaţiei. 

Datorită eforturilor şi costurilor implicate, instalarea unei reţelele interne de calculatoare 

demonstrează, mai mult ca existenţa unui calculator individual, hotărârea şi implicarea 

firmei în sensul utilizării metodelor de lucru bazate pe calculator. Definiţia pentru 

această variabilă cuprinde atât reţelele de tip Intranet, care utilizează protocolul TCP/IP 

cât şi cele tradiţionale, de tip mainframe sau client-server; 

7. Ponderea firmelor care au Extranet; 

8. Tehnologia folosită pentru accesul la Internet: modem, ISDN, DSL, cablu, linii 

închiriate, altele; 

9. Ponderea firmelor care au acces broadband la Internet. În momentul actual, accesul 

broadband la Internet este o prioritate a procesului de reglementare în UE, în special în 

ceea ce priveşte extinderea acoperirii asupra întregului teritoriu al UE. O serie întreagă 

de dovezi indică accesul broadband ca fiind un factor cheie al avantajelor pe care 

utilizatorii aşteaptă să le obţină din folosirea Internetului. Răspândirea accesului 

broadband ar trebui, aşadar, să sporească utilizarea Internetului pentru tranzacţii 

comerciale, mai ales dacă acestea presupun servicii digitale online; 

10. Ponderea firmelor care au echipamente de telefonie mobilă; 

11. Ponderea firmelor care vor creşte/scade/menţine nivelul investiţiilor în 

echipamente de TIC, conform politicilor de dezvoltare a activităţii firmelor. 

 

4.2.2. Variabile statistice privind utilizarea infrastructurii TIC 
Utilizarea infrastructurii se referă la gradul de penetrare a TIC în rândul populaţiei pentru 

uzul personal şi în mediul de afaceri. 

 

A. VARIABILE PRIMARE 

1. Ponderea PC-urilor conectate la Internet; 

2. Numărul de utilizatori Internet pe ISP; 

3. Rata pirateriei software; 

4. Numărul de utilizatori Internet la 100 de locuitori. 

 

B. VARIABILE DERIVATE 

a) La nivelul populaţiei - în scop personal, la domiciliu 

1. Ponderea populaţiei care utilizează computerul, variabilă care se corelează cu 

variabilele privind accesul la infrastructură; 

2. Ponderea populaţiei care prestează activităţi profesionale la domiciliu. Această 

variabilă se poate corela cu numărul de telelucrători; 



 

 

 

48 

3. Ponderea de neutilizatori care vor începe să utilizeze Internetul în perioada imediat 

următoare; 

4. Numărul de ore petrecute săptămânal pe Internet; 

5. Ponderea populaţiei care utilizează servicii de: 

a) poştă electronică, 

b) chat, forum de discuţii, 

c) SMS; 

6. Intensitatea utilizării serviciilor de: 

a) poştă electronică, 

b) chat, forum de discuţii, 

c) SMS, 

calculată ca medie a numărului de utilizări într-o săptămână; 

7. Disponibilitatea accesului public la Internet - în Internet café, locuri publice, 

chioşcuri informaţionale, altele decât acasă sau la servici; 

8. Ponderea populaţiei care a utilizat Internetul în ultimele patru săptămâni, defalcat 

pe scopuri specifice: 

a) găsirea de informaţii din diverse domenii, 

b) download-uri, 

c) lecturarea presei, 

d) distracţie(muzică, jocuri), 

e) achiziţii de bunuri şi/sau servicii. 

Relevanţa utilizării Internetului pentru aprecierea regiunilor din punct de vedere al 

dezvoltării societăţii informaţionale este evidentă, definiţia utilizată aici excluzând persoanele care 

utilizează doar mai puţin de o dată pe lună Internetul. Variabila se află în corelaţie directăcu 

utilizarea calculatorului, accesul la Internet la domiciliu, utilizarea e-mail -ului în scopuri private şi, 

de asemenea, cu cumpărăturile online şi online banking-ul; 

9. Costul utilizării, perceput ca obstacol; 

10. Lipsa de interes, percepută ca obstacol şi oferirea de motive; 

11. Ponderea populaţiei care au avut probleme de securitate, acestea referindu-se la 

viruşi şi la accesul neautorizat pe calculatorul personal. 

 

b) La nivelul firmei - în scop profesional 

1. Ponderea firmelor care au website. O pagină de web nu indică faptul că o firmă 

utilizează Internetul ca o parte integrantă a infrastructurii sale, însă reprezintă un prim 

pas spre o utilizare activă a Internetului; 

2. Ponderea firmelor care utilizează Internetul; 

3. Ponderea firmelor care utilizează poşta electronică; 

4. Ponderea firmelor care au acces la Internet; 

5. Ponderea firmelor care au avut probleme de securitate, acestea referindu-se la viruşi, 

la accesul neautorizat la reţea şi la scurgerile de informaţii digitale; 

6. Ponderea firmelor care au angajaţi part-time şi care pot utiliza resursele TIC. 

Acesta poate fi o variabilă care se corelează cu numărul de telelucrători. 

 

4.3. Domeniul ADMINISTRAŢIE ELECTRONICĂ 
 

A) VARIABILE PRIMARE 

1. Costul accesului la Internet, defalcat pe tipuri de abonamente. Această variabilă este 

aleasă deoarece, conform strategiei guvernamentale, trebuie încurajate iniţiativele 

privind scăderea costului accesului la Internet; 
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2. Costul echipamentelor pentru TIC, defalcat pe tipuri de achizitori. Guvernul a oferit 

facilităţi pentru achiziţionarea calculatoarelor personale pentru instituţii din domeniul 

educaţiei, sănătate cât şi pentru elevi/studenţi, prin oferirea de subvenţii şi prin 

eliminarea TVA; 

3. Venitul pe cap de locuitor; 

4. Numărul de servicii publice care sunt operaţionale online; 

5. Ponderea web site-urilor guvernamentale; 

6. Ponderea administraţiilor publice care au echipamente TIC; 

7. Ponderea administraţiilor publice care au acces la Internet; 

8. Ponderea autorităţilor publice care oferă servicii online, în care serviciile sunt 

defalcate pe diferite tipuri: 

a) obţinerea de informaţii “De interes”, 

b) obţinerea de formulare “Formulare online”, 

c) transmiterea formularelor completate “Servicii online”; 

9. TIC ca prioritate a guvernului; 

10. Poziţia relativă a ţării din punct de vedere tehnologic; 

11. Respectarea de către noul guvern a angajamentelor asumate de guvernele 

precedente; 

12. Numărul de persoane care utilizează sistemul electronic naţional, definit ca numărul 

persoanelor care: 

a) consultă formulare administrative, 

b) accesează serviciile publice electronice, 

c) se informează în diferite domenii, 

d) plătesc electronic taxe şi impozite locale. 

13. Numărul de firme care utilizează sistemul electronic naţional, definit ca numărul 

firmelor care au derulat online următoarele activităţi: 

a) plata online pentru diferite taxe şi impozite, 

b) transmiterea de documente şi/sau declaraţii, 

c) achiziţii publice prin sistemul e-licitaţii, 

d) autorizaţii de transport internaţional. 

 

B) VARIABILE DERIVATE 

CETĂŢENII 

1. Efectul perceput asupra calităţii preţului datorat competiţiei din sectorul 

telecomunicaţiilor; 

2. Efectul perceput asupra calităţii şi preţului datorat competiţiei din sectorul IT; 

3. Eficienţa guvernului din punct de vedere al promovării utilizării TIC; 

4. Satisfacţia datorată utilizării serviciilor Sistemului Electronic Naţional, definită ca 

numărul persoanelor care au utilizat sistemul şi care declară că-l vor folosi şi în 

continuare pentru a: 

a) consulta formulare administrative, 

b) accesa serviciile publice electronice, 

c) se informa în diferite domenii, 

d) plăti electronic taxe şi impozite locale; 

5. Obstacole în calea utilizării serviciilor Sistemului Electronic Naţional, definite ca 

numărul persoanelor care îşi exprimă opinia cu privire la afirmaţia: “Serviciile publice 

prin Internet”: 

a) nu sunt interesat de ele, 

b) sunt mai puţin sigure decât cele clasice, 
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c) necesită un efort mai mare din partea utilizatorilor, 

d) implică cheltuieli suplimentare pentru utilizator. 

Răspunsurile sunt cuantificate pe o scală ordinală de tip scala lui Likert: acord total, acord, 

indiferent, dezacord, dezacord total; 

6. Încrederea în sistemul poştal public, măsurată pe o scală ordinală, de tip scala 

aprecierii: foarte mare, mare, medie, mică, foarte mică; 

7. Numărul de persoane care declară că vor utiliza în viitorul apropiat sistemul de e-

administraţie, măsurat pe o scală a intenţiei de cumpărare: da cu siguranţă, probabil că 

da, nu ştiu, probabil că nu, nu cu siguranţă. 

 

MEDIUL DE AFACERI 

1. Efectul perceput asupra calităţii şi preţului datorat competiţiei din sectorul 

telecomunicaţiilor; 

2. Efectul perceput asupra calităţii şi preţului datorat competiţiei din sectorul IT; 

3. Cadrul legal care încurajează afacerile TIC, măsurat pe o scală ordinală de tip scala 

aprecierii: „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător”, „slab”, „foarte slab”; 

4. Eficienţa guvernului din punct de vedere al promovării utilizării TIC, măsurată pe o 

scală ordinală de tip scala aprecierii: „eficientă”, „satisfăcătoare”, „ineficientă”; 

5. Satisfacţia datorată utilizării Sistemului Electronic Naţional, definită ca numărul 

firmelor care au utilizat sistemul şi care declară că-l vor folosi şi în continuare; 

6. Numărul de firme care declară că vor utiliza în viitorul apropiat Sistemul 

Electronic Naţional, măsurat pe o scală ordinală de tip scala intenţiei de cumpărare: da 

cu siguranţă, probabil că da, nu ştiu, probabil că nu, nu cu siguranţă; 

7. Încrederea în sistemul poştal public, măsurată pe o scală ordinală, de tip scala 

aprecierii: foarte mare, mare, medie, mică, foarte mică; 

8. Ponderea firmelor care utilizează Internetul pentru a interacţiona cu autorităţile 

publice, cuantificat în funcţie de scopul interacţiunii: 

a) pentru obţinerea de informaţii, 

b) pentru obţinerea de formulare, 

c) pentru transmiterea formularelor completate. 

9. Numărul de zile necesar înfiinţării unei noi firme; 

10. Obstacole în calea utilizării serviciilor Sistemului Electronic Naţional, definite ca 

numărul firmelor care îşi exprimă opinia cu privire la afirmaţia: “Serviciile publice prin 

Internet”: 

a) nu sunt necesare firmei, 

b) sunt mai puţin sigure decât cele clasice, 

c) sunt greu de utilizat, 

d) sunt costisitoare. 

 

4.4. Domeniul TELEMUNCĂ 
 

A) VARIABILE PRIMARE - INDICATORI AI FORŢEI DE MUNCĂ 

1. Angajaţii din domeniul TIC = ponderea locurilor de muncă în domeniul TIC, conform 

nomenclatorului. Ponderea locurilor de muncă în profesii şi domenii asociate cu TIC 

este un indicator al vitalităţii pieţei muncii, al nivelului de participare activă la 

diviziunea regională şi internaţională a muncii, dar şi al ponderii locurilor de muncă de 

înaltă calificare. În ciuda declinului economic, o pondere mare a locurilor de muncă în 

profesii şi domenii asociate cu TIC demonstreză existenţa unei pieţe a muncii bine 

echipată pentru cerinţele viitorului; 
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2. Angajaţii pe ocupaţii TIC = ponderea angajaţilor pe ocupaţii din domeniul TIC, 

conform nomenclatorului; 

3. Participarea populaţiei la forţa de muncă, defalcat pe următoarele capitole: 

3.1.Populaţia activă, pe medii şi sexe 

3.2.Populaţia ocupată, pe medii şi sexe 

3.3.Şomerii BIM, pe medii şi sexe 

3.4.Rata de activitate, pe medii şi sexe 

3.5.Rata de ocupare, pe medii şi sexe 

3.6.Rata şomajului BIM 
4. Structura populaţiei ocupate: 

4.1.Pe grupe de vârstă şi activităţi ale economiei naţionale 

4.2.După statutul profesional 

4.3.După participarea la activitatea economică, pe sexe 

  4.4. După nivelul de instruire 

  4.5. Pe medii şi grupe de ocupaţii 

5. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale; 

6. Salariaţi, pe activităţi ale economiei naţionale (forme de proprietate) pe sexe; 

7. Persoane cuprinse în cursuri de calificare şi recalificare; 

8. Şomeri pe grupe de vârstă şi durata şomajului; 

 

A) VARIABILE PRIMARE - INDICATORI AI CONDIŢIILOR DE MUNCĂ 

1. Numărul accidentaţilor în muncă, pe activităţi economice; 

2. Revendicări care au declanşat conflicte de interese; 

3. Conflicte de interese şi frecvenţa lor lunară, pe ramuri ale economiei naţionale; 

4. Greve declanşate. 

 

B) VARIABILE DERIVATE 

1. Investiţiile în dezvoltarea abilităţilor IT ale angajaţilor; 

2. Pierderea forţei de muncă specializate în IT; 

3. Pierderea inginerilor şi oamenilor de ştiinţă; 

4. Intensitatea telecooperării = ponderea lucrătorilor care utilizează poşta electronică sau 

transferul electronic de date pentru cooperarea cu clienţii, furnizorii sau partenerii din 

alte locaţii; 

5. Telelucrători la domiciliu = ponderea lucrătorilor la domiciliu care utilizează o 

conexiune Internet proprie sau reţeaua angajatorului în scop profesional; 

6. Telelucrători mobili = ponderea lucrătorilor mobili care muncesc în locaţia clienţilor 

sau partenerilor şi care utilizează o conexiune Internet sau reţeaua angajatorului în scop 

profesional; 

7. Telelucrători liber profesionişti; 

8. Amploarea telelucrului = media telelucrătorilor în total angajaţi, fără distincţie între 

categoria telelucrătorilor şi diferenţiat pe numărul total de lucrători ai angajatorilor; 

9. Recrutarea online = ponderea angajatorilor care-şi postează online locurile de muncă 

vacante. 

10. Numărul de zile de muncă pe săptămână, de la distanţă, pe baza unui contract scris 

sau a unei înţelegeri mutuale, folosind echipamente şi tehnologie de telecomunicaţii; 

11. Numărul persoanelor care lucrează în centre de telelucru; 

12. Ponderea telecentrelor în total telecomunităţi, pe categorii. 
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4.5. Domeniul TELEMEDICINĂ 
 

A) VARIABILE DERIVATE ALE ACTIVITĂŢILOR LEGATE DE SĂNĂTATE 

1. Informaţii medicale - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 ani, care au căutat 

orice informaţie medicală online, în ultimul an; 

2. Informaţii privind un stil de viaţă sănătos - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 

15 ani, care au căutat informaţii asupra unui stil de viaţă sănătos (diete, nutriţie, fitness) 

pe Internet, în ultimul an; 

3. Informaţiilor referitoare la îmbolnăviri, tratamente, medicaţie - utilizatori de 

Internet, în vârstă de peste 15 ani, care au căutat informaţii asupra anumitor boli, 

tratamente sau medicamente pe Internet, în ultimul an; 

4. Informaţii referitoare la servicii medicale - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 

ani, care au căutat informaţii legate de diferite servicii de sănătate (disponibilitate, 

locaţie, timp) pe Internet, în ultimul an; 

5. Medicamente online - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 ani, care au cumpărat 

medicamente de la o farmacie online, în ultimul an; 

6. Poşta electronică în serviciul medical - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 ani, 

care au adresat e-mail-uri serviciilor de sănătate, în ultimul an. 

 

B) VARIABILE DERIVATE ALE COMUNICĂRII ONLINE CU 

MEDICUL/CLINICA 

1. Vizitarea website-ului propriului medic/clinică - utilizatori de Internet, în vârstă de 

peste 15 ani, care au vizitat cel puţin o dată website-ul medicului/clinicii; 

2. Consultarea medicului/clinicii asupra stării de sănătate prin poşta electronică - 

utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 ani, care şi-au consultat cel puţin o dată 

medicul/clinica prin e-mail asupra condiţiei medicale şi au primit rezultatele analizelor 

via e-mail sau au primit reînnoirea unei reţete via e-mail. Comunicarea online cu 

propriul doctor sau propria clinică poate creşte eficienţa şi accesibilitatea serviciilor 

medicale de zi cu zi şi este importantă pentru politica regională legată de sănătate. 

Această variabilă ar fi utilă în combinaţie cu informaţii legate de comunicarea prin 

telefon cu propriul doctor sau propria clinică. Extinderea indicatorului în sensul 

includerii comunicaţiilor online cu alţi doctori sau clinici şi a localizării acestor furnizori 

de servicii medicale (în propria regiune/altă regiune/altă ţară) ar fi foarte valoroasă în 

scopul aprecierii (comparării/testării) regiunilor în privinţa accesului transfrontalier la 

servicii medicale. Aceasta va avea o importanţă din ce în ce mai mare odată cu evoluţia 

pieţei interne a seviciilor de îngrijire a sănătăţii; 

3. Rezultatele analizelor de la medic/clinică prin poşta electronică - utilizatori de 

Internet, în vârstă de peste 15 ani, care au primit cel puţin o dată rezultatele analizelor de 

la medic/clinică prin e-mail; 

4. Reînnoirea reţetei prin poşta electronică - utilizatori de Internet, în vârstă de peste 15 

ani, care cel puţin o dată şi-au reînnoit reţeta de la medic/clinică prin e-mail. 

 

C) VARIABILE DERIVATE ALE COMUNICĂRII TELEFONICE CU 

MEDICUL/CLINICA 

1. Consultarea medicului/clinicii asupra stării de sănătate prin telefon – persoane de 

peste 15 ani care cel puţin o dată şi-au consultat medicul/clinica asupra stării de sănătate 

prin telefon; 
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2. Rezultatele analizelor de la medic/clinică prin telefon – persoane de peste 15 ani care 

cel puţin o dată au primit rezultatele analizelor de la medic /clinică prin telefon. 

 

4.5. Domeniul E-EDUCAŢIE 
 

B) VARIABILE DERIVATE ALE EDUCĂRII, PERFECŢIONĂRII 

PROFESIONALE ŞI ABILITĂŢILOR 

 

REFERITOARE LA POPULAŢIE 

1. Învăţarea continuă legată de muncă - urmăreşte orice activitate legată de pregătirea 

profesională, indiferent dacă a fost oferită de companie, de o organizaţie de pregătire sau 

orice modalitate de învăţare pe cont propriu. Se analizează întreaga forţă de muncă (toţi 

angajaţii, lucrătorii pe cont propriu şi toate persoanele care temporar nu au loc de 

muncă). 

2. E-învăţarea pentru pregătirea profesională – utilizarea, în ultima lună, de materiale 

cum ar fi CD-uri, dischete, casete audio sau video, surse cum sunt Internetul sau reţeaua 

Intranet a companiei. Se analizează partea forţei de muncă care este implicată în 

învăţarea continuă. 

3. Indicele abilităţilor TIC - urmăreşte dacă persoana a utilizat vreodată: un program 

office, cum ar fi un procesor de texte sau foi de calcul; a trimis sau primit un e-mail; a 

realizat singur un site de web; a instalat un soft nou pe un computer sau a scris un 

program de computer. Rezultă, într-un indice al abilităţilor cotat de la 0 la 5, câte din 

aspectele menţionate mai sus au fost făcute de către individ. Se poate urmări pe 

utilizatori de computer sau pe întreaga forţă de muncă; 

4. Cerinţele asupra abilităţilor TIC - această variabilă urmăreşte dacă unei persoane i se 

cere la locul de muncă să fie capabilă să realizeze următoarele sarcini: să utilizeze un 

program office, cum ar fi un procesor de text sau foi de calcul; să trimită sau primească 

un e-mail; să realizeze singur un site de web; să instaleze un soft nou pe un computer sau 

să scrie un program de computer. Se analizează toate persoanele care lucrează în cadrul 

activităţilor remunerate. 

5. Existenţa unei pregătiri anterioare în domeniul computerelor - numărul persoanelor 

care au urmat vreodată un curs de pregătire pe calculator, pentru cel puţin o jumătate de 

zi. Se urmăreşte pe întreaga populaţie în vârstă de peste 15 ani. 

6. Existenţa efectelor abilităţilor TIC asupra aşteptărilor angajaţilor - respondenţii 

sunt întrebaţi dacă: consideră că ar fi putut obţine un loc de muncă în regiune dacă ar fi 

avut mai multe cunoştinţe de calculator (toate persoanele având muncă plătită, salariaţi 

sau lucrători pe cont propriu); ar fi fost mai uşor să găsească un loc de muncă în regiune 

dacă ar fi avut mai multe cunoştinţe de calculator (toate persoanele care temporar nu 

lucrează din motive de şomaj, boală sau concediu parental); consideră că ar fi trebuit să 

accepte un loc de muncă mai prost dacă ar fi avut mai puţine cunoştinţe de computer şi 

doreau să rămână în aceeaşi regiune (toate persoanele având muncă plătită, salariaţi sau 

lucrători pe cont propriu). 

7. Cea mai importantă sursă pentru obţinerea de cunoştinţe de computere - utilizatorii 

de computer sunt întrebaţi care din următoarele surse a fost cea mai importantă pentru 

obţinerea de abilităţi de calculator: educaţia primită în şcoală, liceu, universitate; 

urmarea unui curs special; învăţarea la locul de muncă; propria pregătire şi ajutorul 

prietenilor/rudelor.  
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REFERITOARE LA INSTITUŢII 

1. Organizaţii ce oferă TIC cursuri de pregătire conducerii proprii - numărul 

organizaţiilor ce oferă (legat de computer) cursuri de pregătire pentru propria conducere, 

indiferent dacă acestea sunt interne sau externe, dar separat de pregătirea profesională de 

bază. 

2. Firme care furnizează pregătire TIC personalului lor. Conceptul de pregătire 

continuă (Lifelong Learning) - o prioritate a procesului de reglementare în UE şi în 

statele membre rezidă în convingerea că sistemele tradiţionale de educaţie nu vor putea 

oferi competenţele cerute pe pieţele muncii din prezent. 

3. Organizaţii ce utilizează e-învăţarea - numărul organizaţiilor ce utilizează materiale de 

învăţare electronice, cum sunt CD-urile, programe de calculator, casete audio sau video 

pentru pregătirea angajaţilor. 

4. Ponderea locurilor de muncă care implică cunoştinţe TIC elementare/avansate/ 

specializate în cadrul unei organizaţii - care este ponderea angajaţilor unei companii 

(deloc/mai puţin de 25%/25%-75%/peste 75%) ce au nevoie de următoarele cunoştinţe 

de calculator la locul de muncă: orice fel de cunoştinţe de calculator; cunoştinţe de 

Internet şi e-mail; cunoştinţe de programare. 

5. Locuri de muncă disponibile pentru specialişti în computere – numărul organizaţiilor 

care au căutat specialist în computere în ultimul an. 

 

 

Caracteristicile identificate pot fi trecute prin toate clasificările statistice: sunt atât 

alternative cât şi nealternative, atât cantitative cât şi calitative, sunt atributive dar pot fi constituite şi 

în serii teritoriale sau dinamice, iar cele cantitative sunt continue şi discrete. Un aspect important îl 

constituie faptul că o parte din ele sunt variabile primare, obţinute în urma observării, şi acestea sunt 

asociate datelor care provin din sursele oficiale, adică Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, precum şi variabile derivate, obţinute în urma 

prelucrării. Acestea vor fi obţinute în urma realizării unei cercetări parţiale de tip sondaj statistic, 

deoarece sunt date complexe, a căror măsurare solicită momente de timp, localizare în spaţiu şi 

criterii organizatorice diferite. Totodată, ele nu sunt culese în mod organizat de către INS şi nu se 

regăsesc în publicaţiile de specialitate ale acestuia. 

Alte motive pentru care pledăm pentru culegerea datelor prin cercetare selectivă sunt legate 

de rapiditatea şi costurile reduse ale obţinerii acestora, dar şi posibilităţii de extrapolare a datelor la 

nivelul întregii ţări. Predimensionarea erorilor şi stabilirea probabilităţii de garantare a rezultatelor 

permit monitorizarea viabilă a Noii Economii în România. 

Scalele de măsurare ale variabilelor acoperă toată gama acestora: nominală, ordinală, de 

interval şi proporţională, existând astfel posibilitatea cuantificării acestora prin metode statistice 

specifice. 
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DESPRE INTERNET ŞI DREPTURILE OMULUI 

 

EUGEN GHERGA 
Institutul Intercultural Timişoara 

 
A devenit deja obişnuit să vorbim despre lume ca despre un „sat mondial”. Globalizarea este asociată în 

general cu posibilităţi şi riscuri sporite pentru comerţ, cooperare şi comunicare. Dar adevărata provocare a 

globalizării rămâne dezvoltarea unei conştiinţe universale a cărei principală valoare sunt drepturile omului, 

democraţia pluralistă şi egalitatea tuturor oamenilor. Evenimentul care a revoluţionat însă cu adevărat modul de 

percepere a Societăţii Informaţionale de către marea masă de cetăţeni a fost proliferarea exponenţială a Internetului. 

De aceea, în rândurile care urmează prezentăm o activitate practică în care cea mai mare reţea de reţele de 

calculatoare din lume este utilizată ca metodă de educaţie pentru drepturile omului. 

 

 

 

Facem precizarea că acest material a apărut în versiunea în 

limba română a manualului de educaţie pentru drepturile omului 

cu tineri 

 

COMPASS: 
A manual on human rights education with young people 

 

ISBN: 92-871-4880-5, © Council of Europe, May 2002 

http://eycb.coe.int/compass/ 

 

şi publicat  în parteneriat de Institutul Intercultural 

Timişoara şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti 

(2004, http://www.intercultural.ro/compass/). Versiunea în limba 

română a fost coordonată de Oana Bota, Eugen Gherga, Elizabeth 

Kaşa şi Călin Rus. 

 

 

Motto: Fiecare mare tehnologie conţine un prejudiciu politic sau social 

 

TEME Subiecte 
Mass-media, globalizare, drepturile 

generale ale omului 

MASS-MEDIA Complexitate Mare 

GLOBALIZARE Numărul de 

participanţi 

8 – 50 

DREPTURILE 

GENERALE ALE 

OMULUI 

Durată 180 de minute 

COMPLEXITATE Prezentare Această activitate se desfăşoară în subgrupuri 

mici şi se organizează discuţii cu întreg grupul în 

vederea analizării unor aspecte privind: 

http://www.intercultural.ro/
http://eycb.coe.int/compass/
http://www.intercultural.ro/compass/
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TEME Subiecte 
Mass-media, globalizare, drepturile 

generale ale omului 
 viitorul Internetului şi al barierei digitale 

 utilizarea Internetului în promovarea 

drepturilor omului 

 Drepturi conexe oricare dintre drepturile omului 

 Obiective  atragerea atenţiei asupra implicaţiilor 

Internetului şi ale accesului la informaţia din 

întreaga lume 

 dezvoltarea imaginaţiei şi a deprinderilor de a 

gândi critic 

 promovarea dreptăţii şi a solidarităţii cu cei 

care promovează drepturile omului 

 Materiale  fotocopii după foile volante 

 coli mari de hârtie şi carioci pentru fiecare 

grup 

 spaţiu pentru discuţia cu grupul reunit şi 

pentru activitatea în subgrupuri mici 

 Pregătire  fotocopii după foaia volantă 1 „şase opţiuni 

de anticipare a impactului Internetului”, câte 

un exemplar la doi participanţi 

 multiplică foile volante 2, 3, 4, 5 şi 6, câte un 

exemplar pentru fiecare membru al celor cinci 

grupuri de lucru 

 

INSTRUCŢIUNI 
Activitatea cuprinde trei părţi: partea întâi, prezentarea activităţii (10 minute), partea a doua, 

anticiparea impactului Internetului (60 de minute) şi partea a treia, cum poate fi utilizat Internetul 

pentru promovarea drepturilor omului (90 minute). 

Partea întâi. Prezentarea activităţii (10 minute). 

1. Se prezintă activitatea explicându-le participanţilor că le solicită imaginaţia şi gândirea 

critică. Sarcina lor este să evalueze impactul Internetului şi al noilor tehnologii ale 

informaţiei asupra vieţilor noastre şi a activităţii privind drepturile omului. 

2. Pentru o scurtă încălzire şi pentru a avea cunoştinţe comune, se prezintă participanţilor 

câteva elemente de bază despre Internet. Aceştia sunt apoi rugaţi să discute între ei, câte 

doi, despre experienţele pe care le-au avut legate de Internet şi despre avantajele şi 

dezavantajele utilizării acestuia. Se acordă 10 minute pentru această discuţie. 

Partea a doua. Anticiparea impactului Internetului (60 de minute). 

1. Se distribuie fotocopii după foaia volantă 1 „Şase opţiuni de anticipare a impactului 

Internetului”. Explică-le că, pentru a polariza deciziile, scenariile au fost realizate 

folosindu-se valori extreme. 

2. Fiecare pereche trebuie să stabilească care dintre scenarii este mai probabil şi care este 

mai puţin probabil. Au la dispoziţie 15 minute. 

3. Se roagă participanţii să refacă grupul iniţial şi să îşi prezinte deciziile. Facilitatorul 

încearcă să rezume discuţiile despre: 

 scenariile cele mai probabile 

 importanţa drepturilor omului pentru tehnologia informaţiei, de exemplu, dreptul 

la libertatea de expresie 

 bariera digitală 
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4. Se roagă pe unul sau doi dintre participanţi să scrie elementele cheie pe tablă. 

Partea a treia. Cum poate fi utilizat Internetul pentru promovarea drepturilor omului (90 de 

minute). 

1. Se împart participanţii în cinci grupuri, de la A la E. Se distribuie foile volante. Fiecare 

persoană din grupul A trebuie să aibă un exemplar din «Foaia volantă pentru grupul A, 

“Scenarii asupra viitorului: viziunea pesimistă”», fiecare membru al grupului B trebuie 

să primească un exemplar din «Foaia volantă pentru grupul B, “Scenarii asupra 

viitorului: viziunea optimistă”», etc. 

2. Se acordă 20 de minute să citească foile volante şi să facă comentarii generale. 

3. Informaţiile de pe foi trebuie corelate cu rezultatele discuţiilor din partea întâi, despre 

impactul Internetului. Trebuie să fie atenţi în mod special la această parte a activităţii, 

pentru că oferă informaţiile importante pentru următoarea etapă a activităţii. 

4. Se împart participanţii în alte grupuri. Noile grupuri trebuie să fie formate din 5 

persoane fiecare, o persoană din grupul A, una din grupul B, una din grupul C şi aşa mai 

departe. 

5. Sarcina fiecăruia dintre aceste grupuri noi este să stabilească care sunt cele mai 

importante trei avantaje sau utilizări ale Internetului în vederea promovării drepturilor 

omului. 

6. Se sugerează să înceapă cu o rundă de schimb de informaţii, începând cu cei din grupele 

C, D şi E (adică cei care au informaţii despre activitatea organizaţiilor 

neguvernamentale) şi terminând cu cei din grupele A şi B. După aceea, vor fi mai 

eficienţi în identificarea şi stabilirea utilizărilor Internetului pentru promovarea 

drepturilor omului. 

7. De asemenea, se va numi câte un raportor care să prezinte rezultatele pe tablă, în 

sesiunea în grup reunit de la sfârşit. 

8. Se cheamă participanţii în grup reunit pentru a-şi prezenta rezultatele activităţii. 

 

DEZBATERE ŞI EVALUARE 
Se începe cu o analiză a activităţii şi a implicării participanţilor. Se analizează apoi ce au 

învăţat. 

 Cât de multe lucruri ştiu deja participanţii despre Internet? Cât de mult îl folosesc? Pentru 

ce îl folosesc? 

 A existat o barieră digitală între participanţi? Ce efect a avut aceasta asupra capacităţii 

participanţilor de a se implica în activitate? Unii participanţi s-au simţit excluşi pentru că 

au considerat că nu sunt suficient de competenţi pentru a-şi aduce contribuţia? 

 Au considerat alţi participanţi că această lipsă de experienţă este un handicap pentru 

activitatea grupului? 

 Care sunt avantajele muncii într-un grup în care participanţii au experienţe şi atitudini 

foarte diferite faţă de o anumită problemă? 

 Care au fost lucrurile cele mai interesante pe care le-au învăţat participanţii despre 

activitatea organizaţiilor neguvernamentale în domeniul drepturilor omului? Au existat 

surprize? 

 Avantajele generale ale utilizării Internetului pentru promovarea drepturilor omului 

depăşesc dezavantajele? 

 Ce trebuie făcut pentru rezolvarea dezavantajelor? 

 

SFATURI PENTRU FACILITATOR 
Evaluează nivelul participanţilor de familiarizare cu Internetul, anterior acestei activităţi, 

pentru a putea stabili nivelul şi abordarea generală. 



 

 

 

59 

În cadrul dezbaterii, este bine să ne concentrămi pe aspectele globale şi locale ale accesului 

la noua tehnologie a informaţiei, asigurându-ne că cei care nu au acces sau au dificultăţi de accesare 

a Internetului îşi pot face auzită vocea şi sentimentele. Scopul întrebărilor privind bariera digitală în 

cadrul grupului şi avantajele lucrului cu oameni care au experienţe foarte diverse este de a-i încuraja 

pe participanţi să analizeze diversele aspecte privind luarea deciziilor. 

 

 Internetul este o reţea internaţională de calculatoare legate între ele 

 La Internet au acces peste 150 de milioane de oameni din întreaga lume 

 90 % din utilizatorii Internetului locuiesc în America de Nord, Europa, Japonia şi Australia 

 Se vorbeşte despre bariera digitală, care înseamnă accesul inegal la noua tehnologie a 

informaţiei 

 Internetul le permite utilizatorilor să publice şi să acceseze informaţii directe şi să comunice 

direct unii cu ceilalţi prin poşta electronică sau prin liste, grupuri şi canale de discuţii 

 

VARIAŢII 
Activitatea se poate extinde pentru a include un exerciţiu de realizare a consensului, după 

cum urmează: 

1. În partea întâi, după etapa a patra (decizie pe perechi), se roagă fiecare pereche să se 

asocieze cu o altă pereche şi în grupuri de câte patru să compare soluţiile şi să 

stabilească care scenariu este cel mai probabil şi cel mai improbabil. Se solicită fiecărui 

grup de patru persoane să adauge câteva propoziţii despre posibilele probleme privind 

drepturile omului (de exemplu, libertatea de expresie) la scenariul pe care îl consideră 

cel mai probabil. Partea de redactare ar trebui să încurajeze grupurile care ajung repede 

la un consens să reflecteze împreună în continuare asupra scenariului ales şi să aibă un 

sentiment mai mare de proprietate asupra lui, înainte de a continua cu următorul pas (15 

minute). 

2. Fiecare grup de patru persoane trebuie să se alăture unui alt grup de patru persoane şi 

împreună să formeze grupuri de opt, să îşi compare opţiunile şi să ajungă la un consens 

asupra scenariului care este cel probabil şi cel mai improbabil. Fiecare grup trebuie să 

numească un raportor (15 minute). Mai departe, se continuă activitatea de la pasul cinci - 

şi anume raportarea rezultatelor subgrupului în faţa grupului reunit. 

3. În sesiunea grupului reunit, participanţii trebuie să citească propoziţiile-cheie şi 

aspectele suplimentare privind drepturile omului şi să ofere principalele argumente 

pentru alegerile făcute. Se încurajează participanţii (şi nu numai raportorii) să reflecteze 

asupra: 

 diferenţelor şi asemănărilor de opţiuni ale diverselor subgrupuri 

 argumentelor care le motivează opţiunile 

 aspectelor privind drepturile omului în raport cu Internetul 

 consecinţelor reale ale scenariilor alese 

4. Se întreabă participanţii, de asemenea, despre modul în care au lucrat. 

 Şi-au schimbat opţiunile pe parcursul negocierilor? 

 A fost mai dificil să lucreze în grupuri mai mari? 

 Cine a avut tendinţa să preia conducerea (de exemplu, cei cu experienţă sau cei 

fără experienţă în lucrul cu Internetul)? 

 Participanţii s-au putut exprima liber, indiferent de cunoştinţele lor despre 

Internet? 

Dată importantă 

17 Mai 

Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor 
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SUGESTII PENTRU CONTINUAREA ACTIVITĂŢII 
Se încurajează participanţi să viziteze siturile (şi legăturile) menţionate în foile volante 

„Profiluri ale organizaţiilor neguvernamentale”. 

Participanţii pot reflecta în continuare asupra unui proiect referitor la: 

a) utilizarea resurselor disponibile pe Internet pentru o mai mare conştientizare a aspectelor 

privind drepturile omului în cartierul în care locuiesc 

b) găsirea de noi modalităţi de a folosi Internetul în vederea promovării aspectelor legate de 

drepturile omului 

c) crearea unui sit web şi a unor legături către alte grupuri ale tinerilor 

Dacă participanţii vor să lucreze pe un exemplu anume referitor la folosirea Internetului 

pentru promovarea drepturilor omului, se poate realiza activitatea „Ziua de mâine”. Această 

activitate, referitoare la dreptul la viaţă, foloseşte materiale de pe un sit web creat de un deţinut 

condamnat la moarte. 

 

IDEI DE PUS ÎN PRACTICĂ 
Ideile apărute în această activitate pot fi preluate şi discutate mai departe sau se poate alege 

una dintre numeroasele posibilităţi de acţiune prezentate pe siturile web şi în legăturile afişate în 

foile volante „Profiluri ale organizaţiilor neguvernamentale”. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
„Raportul privind Dezvoltarea Umană” din 2001 realizat de PNUD se concentrează asupra 

barierei digitale şi poate fi consultat la adresa www.undp.org. 

 

FOI VOLANTE 

 

 
ŞASE OPŢIUNI DE ANTICIPARE A IMPACTULUI INTERNETULUI 

 
 

1. LUMEA VA FI UN LOC MAI BUN! Până în 2010, toată lumea va avea acces la Internet. 

Internetul va face inutile magazinele, birourile şi călătoriile de afaceri. Se vor economisi atât de 

mulţi bani încât totul va fi gratuit. Nu vor mai fi războaie. Toată lumea va fi fericită. 

2. LUMEA VA FI UN LOC MAI RĂU! Până în 2010, toată lumea occidentală va avea acces la 

Internet, însă miliarde de oameni care se află în afara societăţii capitaliste dezvoltate vor trăi încă 

în sărăcie. Această instabilitate va conduce la un război mondial sau cineva va folosi până la urmă 

reţeta bombei atomicei, care se va găsi pe Internet. Toată lumea va muri. 

3. OAMENII VOR PUNE STĂPÂNIRE PE INTERNET. Până în 2010, volumul traficului pe 

Internet va face imposibil orice control al guvernului. Vor apărea mici societăţi bazate pe 

autoguvernare iar oamenii vor trăi în „sate virtuale”. Toată lumea va fi liberă. 

4. GUVERNUL VA PUNE STĂPÂNIRE PE INTERNET. După cum a prevăzut Orwell în 

„1984”, până în 2010, „Big Brother” într-adevăr te va supraveghea. Toate e-mail-urile, 

informaţiile bancare, programul personal şi cumpărăturile tale vor fi înregistrate şi analizate. 

Computerele cu acces la Internet vor fi dotate cu camere de luat vederi care te vor supraveghea 24 

de ore din 24. Regimurile totalitare vor fi la putere peste tot în lume. Toată lumea va fi oprimată. 

5. INTERNETUL ESTE TRECĂTOR. Până în 2010, noutatea spaţiului virtual se va dilua. 

Oamenii îşi vor vedea în continuare de afaceri, cum au făcut întotdeauna. Nu va mai fi nevoie să 
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se discute despre noua tehnologie a informaţiei, fiind deja o zonă de conflict pentru libertatea de 

expresie. Ignorând spaţiul virtual vei economisi mulţi bani, pentru că pur şi simplu va dispărea. 

6. INTERNETUL NU VA DISPĂREA. Până în 2010, toată lumea va fi conectată la Internet. 

Întâlnirile se vor petrece prin intermediul ecranului, vacanţele le vom petrece fără a ne părăsi 

sufrageria şi ne vom certa cu persoane pe care nu le-am întâlnit niciodată. Internetul va invada în 

asemenea măsură lumea încât singura şansă de supravieţuire economică va fi să investim mult şi 

să ne reorientăm întreaga strategie în jurul Internetului. 

 

Sursă: adaptare după “Drepturile omului şi Internetul” 

S. Hicks, E. F. Halpin şi E. Hoskin (ed.), McMillan Press ltd, Londra. 2000 

 

 

Grupul A. Scenarii asupra viitorului: 
Viziunea pesimistă 

 

 

Neil Postman, „Cinci idei despre 

schimbarea tehnologică” 

În primul rând, întotdeauna punem preţ pe 

tehnologie; cu cât tehnologia este mai 

avansată, cu atât preţul este mai mare. 

În al doilea rând, întotdeauna unii câştigă şi 

alţii pierd şi întotdeauna cei care câştigă 

încearcă să îi convingă pe cei care au pierdut 

că ei sunt adevăraţii câştigători. 

În al treilea rând, Fiecare mare tehnologie 

conţine un prejudiciu epistemologic, politic 

sau social. Uneori acest lucru ne avantajează 

foarte mult, alteori nu. Presa scrisă a distrus 

tradiţia orală; telegrafia a anihilat spaţiul; 

televiziunea a pus cuvântul la respect; 

calculatorul va distruge probabil viaţa 

comunităţii. Şi aşa mai departe. 

În al patrulea rând, schimbarea tehnologică 

nu conţine aditivi, este ecologică, ceea ce 

înseamnă că schimbă totul şi în concluzie, 

este prea importantă pentru a fi lăsată în 

întregime în mâinile lui Bill Gates. 

Şi în al cincilea rând, tehnologia tinde să fie 

mistică, adică să fie percepută ca făcând parte 

din ordinea firească a lucrurilor şi de aceea, 

tinde să ne controleze viaţa mai mult decât 

este necesar. 

(Fragment dintr-un discurs susţinut la 

Conferinţa „Noile tehnologii şi fiinţa umană: 

comunicarea credinţei în noul mileniu”, 

Denver, Colorado, 27 Martie 1998, 

www.newtech.org/address10_en.htm) 

Grupul B. Scenarii asupra viitorului: 
Viziunea optimistă 

 

 

Sean Kidney, „Internetul ca instrument de 

facilitare a activităţii cetăţeanului” 

Pentru cei interesaţi de Internet, cred că scenariul 

este optimist. Ca orice mare bulversare şi 

schimbare, Internetul creează oportunităţi dar 

generează şi pierderi. În consecinţă, vom asista la 

câteva pierderi în domeniul presei scrise. Cred că 

aceasta este o revoluţie în care există un cadru 

enorm în care individul creează un impact, în care 

are cu adevărat un cuvânt de spus şi unde poate fi 

informat. În revoluţii, ştirile de obicei dispar dar 

în acest caz nu dispar. 

Una dintre speranţele mele legate de Internet este 

că va fi un instrument care îi va facilita 

cetăţeanului activitatea şi va conduce la un alt tip 

de democraţie. Cred că este un aspect foarte 

important pentru noi dacă vrem să ne asigurăm că 

nu mărim diviziunea socială, în special în 

următorii 10 ani, timp în care revoluţia va ajunge 

din urmă restul lumii. Trebuie să lucrăm 

împreună, nu doar la nivel naţional dar şi global, 

pentru a contribui la construirea viitorului acestei 

revoluţii. 

Dacă ştii să citeşti, următoarea barieră către 

cunoaştere este accesul la informaţie, la texte de 

citit, la bibliotecă. Gândiţi-vă ce revoluţie au 

constituit în cultura noastră bibliotecile publice. 

Internetul ne promite desigur o bibliotecă globală. 

(Fragment dintr-o discuţie avută la Societatea 

Editorilor NSW, 6 Aprilie 1999, 

(http://online.socialchange.net.au) 

 

http://online.socialchange.net.au/
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Grupul C. Profilul unei organizaţii neguvernamentale: 
Amnistia Internaţională (www.amnesty.org) 

 

Amnistia Internaţională a fost înfiinţată în 1961; luptă pentru eliberarea tuturor deţinuţilor politici; 

asigură deţinuţilor politici procese corect şi prompte; aboleşte pedeapsa cu moartea, tortura şi alte 

forme de tratament inuman al deţinuţilor; pune capăt crimelor politice şi „dispariţiilor” şi se opune 

încălcării drepturilor omului de către guverne şi grupuri ale opoziţiei. Amnistia Internaţională are 

în jur de 1 milion de membri şi simpatizanţi în 162 de ţări şi teritorii. Activităţile desfăşurate 

includ demonstraţii publice, redactarea de scrisori, educaţie în domeniul drepturilor omului, 

concerte de binefacere, apeluri individuale în cazuri speciale şi campanii globale pentru o anumită 

problemă. 

Este o organizaţie imparţială şi independentă de orice guvern, convingere politică sau credinţă 

religioasă. Amnistia Internaţională este finanţată în mare parte din cotizaţii şi donaţii din partea 

membrilor săi din întreaga lume. Situl său web oferă un manual pentru organizarea de campanii, 

un manual pentru organizarea unui proces corect şi ocazii de a participa la campanii, posibilitatea 

de a te înregistra pentru a primi apeluri urgente pe telefonul mobil (SMS-uri) şi posibilitatea de a 

trimite cărţi poştale având ca temă abolirea torturii. 

 

Exemple de activităţi ale organizaţiei Amnistia Internaţională 
După câteva greşeli şi publicitatea defavorabilă care a urmat, la sfârşitul anilor „60, Amnistia 

Internaţională a adoptat o regulă care spune că membrii organizaţiei se pot ocupa doar de cazuri 

aflate în afara ţării lor. O mare parte a activităţii organizaţiei este încă efectuată de voluntari. Ei sunt 

cei care scriu scrisori către guvernele care încalcă drepturile omului în cazul persoanelor care au 

puncte de vedere diferite, prin închisoare, hărţuire, ameninţări, suferinţe fizice, tortură, „dispariţii” 

sau crimă politică motivată. Organizează standuri cu ocazia unor evenimente şi transmit publicului 

informaţii despre deţinuţii politici şi problemele privind drepturile omului. Organizează 

demonstraţii, scriu comunicate de presă, găsesc grupuri de persoane care redactează scrisori la 

biserică, sinagogă sau moschee şi îşi folosesc inteligenţa şi imaginaţia aproape fără limite. 

Amnistia Internaţională nu îşi asumă niciodată meritul pentru eliberarea deţinuţilor. Eliberările 

sunt rezultatul mai multor factori, printre care, nu lipsite de importanţă sunt acţiunile (adeseori 

foarte riscante) ale familiilor şi prietenilor. Cu toate acestea, mulţi deţinuţi care au fost eliberaţi au 

spus că publicitatea şi scrisorile din partea organizaţiei Amnistia Internaţională au fost foarte 

importante. 

În 1977, Amnistia Internaţională a primit premiul Nobel pentru pace pentru activitatea sa. 

Campania „Vino să semnezi” care marchează a aniversarea semicentenarului Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului a adunat 13 milioane de angajamente de susţinere a declaraţiei. 

În 2001, situl web Stoptorture a câştigat premiul revoluţionar pentru „cea mai bună utilizare a 

poştei electronice” (www.stoptorture.org). 

 

 

Grupul D. Profilul unei organizaţii neguvernamentale: 
 Derechos (www.derechos.org) 

 

Derechos a fost înfiinţată în 1995 şi este probabil prima organizaţie pentru drepturile omului 

apărută pe Internet. Împreună cu Equipo Nizkor, organizaţia din Spania cu care grupul se 

înrudeşte, Derechos a pornit de la convingerea clară că Internetul are şansa să devină cel mai 

http://www.stoptorture.org)/
http://www.derechos.org/
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eficient instrument în lupta împotriva încălcării drepturilor omului în întreaga lume şi le permite 

organizaţiilor pentru drepturile omului să se adreseze lumii prin propria voce. Derechos lucrează 

cu organizaţii pentru drepturile omului din America Latină şi din lume pentru a distribui informaţii 

corecte şi la timp despre situaţia drepturilor omului în ţările respective, precum şi despre 

oportunităţile de a oferi ajutor. Organizaţia coordonează de asemenea mai multe liste de discuţii 

de pe Internet despre drepturile omului, publică pe Internet o revistă despre drepturile omului şi 

organizează acţiuni prin care se face dreptate şi se păstrează memoria celor dispăruţi. Situl web 

oferă o listă cuprinzătoare de legături către alte organizaţii pentru drepturile omului. 

 

Exemplu de activitate desfăşurată de Derechos 
În 1998, Javier Vildoza (21 de ani) a citit următoarea declaraţie pe situl web al organizaţiei 

Derechos: „Vildoza, Jorge (alias) Gaston, locotenent-comandant, adjunct GT332 (…); în prezent, 

este refugiat şi trăieşte în Anglia, este bănuit că l-a răpit pe fiul Ceciliei Vinas, născut la mijlocul 

lui Septembrie 1977”. Javier a descoperit că omul care credea că îi este tată era o persoană care a 

încălcat drepturile omului şi care a furat un copil în momentul în care el se năştea la şcoala de 

mecanică navală, un binecunoscut lagăr de concentrare, în perioada dictaturii din Argentina. Era 

fiul lui Cecilia Vinas şi al lui Hugo Reinaldo Penino dar a fost ulterior răpit de Jorge Vildoza, care 

apoi a primit 60 de acuzaţii de tortură şi crimă. Copilul a fost înregistrat sub numele de Javier 

Gonzalo Vildoza Grimaldo, Vildoza şi soţia acestuia l-au crescut ca pe copilul lor şi niciodată nu 

i-au spus adevărul despre originea sa. 

„Navigând” pe situl web al organizaţiei Derechos şi al proiectului pentru persoanele dispărute, 

Javier a descoperit că părinţii săi încă se mai află pe lista persoanelor dispărute şi că bunicii săi 

adevăraţi îl caută de 20 de ani. În 1998, i-a regăsit. Faptul că şi-a dat seama cine era cu adevărat şi 

ce a făcut tatăl său, l-a determinat să scrie unui tribunal de investigaţii din Argentina şi să solicite 

efectuarea unui test ADN. Rezultatele au fost concludente: este fiul lui Cecilia Vinas şi al lui 

Hugo Reinaldo Penino. De atunci, nu s-a mai despărţit de adevăraţii bunicii săi. Povestea lui 

Javier ilustrează modul în care activismul pe Internet poate conduce la rezultate imprevizibile şi 

poate depăşi cu mult aşteptările. Când a fost realizat proiectul persoanelor dispărute, scopul a fost 

comemorarea celor dispăruţi ca fiinţe umane, denunţarea celor responsabili pentru dispariţiile din 

America Latină şi din lume. Nimeni nu s-a aşteptat că acest sit îl va ajuta pe un copil dispărut să 

afle adevărul despre el. 

(Adaptare după „Drepturile omului pe Internet: naşterea virtuală a organizaţiei Derechos”, 

Michael Katz-Lacabe şi Margarita Lacabe, în „Drepturile omului şi internetul”, S. Hicks, E. F. 

Halpin şi E. Hoskins (ed.), McMillan Press ltd., Londra, 2000) 

 

 

Grupul E. Profilul unei organizaţii neguvernamentale: 
Supravegherea Drepturilor Omului  (www.hrw.org) 

 

„Supravegherea Drepturilor Omului” este o organizaţie independentă, neguvernamentală, 

sprijinită prin contribuţii ale persoanelor particulare şi ale fundaţiilor din întreaga lume. 

Organizaţia a fost înfiinţată în 1978 sub numele de „Helsinki Watch” (în prezent, Human Rights 

Watch/Helsinki), ca răspuns la o cerere de ajutor adresată de câteva grupuri aflate în dificultate, 

din Moscova, Varşovia şi Praga, care fuseseră înfiinţate cu scopul de a supraveghea respectarea 

drepturilor omului prevăzute în acordurile istorice de la Helsinki. Nu acceptă fonduri directe sau 

indirecte din partea guvernelor. Supravegherea Drepturilor Omului lucrează pentru a pune capăt 

abuzurilor, inclusiv execuţiilor sumare, torturii, detenţiei arbitrare, restricţiilor asupra libertăţii de 

expresie, de asociere, de adunare şi asupra libertăţii religiei, încălcărilor regulilor stabilite şi 

discriminării din motive de rasă, sex, etnie şi convingeri religioase. 

http://www.hrw.org/
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Supravegherea Drepturilor Omului publică informaţii referitoare la abuzuri pentru a pune 

guvernul într-o poziţie umilitoare faţă de cetăţenii săi şi în ochii comunităţii internaţionale. Human 

Rights Watch exercită de asemenea presiuni pentru retragerea sprijinului militar, economic şi 

diplomatic acordat guvernelor care încalcă cu regularitate drepturile omului. 

 

Trei exemple de activităţi desfăşurate de Supravegherea Drepturilor Omului 

Tribunalul Penal Internaţional: Supravegherea Drepturilor Omului s-a aflat în fruntea eforturilor 

de înfiinţare a Tribunalului Penal Internaţional, un tribunal permanent care va judeca cele mai 

grave încălcări ale drepturilor omului, indiferent de cine sunt comise. Ca urmare a presiunii 

publice şi a eforturilor de susţinere pe lângă guvernele şi grupurile din societatea civilă din 

întreaga lume, 114 guverne au fost de acord cu tratatul de înfiinţare a Tribunalului Penal 

Internaţional şi 21 l-au ratificat. 

Cecenia: Supravegherea Drepturilor Omului a fost singurul grup internaţional pentru drepturile 

omului care a staţionat permanent la graniţa cecenă - în timpul ofensivei ruseşti - şi a furnizat 

informaţii care au determinat Comisia pentru Drepturile Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite să 

adopte o rezoluţie care condamna comportamentul Rusiei în Cecenia. Rezoluţia reprezintă o 

noutate, fiind pentru prima dată când comisia l-a criticat pe unul dintre cei cinci membri 

permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU. 

Kosovo: Supravegherea Drepturilor Omului a lansat o importantă operaţiune de cercetare în 

Kosovo, cu mult înainte de campania de bombardamente NATO. Primul său raport, având 

dimensiunile unei cărţi, a fost publicat în 1990 iar organizaţia a urmărit îndeaproape evoluţia 

evenimentelor în perioada anilor „90. Investigaţiile la faţa locului ale mai multor masacre care au 

avut loc la sfârşitul anului 1998 şi începutul lui 1999 au condus la articole de primă pagină în 

întreaga lume. 
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O sumă mare de informaţii există pe şi despre Internet: numărul site-urilor şi dinamica acestora, numărul 

utilizatorilor de Internet şi caracteristicile lor demografice, afacerile pe Internet, bunuri şi servicii etc. Datorită 

faptului că există multiple surse pentru informaţii similare, fiecare extrăgând rezultatele pe căi diferite, există deseori 

diferenţe mari în proiectarea viitoare a unui portret robot cât mai fidel al consumatorului de informaţie virtuală. 

Practic, pentru un fenomen de o viteză aşa de mare cum este Internetul, a face previziuni sigure este un lucru nesigur. 

Pe de altă parte, în faţa producţiei de informaţii în continuă creştere, ceea ce are drept consecinţă apariţia de 

fenomene precum „suprasaturarea” informaţională şi adoptarea unor tehnologii din ce în ce mai sofisticate utilizatorul 

se simte dezorientat. 

Odată cu lărgirea posibilităţilor de accesare a Internetului în cadrul întreprinderilor, şcolilor şi, mai ales, la 

domiciliu, estimăm că, nu peste multă vreme, un public tot mai „pestriţ” şi greu de surprins într-un portret va avea 

acces la Reţea. 

 

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 
Oriunde am locui putem deveni cibernauţi ai mediului on-line, fiecare, indiferent de statut, 

venit, naţionalitate, sex etc., având posibilitatea să-şi spună părerea. Accesul pe care ciberspaţiul îl 

oferă permite milioanelor de oameni să pună în comun informaţii, experimente şi activităţi, trecând 

de barierele legate de spaţiu, timp, rasă, limbă, cultură, în final creând „satul global” (global village) 

imaginat de Marshall McLuhan. Cei care subscriu la Internet sunt de la profesionişti tehnici până la 

iliteraţi în calculatoare, de la tineri care se joacă cu contul părinţilor până la bătrâni imobilizaţi care 

folosesc Internetul pentru contacte sociale, de la tineri chilieni până la musulmani afgani. 

Analiza consumatorilor de informaţii poate fi abordată din perspectivă: 

 istorică: se studiază atitudinea acestora faţă de informaţie, indiferent că vizează 

formele sau practicile de folosire; 

 statistică: se încearcă definirea numerică a utilizatorilor, a comportamentelor şi 

nevoilor acestora (număr de conexiuni, accesul la tehnologie, număr de cereri adresate 

unui motor de căutare etc.); 

 socială: descrierea profilurilor socio-culturale ale utilizatorilor, tipologia şi categoriile 

acestora precum şi actul propriu-zis de utilizare a informaţiei şi, în acest caz, vorbim 

de o clasificare din punct de vedere al categoriilor socio-profesionale; 

 psihologică: sunt analizate comportamentul, atitudinile, motivaţiile şi practicile 

utilizatorului în mediul virtual. Utilizatorul este considerat ca „un sistem psihologic” 

definit de vârstă, sex etc. integrat într-un ansamblu de sisteme normalizate, lingvistice, 

politico-economice. Comportamentul acestui sistem psihologic este influenţat, direct 

sau indirect, de organizaţia din care face parte (întreprindere productivă, institut de 

cercetare, şcoală), situaţia socială, profesiune sau de alte grupuri cărora le aparţine de 

facto. 

                                                 
1
 ggrosseck@socio.uvt.ro 

mailto:ggrosseck@socio.uvt.ro


 

 

 

66 

Plecând de la categoriile exemplificate mai sus, este evident că nevoile de informare sunt 

diferite. Încercarea de a analiza utilizatorii se izbeşte de ambiguitatea conceptelor folosite pentru a-i 

defini/clasifica, pentru a le recunoaşte nevoile de informare şi comportamentul specific. 

Posibilităţile de acces ale consumatorilor la informaţii, precum şi gradul de interes pe care îl 

manifestă, sunt variabile pe baza cărora distingem între: 

 utilizatori reali, adică grupuri sau persoane individuale din rândul consumatorilor de 

informaţii care ştiu unde să găsească informaţia şi o folosesc în mod real; 

 utilizatori potenţiali, grupuri sau indivizi din comunitatea consumatorilor de 

informaţii care sunt interesaţi de informaţie dar nu ştiu unde să o găsească şi, în 

consecinţă, nu o utilizează; 

 utilizatori estimaţi, grupuri sau indivizi din comunitatea consumatorilor de informaţii 

care sunt interesaţi de informaţie, ştiu unde să o găsească dar nu o utilizează, şi în fine 

 non-utilizatorii, excluşi din circuitele informaţionale din motive de ordin economic, 

politic sau social. 

În afară de faptul că este limitativă, această repartiţie permite constatarea că nu există 

frontiere distincte între categorii. O clasificare mai realistă a utilizatorilor este cea în funcţie de 

orientarea pe care o au pe Internet, de programul folosit şi activitatea depusă. 

În prima categorie intră surferii: 

 surferul ocazional, cel ce „ajunge” la Internet destul de rar şi de obicei de la un 

prieten sau de la un Internet Café, care urmăreşte în primul rând satisfacerea 

curiozităţii (a auzit, a citit sau a văzut la televizor că pe nu-ştiu-care site poate găsi 

ceva ce-l interesează); 

 surferul pasionat, care accesează Internetul des şi şi-a creat deja o listă de locaţii (care 

se lărgeşte pe zi ce trece) de unde îşi strânge informaţii (ştiri, noutăţi) din domenii 

care-l interesează, îl ajută în muncă sau în dezvoltarea propriei persoane; 

 surferul pe topic, care este mult timp în contact cu Internetul şi urmăreşte să afle 

informaţii dintr-unul, maxim două domenii (cele mai cunoscute fiind căutarea 

materialelor pornografice, muzică, filme şi a ofertelor gratuite cum ar fi vizionarea 

site-urilor publicitare pentru a câştiga câţiva dolari sau înscrierea la diferite concursuri 

prin Internet). 

Cea de a doua categorie este reprezentată de: 

 cei ce folosesc Internetul numai în scop de e-mail (fie din lipsă de timp, fie din cauza 

dificultăţilor de adaptare la mediul electronic); 

 chater-ii prin Internet (de diverse speţe, de la cei ce discută pe o anumită tematică la 

cei ce folosesc Internetul ca metodă de comunicare cu rudele sau prietenii aflaţi la 

distanţă şi până la membrii „generaţiei IRC” a căror principală preocupare o 

constituie chat-ul fără prejudecăţi cu alte persoane - de obicei de sex opus); 

 gamerii de Internet (pasionaţi de jocuri on-line), cei ce fac descărcări masive 

(muzică, programe, filme) şi cei ce joacă la bursă prin Internet. 

A treia, şi ultima categorie, o reprezintă persoanele a căror activitate principală (şi sursă de 

venituri) se realizează prin intermediul Internetului: furnizorii de servicii, dezvoltatorii de programe 

pentru Internet, agenţii de vânzări prin Internet etc. 

Este interesant de urmărit cine pe cine vizitează cu predilecţie. De exemplu, americanii 

preferă site-urile australiene, braziliene, cehe şi daneze, în timp ce englezii preferă site-urile latine 

(franceze, spaniole şi italiene). Preferinţele germanilor se îndreaptă spre site-uri italiene, spaniole, 

ruse şi englezeşti iar cele ale francezilor către site-urile vecinilor spanioli şi germani. 
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CONSUMATORUL DE INFORMAŢIE COMERCIALĂ 
În cartea sa Acum ori niciodată. Cum trebuie să se schimbe companiile pentru a câştiga 

bătălia pentru clienţii de pe Internet, Mary Modahl, vicepreşedinte la Forrester Research, identifică 

trei factori care influenţează comportamentul consumatorului on-line: atitudinea faţă de tehnologie, 

venitul şi motivaţia de a folosi tehnologia. Utilizând aceşti trei factori, putem împărţi utilizatorii în 

trei mari categorii: 

1. Tehnofilii sau entuziaştii. În general sunt persoane care văd în Internet ocazia de a-şi 

înmulţi profiturile, convinşi fiind că, prin natura ei, tehnica este purtătoare de progres şi 

că omenirii îi va merge cu atât mai bine cu cât va avea mai multă încredere în noile 

tehnologii, îndeosebi ale informaticii. Consumatorii din această categorie sunt clienţi 

agresivi, nerăbdători, avizi după tot ce este nou, care îmbrăţişează tehnologia şi dispun 

de mijloacele de a o achiziţiona. 

2. Tehnofobii, negativiştii, scepticii, ostilii faţă de orice tehnică. Ei critică tehnologiile, se 

opun satului global, economiei digitale, spunând că destabilizează cadrele practice ale 

identităţii umane. „La lipsa de cultură, foarte răspândită până în inima celor mai bogate 

societăţi s-ar mai adăuga şi lipsa de cultură electronică, sursă de frustrări, de respingere 

şi de ostilitate” (Breton, 2001). Persoanele care fac parte din această categorie aşteaptă 

cel puţin doi-trei ani până să acceseze Reţeaua şi încă doi-trei ani până să facă 

cumpărături on-line. 

3. Şi, nu în ultimul rând, există şi moderaţii, adepţii folosirii raţionale, cei care cred că o 

folosire realist-raţională a tehnicilor poate, în anumite condiţii, să fie factor de progres. 

Dezaprobă atât entuziasmul cât şi pesimismul prea mare. Moderaţii sunt clienţi constanţi 

ai shoppingului on-line, folosind Internetul şi pentru diverse alte activităţi. 

Practic, un anumit procent din cadrul populaţiei este format din utilizatorii de Internet. El 

are caracteristic faptul că este constituit din persoane care fie au adoptat deja Internetul, 

transformându-se în ciberconsumatori, fie îl vor adopta cu un anumit grad de certitudine. Cealaltă 

fracţiune din populaţie este formată din non-utilizatorii de Internet. Ei pot fi absoluţi (tehnofobi) 

sau relativi (în viitor s-ar putea să utilizeze Internetul, dar deocamdată fie nu-şi pot permite 

financiar, fie nu ştiu cum să folosească Reţeaua, fie nu sunt convinşi de calităţile acestui mediu, 

fie că pur şi simplu nu vor). 

 

 

 

Figura nr.  1 Adoptarea tehnologiei Internet de către consumatori 

 



 

 

 

68 

Profilul consumatorului virtual este de o importanţă majoră în activităţile de marketing on-

line. Astfel, în afară de noile posibilităţi de a atrage clienţi, Internetul se confruntă cu provocări de 

marketing distincte faţă de cele tradiţionale. În primul rând modalităţile prin care profilul 

consumatorului este trasat şi apoi identificat segmentul ţintă diferă faţă de cele tradiţionale. Cineva 

ar putea crede că doar creând un site o organizaţie va avea clienţi. Nimic mai neadevărat! 

Chiar dacă reprezintă mai degrabă un exerciţiu statistic, pentru delimitarea diferitelor 

categorii de ciberconsumatori un start bun îl reprezintă caracteristicile demografice ale acestora: 

vârstă, sex, educaţie, status social ş.a. Alţi parametri necesari în elaborarea profilului 

consumatorului din spaţiul virtual, indiferent că vorbim de o persoană individuală sau de o altă 

companie, sunt de natură: 

 

 Geografică. Cu toate că vorbim de eliminarea graniţelor dintre ţări, consumatorii pot 

fi grupaţi după distribuţia teritorială (regională, naţională sau mondială). 

 Economică. Care este venitul mediu al clienţilor? Care sunt condiţiile economice cu 

care se confruntă aceştia? Care este experienţa on-line a companiilor cu care se fac 

afaceri? 

 Socio-culturală. Care sunt valorile morale predominante pe care clienţii companiei le 

au în consum? Care este limba de conversaţie preferată şi, implicit, de derulare a 

tranzacţiilor? Apartenenţa etnică sau religioasă influenţează tranzacţiile on-line? 

 Psihografică. Ce cunoştinţe au consumatorii despre produsele sau serviciile 

comercializate? Care este atitudinea lor faţă de acestea? Ce nivel de educaţie este 

necesar pentru a înţelege utilitatea acestora? Care este stilul de viaţă al clienţilor? Care 

sunt activităţile on-line favorite? 

 

Şi lista ar putea continua. După colectarea informaţiilor de acest tip, se poate realiza o 

descriere a clientului ideal pentru companie. 

Cunoaşterea diferitelor categorii de utilizatori on-line este importantă mai ales în procesul 

de segmentare a pieţei Internet, în special privind abordarea eforturilor de marketing on-line. Pe 

deoparte, sunt utilizatorii ocazionali, amatorii, cei care ştiu să exploateze resursele Reţelei, dar nu 

apelează regulat la Web şi, pe de altă parte, cei care se conectează zilnic. Distingem: 

 

 „Hotărâtul” este genul de navigator care ştie ce vrea, se conectează pentru un motiv 

precis şi ştie unde să găsească ceea ce-l interesează. Dacă totuşi nu dispune de o adresă 

precisă, el se va lansa într-o căutare pe un anuar. 

 „Curiosul” navighează pentru plăcerea de a colinda reţeaua. El se deplasează de la un site 

la altul, cu ajutorul hipertextelor. Astfel că, în cazul lui, o căutare care ar fi putut dura 

câteva minute degenerează într-o plimbare virtuală de mai mult de o oră. 

 „Pasionatul” este tipul de navigator însetat de noutate şi tehnologie. Acest segment de 

populaţie prezintă un interes aparte, fiind constituit, în general, din adolescenţi şi tineri 

care nu sunt foarte receptivi la media convenţionale sau pentru care ar trebui realizate 

campanii TV cu un anumit specific, ceea ce implică alocarea unui extrabuget. 

 

Companiile Booz-Allen&Hamilton şi Nielsen/Net Ratings propun o altă abordare privind 

clasificarea utilizatorilor de Internet, după specificul sesiunii on-line (cât de mult stau conectaţi, cât 

timp petrec pe fiecare pagină, tipurile de site-uri vizitate etc.), identificând şapte categorii, 

prezentate în tabelul nr.  1. 
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Tabelul nr.  1 Clasificarea utilizatorilor după specificul sesiunii de lucru 

Nr. 

crt. 

Denumire 

categorie 

Caracteristici Durata sesiunii de navigare 

1. Repeziţii  extrag informaţia care îi interesează cât mai 

rapid 

cca 1 minut (alocă puţin timp 

pe pagină - 15 secunde) 

2. Experţii  caută doar anumite informaţii în site-uri 

cunoscute 

9 minute (trec rapid în revistă 

paginile) 

3. Agenţii  culeg anumite informaţii sau completează o 

sarcină de pe un singur site 

aprox. 10 minute 

4. Turiştii revin pe site-urile preferate, pe care le-au 

mai vizitat de cel puţin patru ori 

cca. 14 minute (cam 2 minute 

pe o pagină) 

5. Rătăcitorii aleg site-uri de ştiri, jocuri, shopping etc. în jur de 33 minute 

6. Exploratorii caută informaţii detaliate despre un anumit 

subiect de pe mai multe site-uri 

o medie de 37 de minute 

7. Surferii explorează larg paginile, dar nu în detaliu, 

alegând site-urile cu un conţinut bogat 

depăşeşte în medie 70 de 

minute 

 

Folosirea eficientă a informaţiilor colectate nu este un lucru foarte greu. Două lucruri trebuie 

realizate: identificarea celor mai buni consumatori, adică acel procent de 20% care generează 80% 

din profitul companiei şi contactarea acestor consumatori ori de câte ori apare un eveniment 

important în afacerea companiei. 

Aşa cum am văzut anterior atitudinile indivizilor faţă de Internet şi tehnologie influenţează 

puternic receptarea marketingului pe Internet. Odată ce compania a identificat categoria de clienţi, 

poate crea o strategie care să reflecte baza clientului său. 

 

CIBER-SEGMENTAREA 
Segmentarea pieţei înseamnă fragmentarea acesteia în categorii distincte de consumatori, cu 

caracteristici sau comportamente specifice. Chiar dacă literatura de specialitate furnizează o serie de 

contribuţii teoretice în ceea ce priveşte segmentarea pieţei şi definirea „segmentelor ţintă”, 

problemele cheie ale segmentării sunt comune tuturor abordărilor, şi anume: alegerea şi definirea 

clară a variabilelor şi criteriilor de segmentare folosite. 

Pentru formarea cibersegmentelor se utilizează bazele de date de navigatori. Pentru 

manipularea acestora în vederea identificării şi grupării persoanelor care utilizează Internetul ce 

prezintă caracteristici demografice şi comportament de consum şi cumpărare similare se poate 

folosi tehnica CLIP, acronim pe care l-am obţinut din denumirea în clar a acesteia: CLasificarea 

Internet a Persoanelor. Criteriile utilizate pentru o cibersegmentare eficientă, care decurg din 

aceasta, sunt următoarele: măsurabilitatea, accesibilitatea, consistenţa, gradul de acţiune, 

diferenţierea, scalabilitatea şi adaptabilitatea dinamic interconectate, prezentate în  

figura nr.  2. Alegerea unuia sau mai multor criterii de segmentare presupune evaluarea 

calităţilor acestora: 

 măsurabilitatea: mărimea, puterea de cumpărare şi profilul categoriilor de 

ciberconsumatori să fie determinabile; 

 accesibilitatea constă în abordarea şi deservirea în mod eficient a segmentelor de 

piaţă; 

 consistenţa (relevanţa): segmentele să fie suficient de mari şi cât mai omogene; 

 acţionabilitatea: deoarece programele de marketing vizează atragerea şi satisfacerea 

în condiţii de eficienţă a categoriilor respective de consumatori, este important să se 

poată acţiona asupra segmentelor (resegmentare); 

 diferenţierea: adică cibersegmentele de consumatori să poată fi deosebite şi să 
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reacţioneze diferit la variabila segmentării; 

 scalabilitatea: scopul pentru creşterea sau descreşterea unui anume segment de 

populaţie; 

 adaptabilitatea: adaptarea produselor şi serviciilor oferite la nevoile cumpărătorilor. 

Dimensiunea maximă a segmentului de piaţă depinde de capacitatea şi disponibilitatea 

firmei de a colecta şi procesa date relevante. Mai mult, în contextul depozitelor de date cantitatea de 

date ce va fi „minată” (data mining) este probabil că va creşte cu timpul. Data mining-ul reprezintă 

procesul de extragere automată a informaţiilor folositoare şi a legăturilor dintre ele, dintr-o cantitate 

imensă de date brute. Prin folosirea data mining-ului o companie poate obţine informaţii 

suplimentare legate de clienţii săi şi de obiceiurile lor de cumpărare, pe baza cărora se pot realiza 

campanii publicitare care să aibă un impact mult mai eficient. În plus, se poate anticipa 

comportamentul clienţilor creând o structură mai eficientă a site-ului. De aceea un sistem scalabil 

de baze de date de marketing şi data mining este necesar; în ultimă instanţă este vorba de 

măsurabilitate, capacitatea sistemului pentru a determina scala/dimensiunea unui segment. 

 

 

 

Figura nr.  2 Un model conceptual de segmentare a pieţelor electronice 

 

Una din dificultăţile cu care se confruntă o companie care comercializează 

produse/servicii ce se adresează unor grupuri diferite de consumatori, este segmentarea rapidă şi 

trimiterea în secţiunea adresată lor. Pe site-ul companiei CISCO, de exemplu, vom găsi următoarea 

segmentare (figura nr.  3): Organizaţii mari, Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Furnizori de servicii, 

Canale de vânzare pentru reselleri, distribuitori sau parteneri de afaceri. Apoi mai este necesară şi 

segmentarea produselor pentru o mai bună direcţionare a vizitatorilor: calculatoare, programe, 

componente etc. 
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Figura nr.  3 Segmentare rapidă pe site-ul companiei CISCO 
sursa: www.cisco.com/global/RO/. © 1992-2005 CISCO Systems Inc. Toate drepturile rezervate. 

Printr-o segmentare eficientă, marketingul pe Internet se poate adresa eficient navigatorilor 

focalizaţi pe domenii „înguste”, cu zone de interes clar definite, conducând la apariţia unor „nişe” şi 

la necesitatea unor mesaje concepute specific pentru fiecare nişă în parte. Cliff Kurtzman, 

preşedintele corporaţiei Tenagra, numea cândva o astfel de nişă ca „ceva” pentru care oamenii au „o 

pasiune, ca tenisul sau golful”. 

 

TEHNICI DE TRASARE A PROFILULUI CONSUMATORULUI 
În Reţea, din punct de vedere tehnic, comunicarea se face între două maşini aflate la distanţă 

una de cealaltă, prima trimiţând o solicitare, a doua oferind un răspuns sub forma unei pagini Web 

sau a unui fişier cu un format oarecare – text, imagine, sunet etc. Serverul căruia i se adresează 

solicitarea este, în general, în imposibilitatea de a cunoaşte identitatea interlocutorilor săi. El nu 

dispune de alte informaţii în afara celor furnizate de fişierele de jurnalizare a accesului, informaţii 

care sunt anonime prin natura lor şi nu oferă date despre profilul navigatorului – vârstă, gusturi, 

interese etc. 

Pentru acumularea de informaţii fundamentale despre utilizator se pot folos tehnicile „unu-

la-unu” care permit de la simpla urmărire a vizitelor sale în Reţea şi până la inventarierea completă 

a conectării lui. Ele pot identifica informaţiile compatibile intereselor tematice ale navigatorului sau 

pot determina profilul acestuia pentru ca apoi, agenţii publicitari să-i poată adresa în mod special 

anumite mesaje. În consecinţă, culegerea acestor date se materializează de fapt în măsurarea 

traficului pe site, cantitativ şi calitativ. 

Măsurarea cantitativă a traficului se referă la obţinerea următoarelor informaţii: numărul 

de vizitatori, numărul de pagini vizualizate, numărul de pagini vizualizate de fiecare vizitator şi 

durata vizitei pe site. 

Înregistrarea secvenţei sesiunii de vizitare a unui site se numeşte clickstream şi ajută la 

identificarea posibilelor probleme într-un site Web. Analiza acestuia împreună cu informaţiile 

http://www.cisco.com/global/RO/
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despre consumatori pot arăta un anumit model de cumpărare. Cele mai cunoscute trei unităţi de 

măsură a activităţii unui site sunt: 

 Hit-urile reprezintă numărul total de fişiere ce au fost cerute server-ului. Aici sunt incluse 

atât elemente grafice, fişierele audio-video cât şi pagina HTML în sine. Deci hit-urile 

reprezintă toate elementele cerute serverului indiferent dacă acestea au fost sau nu 

transferate cu succes utilizatorilor. Există şi o altă unitate de măsurare a activităţii unui 

site derivată din aceasta, hit-urile transferate cu succes, care reprezintă totalul fişierelor 

transferate corect către utilizator. 

 Paginile vizualizate reprezintă numărul total de accesări ale unui site. Paginile sunt 

fişiere cu extensii de genul HTML, ASP, PHP etc. Nu sunt incluse aici fişierele ce intră în 

componenţa unei pagini (cele descrise mai sus). Deci, trebuie să existe întotdeauna mai 

multe hit-uri decât pagini vizualizate. De exemplu, dacă un site are o pagină web care 

înglobează cinci elemente, atunci vor exista 6 hit-uri şi o pagină vizualizată. 

 Sesiunile utilizatorului reprezintă numărul de utilizatori individuali care au vizitat site-ul 

într-o anumită perioadă de timp. Determinarea acestui număr reprezintă o metodă mult 

mai complicată decât acelea ale contorizării hit-urilor sau paginilor vizualizate. Această 

statistică trebuie văzută ca o contorizare a numărului de vizitatori în cazul în care un 

utilizator accesează o dată şi numai o dată pagina respectivă. 

Informaţiile calitative sunt mai variate şi pot servi şi ca sursă de informaţii pentru 

îmbunătăţirea site-ului. Astfel, pot fi obţinute date referitoare la: 

 naţionalitatea vizitatorilor (mai exact ţara de unde accesează site-ul); 

 sistemul de operare; 

 rezoluţia şi profunzimea culorilor monitorului (aspectul site-ului poate fi deci modificat 

pentru a fi vizualizat de către toţi vizitatorii); 

 programul de navigare utilizat (inclusiv versiunea sa); 

 posibilitatea de a vizualiza pagini care conţin JavaScript, DHTML, Flash, Shockwave etc. 

(de exemplu un procent mare de vizitatori care nu au activat plug-in-ul Flash poate duce 

la decizia de a nu utiliza această tehnologie); 

 calea de acces pe site (putem afla astfel dacă vizitatorul a găsit adresa printr-un motor de 

căutare  - care şi ce cuvânt cheie, prin alt site, printr-un banner publicitar etc.); 

 pagina de intrare şi pagina de ieşire (putem afla astfel care pagini sunt cele mai atractive 

şi care forţează vizitatorul să părăsească site-ul fiind plictisitoare sau conţinând prea multe 

legături exterioare). 

Datele brute astfel obţinute pot fi prelucrate prin intermediul unor programe specializate 

pentru a obţine informaţii semnificative. Aceste programe pot furniza concluziile sub formă de 

tabele şi grafice într-o manieră simplă şi uşor de înţeles, de unde putem desprinde concluzii 

importante atât privitor la profilul vizitatorilor cât şi la modalităţile prin care designul site-ului poate 

fi îmbunătăţit. 

Tehnicile de trasare a profilului consumatorului se împart în două mari clase: cele care cer 

permisiunea navigatorului pentru culegerea datelor (chestionare, formulare) şi cele care fac aceasta 

fără ştirea sa. 

a) Tehnici permisive. Punând o serie de întrebări care privesc caracteristicile demografice 

şi psihografice ale vizitatorului unui site, precum şi o serie de obiceiuri şi 

comportamente de cumpărare, proprietarii site-ului pot alcătui profilul standard al 

vizitatorului, pe care îl vor putea prezenta ulterior celor care doresc să cumpere 

publicitate pe site. Aceste studii sunt asemănătoare cu cercetările privind audienţa în 

mediile tradiţionale şi se realizează prin: 

 Utilizarea de softuri speciale pentru trasarea profilului navigatorului şi oferirea unui 

conţinut editorial concordant gustului acestuia. Aceste aplicaţii nu atentează la viaţa 
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privată a utilizatorilor pentru că ele apelează la declaraţii voluntare provenite de la 

navigatorii înşişi, fiind folosite la iniţiativa acestora. Ele sunt adoptate în mod special 

bazelor de date profesionale şi presei specializate, permiţând stabilirea unui tablou de 

supraveghere în care navigatorul introduce informaţii privitoare la preocupările sale: 

urmărirea bursei, a pieţei produselor farmaceutice etc. Rezultatul constă în faptul că 

navigatorul va primi automat date din domeniile de interes declarate de el însuşi. 

 Identificarea propriu-zisă a utilizatorului. Acesta este mijlocul prin care compania îi 

distinge pe utilizatorii autorizaţi de cei neautorizaţi. Firmele care dispun de o bază de 

abonaţi acordă clienţilor lor două elemente de identificare care să le permită accesul la 

conţinutul editorial protejat, şi anume: identitatea propriu-zisă a clientului (nume sau 

număr de abonat) şi codul secret personal comunicat de către firmă. Aceste informaţii 

se stochează în aşa numitele „tabele de autentificare”. Compania care îşi vinde 

serviciile doar pe bază de abonament va cunoaşte cu precizie fişierul fiecărui client şi 

poate stabili cu acurateţe profilul fiecărui navigator care îi accesează site-ul. Nu mai 

are nevoie să efectueze studii pe această temă pentru că trăsăturile clientelei rezultă 

din propriile declaraţii. Riscul este însă ca navigatorul, generos, să furnizeze codurile 

de identificare unui prieten, introducând astfel un neautorizat să acceseze site-ul. 

b) Din a doua categorie cele mai cunoscute sunt cookies-urile. Un cookie este o informaţie 

(fişier text) pe care serverul web o poate stoca pe hard-discul unui utilizator în vederea 

păstrării, regăsirii şi reutilizării ulterioare a informaţiilor astfel păstrate. Cookies-urile 

asigură o serie de caracteristici ce fac ca Web-ul să devină mult mai uşor de navigat iar, 

pe de altă parte, permit culegerea de informaţii mai corecte şi mai complete cu privire la 

vizitele pe site efectuate de fiecare vizitator în parte. 

Atunci când internautul accesează a doua oară acelaşi site cookie-ul îl poate recunoaşte. Fără 

a-i putea determina însă identitatea, el ştie totuşi că „X” s-a conectat în ziua de, la ora de, la site-ul 

respectiv. Aceste date sunt suficiente în încercarea de a stabili un portret minim al consumatorului. 

Programul de navigare, dacă este configurat corespunzător, poate şterge aceste cookies-uri din 

memoria computerului, dar cei mai mulţi nu cunosc funcţiile acestui fişier şi nu le suprimă de pe 

hard-disc. 

Există două tipuri de cookies-uri: cele persistente şi cele care nu rămân. Primele se 

cuibăresc pe hard-discul navigatorului şi informează site-ul care le-a generat despre vizitele 

ulterioare; celelalte se adăpostesc în memoria vie a computerului, nefiind valabile decât pe durata 

unei sesiuni. 

În general cookies-urile sunt folosite pentru: 

 Contorizarea numărului de vizitatori. Site-urile pot determina cu precizie câţi 

vizitatori au văzut site-ul; datorită serverelor proxy care adesea se interpun între un 

site şi un vizitator, cookies-urile rămân singura cale care permite identificarea unică a 

fiecărui vizitator şi deci numărarea corectă a acestora. Suplimentar, se pot afla 

informaţii de genul: Câţi vizitatori noi au apărut?, Câţi dintre ei au revenit? sau Cât de 

des revin vizitatorii pe site? Modalitatea concretă prin care un site reuşeşte să facă 

acest lucru este utilizând o bază de date. Prima dată când un vizitator soseşte, el 

creează un nou identificator în baza de date (ID) pe care-l trimite ca cookie către 

vizitator. Ori de câte ori utilizatorul revine, un contor asociat acestuia este 

incrementat. Există însă riscul unei „contorizări false” pentru că nu se poate şti cu 

certitudine dacă un computer nu este folosit de mai multe persoane. 

 Păstrarea preferinţelor vizitatorilor (aspectul site-ului să fie păstrat de la o vizită la 

alta). Multe site-uri lasă impresia că stochează acest gen de informaţii într-o bază de 

date proprie. Dar, de fapt, ele creează un cookie chiar pe sistemul internautului. 

Desigur, este valabilă şi stocarea opţiunilor într-o bază de date gestionată de o 
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aplicaţie server, aceasta fiind singura posibilitate pentru a păstra astfel de setări în 

cazul în care vizitatorul nu acceptă cookies-uri. 

 Implementarea de instrumente gen „coş de cumpărături” sau „nota de plată” pentru 

site-urile de comerţ electronic. Cu ajutorul unui identificator păstrat într-un cookie, 

site-ul poate ţine evidenţa articolelor adăugate în coşul de cumpărături pentru a le 

păstra într-o bază de date, alături de ID-ul clientului într-o înregistrare. Iar când acesta 

cere nota de plată site-ul (aplicaţia web) ştie să regăsească preţurile produselor pe baza 

selecţiilor făcute. Ar fi imposibil de implementat un mecanism comod de cumpărături 

on-line fără cookies-uri sau alte proceduri similare. Ulterior, dacă face cumpărături de 

pe acel site, acesta este nevoit să furnizeze detalii complete despre adresa la care 

doreşte să primească produsele, telefon, fax, email, alte preferinţe personale ş.a.m.d. 

Devine astfel posibilă reclama ţintită a celor care intră în posesia datelor despre client, 

însă intimitatea acestuia va avea de suferit. Va primi mesaje email cu propuneri de a 

cumpăra câte un produs, apoi din ce în ce mai multe, devenind agasante, greu de 

suportat şi evitat. Toate acestea ţin însă de politica de intimitate promovată de fiecare 

site în parte. Cu toate că site-urile care nu respectă regulile elementare cu privire la 

intimitate pot fi date în judecată, în din ce în ce mai multe ţări – inclusiv România, 

este destul de greu pentru un neavizat în primă fază să sesizeze şi ulterior să probeze 

în instanţă astfel de aspecte. 

Cookies-urile au un renume nefast pentru că se consideră că trădează vizitele navigatorului. 

De fapt, totul depinde de felul în care compania se foloseşte de ele. Aceasta nu doreşte – de cele 

mai multe ori – decât să stabilească un profil al ciberconsumatorului, pentru a-i pune la dispoziţie 

serviciile de care el se arată interesat deci pentru a-l servi mai bine. 

Un alt aspect care trebuie amintit este de dată mai recentă. El are în vedere o serie de 

furnizori de infrastructură care de fapt creează cookies-uri valabile pe mai multe site-uri web. 

Doubleclick.com este unul dintre cele mai notorii exemple. Multe companii apelează la serviciile 

DoubleClick pentru a-şi plasa bannere de reclamă pe site-urile gestionate de această companie. 

DoubleClick poate plasa fişiere micuţe (gif-uri de 1x1 pixeli) care-i permit să-şi încarce cookies-

urile pe computerul clientului. Ulterior DoubleClick va urmări mişcările acestuia, site-urile vizitate, 

alte preferinţe, poate chiar captura şiruri de caractere pe care acesta le introduce într-un motor de 

căutare. 

Profilele personale, pline de informaţii astfel culese, pot rămâne o perioadă anonime 

(câteodată definitiv). Însă există suficiente capcane, momeli, ce pot fi întinse unor astfel de 

persoane, în special atunci când li se cunosc preferinţele, genul de produse pe care le caută, alte 

informaţii ce ţin de intimitatea persoanei în cauză. 

Ei bine, conştientizarea acestor posibilităţi, popularitatea câştigată prin scandalurile din 

presă atunci când au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice, elementele despre practicile unor 

companii care au atentat la intimitatea persoanelor folosindu-se de cookies-uri, toate acestea au 

condus la crearea unei percepţii asupra cookies-urilor mai puţin plăcută. Mai mult chiar, către o 

imagine de evitat. Important însă este faptul ca navigatorii să ştie că ei au controlul asupra 

întregului proces. O modalitate de control este configurarea programului de navigare astfel încât să 

atenţioneze internautul ori de câte ori un site trimite astfel de fişiere, acesta având posibilitatea de a 

accepta sau nu fiecare astfel de fişier. 

Furnizorul de servicii Internet este singurul care poate reconstitui traiectoria virtuală a 

abonaţilor săi, din momentul conectării până la momentul terminării unei sesiuni. Această 

supraveghere are o conotaţie comercială precisă: furnizorul poate elabora o statistică clară a 

audienţei site-urilor. Moral, acest gen de sistematizare a vizitelor ar constitui un atentat evident la 

libertatea individuală iar tehnic ar fi greu de pus în practică (adunarea şi tratarea informaţiilor 
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privitoare la toţi abonaţii ar reprezenta o muncă titanică). În plus, acest gen de comportament este 

interzis dacă internauţii nu şi-au dat consimţământul. 

De cele mai multe ori, serverul care găzduieşte site-ul poate furniza înregistrarea accesărilor 

site-ului gratuit sau pentru o taxă suplimentară. În cazul în care acest lucru nu este posibil (de 

exemplu, site-ul este găzduit pe un server gratuit), există firme care oferă servicii de monitorizare a 

traficului (gratuit sau contra cost). 

În general, date brute sunt furnizate doar de către server, firmele de monitorizare producând 

direct rapoartele mai mult sau mai puţin grafice, unele din ele permiţând chiar şi accesul la 

înregistrările individuale. De asemenea, pornind de la traficul deja înregistrat în dinamica sa, unele 

programe pot elabora previziuni, cum este Trafic.ro care, pornind de la traficul mediu zilnic, 

săptămânal, lunar şi anual, produce previziuni pentru următoarea perioadă ( 

figura nr.  4). 

Din punct de vedere tehnic, acest proces funcţionează astfel (pentru exemplificare facem 

referire la Statistici.ro în figura nr.  5): 

 În paginile site-ului se inserează un contor (de fapt un mic cod HTML+JavaScript) care 

are ca efect apariţia unui buton Statistici.ro în paginile site-ului (în plus, se poate afişa şi 

numărul de vizitatori ai site-ului în timp real). 

 De fiecare dată când un vizitator accesează acele pagini, butonul este încărcat de pe 

serverul Statistici.ro. 

La fiecare încărcare a unui buton, Statistici.ro primeşte o serie de informaţii despre 

vizitatorul care a încărcat pagina care conţine butonul. Aceste informaţii sunt ţinute într-o bază de 

date şi analizate în timp real pentru a genera statisticile pentru site-ul în cauză. 
 

 
 

Figura nr.  4 Monitorizarea traficului web 
sursa: www.trafic.ro 

 

http://www.trafic.ro/
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Figura nr.  5 Contorizarea traficului prin Statistici.ro 
sursa: www.statistici.ro. © Realmedia România 2000-2001. Toate drepturile rezervate. 

 

PORTRETUL-ROBOT AL CONSUMATORULUI VIRTUAL 
Internetul este utilizat cu precădere de tineri, celibatari sau nu, cu educaţie superioară, 

venituri peste medie (proprietari ai unei case, au computere proprii, efectuează cumpărături apelând 

la cataloage, email sau teleachiziţii), au cărţi de credit, locuiesc mai ales în mediul urban şi nu 

dispun de timp pentru a alerga prin magazine, altfel spus de o categorie a populaţiei care nu este 

clientela fidelă a sistemului de consum tradiţional
2
. 

În figura nr.  6 sunt exemplificate principalele activităţi desfăşurate în spaţiul virtual. Se 

observă că schimbul de mesaje prin intermediul poştei electronice rămâne ocupaţia favorită a 

utilizatorilor de Internet. 

În general, femeile sunt cele care fac cumpărături din sistemul tradiţional de comercializare 

a produselor în proporţie de 70% din numărul total de consumatori. Însă ele revendică un procent de 

doar 25% din achiziţiile efectuate on-line. Cu toate acestea se pare că ele ştiu exact ce vor să afle 

când stau în faţa unui calculator conectat la Internet, aşa că petrec mai puţin timp on-line decât 

bărbaţii. O femeie navighează în medie 7 ore pe lună, spre deosebire de un bărbat care stă conectat 

10 ore. Chiar dacă în Europa numărul femeilor care utilizează Internetul este mai mic decât cel al 

bărbaţilor, statisticile arată că în perioada februarie 2001-februarie 2002, numărul lor a crescut cu 

29 de procente. Migrarea interesului femeilor către Reţea a început să se facă simţită an de an, faţă 

de 1995 când prezenţa lor pe Net înregistra o cotă de 15% actualmente s-a ajuns la aproximativ 

50%, existând practic un echilibru între sexe (conform Jupiter Media). Anul trecut, peste un milion 

de femei au accesat Internetul pentru prima oară iar, în ultimul timp, 58% din internauţii „nou-

veniţi" sunt femei. 

În Spania sunt cele mai puţine femei conectate on-line, adică 29 de procente din totalul 

utilizatorilor, iar în Anglia se găseşte cel mai ridicat procent de internaute, adică 42%. În Statele 

Unite şi Canada mai mult de jumătate din utilizatorii Internetului sunt femei, iar cele din Asia se 

pare că vor să le ajungă din urmă. Majoritatea internautelor sunt tinere, excepţie făcând cele din 

Germania, unde femei cu vârste de peste 50 de ani petrec lunar în jur de nouă ore conectate la 

Internet. În general, bărbaţii sunt mult mai interesaţi să navigheze, să citească articole şi să descarce 

software. Femeile folosesc timpul petrecut on-line în scopuri precise: cumpărături, operaţii bancare 

sau trimiterea felicitărilor virtuale. 

                                                 
2
 Cf. Global Online Retailing, An Ernst&Young Special Report, 2001 

http://www.statistici.ro/
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Figura nr.  6 Activităţile on-line preponderente ale utilizatorilor de Internet 
sursa Yankee Group, octombrie 2001 

 

La nivel mondial, majoritatea navigatorilor sunt anglo-saxoni, apreciindu-se că din cei 

aproape 1 miliard de utilizatori din întreaga lume, circa 80% sunt vorbitori de limbă engleză. 

 

CONSUMATORII „DE MÂINE” 
Segmentul de populaţie cel mai provocator pentru marketeri este însă cel al adolescenţilor. 

Tendinţa aceasta se explică prin faptul că adolescenţii sunt din ce în ce mai pricepuţi în materie de 

tehnologie şi vor să comunice cât mai des cu prietenii lor din întreaga lume, ceea ce a dus la 

formarea unei noi pieţe. 

Conform raportului „Connected and Connectivity”, întocmit de Euro RSCG Worldwide
3
 se 

pare că noile tehnologii impun o cultură universală a tinerilor, faţă de generaţiile anterioare ghidate 

mai degrabă de modă, muzică şi sport. Dacă până acum distanţele geografice au fragmentat culturile 

tinerilor, în prezent Internetul reprezintă o platformă centrală de comunicare ce exclude 

impedimentele distanţelor şi permite o mai bună interacţiune a tuturor culturilor. 

Internetul are în SUA o penetrare de 77% în rândul tinerilor cu vârste între 13 şi 18 ani şi 

este accesat cel puţin o dată pe săptămână iar în Australia este un pic mai redus (75%). Aceşti indici 

sunt depăşiţi doar în Japonia, Coreea de Sud şi Suedia. Tinerii din aceste ţări au câţiva parametri 

comuni, şi anume: 

 sunt cel mai bine informaţi consumatori (29% din totalul celor care achiziţionează on-

line au declarat că s-au informat înainte); 

 sunt extrem de pricepuţi în privinţa noilor tehnologii; 

 sunt foarte familiarizaţi cu tacticile de marketing şi de aceea sunt vânaţi de specialişti 

care le furnizează zilnic cca. 1200 de mesaje publicitare; 

 au o varietate copleşitoare de opţiuni care le permite să împărtăşească şi celorlalţi din 

                                                 
3
 Pankraz, Dan, EURO RSCG, „Connected and Connectivity: The power of Teens on-line”, 

http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=102. 

http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=102


 

 

 

78 

experienţele negative şi chiar să boicoteze un brand sau o companie on-line. 

Principalele motive ale prezenţei adolescenţilor pe Internet
4
 sunt: 

 petrecerea timpului liber, dintre care favorit rămâne chat-ul (IRC, ICQ şi Yahoo! 

Messenger); 

 jocurile în reţea; 

 utilizarea poştei electronice; 

 căutarea de muzică şi informaţii legate de sex (pornografia pe Net e atât de scandalos 

de facilă); 

 programe şi aplicaţii de calculator gratuite, lucrări de-a gata; 

 ştiri, rezultate sportive, meteo, horoscop, modă etc. 

Spre deosebire de marea majoritate a adulţilor, adolescenţii pot opera simultan şi mult mai 

rapid cu mai multe aplicaţii precum email, chat, căutări, descărcare de software sau muzică etc. 

Tinerii din zilele noastre trăiesc într-o lume în care totul este imediat iar specialiştii în marketing se 

văd nevoiţi a înţelege acest nou stil de viaţă la care trebuie să îşi adapteze strategiile 

comunicaţionale pentru a ţine pasul cu schimbările rapide ale pieţei. 

Studiul Euro RSCG a mai arătat că există o similaritate între nivelul de accesare al 

Internetului de către fete şi de către băieţi, ceea ce înseamnă că Internetul a încetat a mai fi dominat 

de segmentul masculin. Diferenţele apar în cazul domeniilor de interes. Băieţii sunt interesaţi de 

aspectul abstract al Internetului, de divertisment şi de jocuri, de explorare şi de aventură pe când 

fetele preferă latura practică, precum chaturile şi mesageria instantanee, care oferă un potenţial 

ridicat de inter-relaţionare. 

Principala inconvenienţă o constituie incapacitatea financiară a tinerilor de a achiziţiona 

bunuri on-line. La nivel mondial, potrivit estimărilor realizate de Jupiter Media Metrix, 89% din 

adolescenţii cu vârsta între 13 şi 17 ani nu au făcut nici o achiziţie on-line din cauza lipsei accesului 

la mecanismele de plată (de exemplu cartea de credit). Posibile soluţii ar fi: 

 deschiderea de conturi în care părinţii pot depune o sumă pe care adolescenţii o pot folosi 

la achiziţionarea de bunuri de pe anumite site-uri; 

 acordarea de credite digitale prin care adolescenţii pot câştiga puncte pentru a cumpăra de 

pe anumite site-uri (de exemplu, teens.com practică această metodă direcţionând tinerii 

către site-urile publicitare de unde pot obţine puncte pentru cumpărarea de CD/DVD-uri); 

 posibilitatea de a face cumpărături prin intermediul telefoanelor cu facilităţi Web, taxele 

fiind incluse pe nota de plată a telefonului, aşa încât pot fi supervizate de părinţi. 

La extrema opusă, Internetul reprezintă cel mai potrivit instrument care izolează de lume, de 

prieteni şi de orice altă atracţie specifică vârstei. El poate agrava situaţia de risc în care se află 

tinerii ce suferă de fobie socială (evitarea contactului cu alte persoane) sau poate chiar declanşa 

comportamente obsesive. Primele semnale constau în lipsa de interes pentru tot ceea ce nu este legat 

de Internet, pierderea raporturilor de prietenie şi contacte directe cu familia şi colegii, dificultăţi de 

concentrare, tulburări de vedere ş.a. Probleme serioase apar atunci când nu se reuşeşte să se pună 

capăt tentaţiei, abuzându-se de acest instrument de comunicaţie, consecinţele putând conduce la 

deteriorarea sănătăţii, alterarea comportamentului, stress, oboseală, halucinaţii, creşterea/scăderea în 

greutate etc. 

 

                                                 
4
 Chambers, Jason; Katz, Andrew; Nair, Rajesh; Shlesin, Andrey; Warren, Lara, Online Consumer Behaviour: Teens, 

26 februarie 2001, www.bolt.com. 

http://www.bolt.com/
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Cercetările pe baza  panelurilor sunt frecvent utilizate în studii privind comportamentul de consum sau pentru 

caracterizarea structurii sociale, a atitudinii faţă  de diferite probleme cum ar fi integrarea în Uniunea Europeană sau 

reforma economică. În acest articol autoarea discută realizarea acestor studii pe baza panelurilor, acestea permiţând o 

analiză în dinamică a modificărilor intervenite şi evidenţierea cauzelor ce au determinat aceste modificări. 

 

Esenţa acestei metode constă în a obţine informaţii repetate de la acelaşi eşantion numit 

panel.  Primul panel detaliat a fost realizat în Statele Unite de către Arthur Charles Nielsen în anul 

1929. La o diferenţă de 30 ani a fost creat primul panel din Franţa  tot de către Nielsen.  

În literatura de specialitate se consideră că există două tipuri de eşantioane fixe:eşantionul 

este permanent  şi subiectul cercetării este identic sau foarte asemănător (audienţa emisiunilor TV) 

şi eşantionul este permanent şi poate fi utilizat pentru cercetări cu subiecte diferite. 

Cercetarea poate avea loc periodic sau se poate face la intervale neregulate de timp. 

„Sondajele repetate, asupra aceleiaşi probleme, la intervale regulate de timp, urmărind să 

identifice unele tendinţe, periodicităţi, sau alte elemente dinamice pentru parametrul de interes se 

mai numesc şi sondaje longitudinale.”
1
 

Sondajele pe baza unui panel presupun iniţial realizarea unui eşantion reprezentativ pentru 

populaţia studiată. Acest eşantion este de cele mai multe ori realizat după un plan multistadial cu 

stratificarea unităţilor primare. Unităţile care formează aceste eşantioane pot fi diverse: 

întreprinderi, magazine, gospodării, persoane.  Eşantionul astfel constituit permite strângerea de 

informaţii cu o anumită regularitate sau la intervale neprecizate de timp. Pentru culegerea datelor se 

poate utiliza oricare din metodele cunoscute. 

Frecvenţa realizării sondajele pe baza panelurilor depinde de: 

 Subiectul anchetei; 

 Utilitatea datelor obţinute; 

 Nivelul de precizie al cercetării; 

 Bugetul disponibil; 

 Ritmul în care trebuie raportate informaţiile. 

Obiectivele sondajelor realizate pe baza panelurilor sunt: 

 furnizare estimatorilor parametrilor populaţiei la diferite perioade de timp; 

 măsurarea evoluţiei în timp a diferitelor componente şi pe niveluri diferite de 

agregare; 

 cumularea şi agregarea datelor. 

Avantajele sondajului pe bază de eşantioane fixe: 

 reducerea costurilor. Odată făcute cheltuielile necesare eşantionării acestea nu se 

vor mai efectua pentru cercetările ulterioare realizate pe baza aceluiaşi eşantion; 

                                                 
1
 Dumitrescu, M., Sondaje statistice şi aplicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000, p. 110. 
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 toate tipurile de sondaj prezentate până acum realizează analiza populaţiei la 

momentul realizării sondajului. Acest tip de analiză se numeşte transversală. 

Datele obţinute pe baza panelurilor permit si o analiză în dinamică (longitudinală) 

putând pune în evidenţă mutaţiile ce au avut loc în populaţia cercetată. 

 Se reduc erorile de observare datorate slăbiciunii memorie. 

Dezavantajele sondajului  pe bază de eşantioane fixe: 

 Realizarea eşantionului iniţial este dificilă şi costisitoare. Se apreciază că după primele 

cercetări se pierde un număr din membrii iniţiali datorită plictiselii, după care panelul se 

stabilizează. Există posibilitatea înlocuirii acestora cu alţi membrii ce prezintă aceleaşi 

caracteristici demografice sau socio-economice. Acest lucru este posibil cu condiţia ca  în 

momentul în care s-a constitui eşantionul iniţia să se fi aplicat un plan de sondaj 

multifazic, în prima obţinându-se informaţii cu privire la caracteristici demografice sau 

socio-economice. 

 Un alt dezavantaj îl constituie „condiţionarea eşantioanelor fixe”. Există riscul ca 

răspunsurile să nu mai fie spontane, ele devenind rezultatul unei rutine sau fiind 

condiţionate de răspunsurile anterioare la întrebările similare. 

 Eşantionul se va deteriora în timp ca urmare a dispariţiei din eşantion a unor unităţi 

(modificare de adresă, deces) sau datorită trecerii dintr-o  categorie în alta. De exemplu în 

momentul selecţiei o persoană era încadrată într-o anumită grupă de vârstă. Dacă va 

rămâne mai mult timp în eşantion va rece într-o altă grupă de vârstă. În cazul în care 

eşantionul este format din întreprinderi iar în momentul eşantionării s-a ţinut cont de 

mărimea întreprinderii luată după cifra de afaceri sau numărul de personal acestea se for 

modifica în timp producând o uzură eşantionului. 

 Populaţia originală din care a fost extras eşantionul nu este stabilă în timp ceea ce face ca 

eşantionul să îşi piardă reprezentativitatea . Dacă panelul a fost construit pentru cercetarea 

forţei de muncă aceasta, ca parte componentă a populaţiei unei ţări este un sistem dinamic 

supus influenţei factorilor demografici economici şi sociali. Acest fapt poate determina 

importante modificări de structură. 

 

O soluţie pentru înlăturarea acestor  dezavantaje o constituie reînnoirea panelurilor prin 

limitarea la un număr stabilit de participări la sondajele realizate după care, vor fi înlocuiţi. Înnoirea 

eşantionului poate fi parţială sau totală.  

Ca o conduită generală, condiţiile impuse de celelalte planuri de sondaj cu selecţie 

probabilistică sunt necesare şi pentru construirea unui panel. De exemplu: definirea cu exactitate a 

populaţiei de referinţă, construirea unei baze de sondaj adecvate, stabilirea unui plan de sondaj 

eficient, alegerea metodei de culegere a datelor, alegerea unor metode pertinente de redresare a 

eşantionului. Pe lângă acestea există următoarele reguli specifice panelurilor ce trebuie respectate: 

1. Odată stabilite unităţile ce constituie panelul acestea nu trebuie modificate; 

2. Dacă se constată că există deplasări ale estimatorilor caracteristicilor demo-economice este 

de preferat să nu se corecteze, panelul rămânând nemodificat. Este rolul celor care 

realizează studiul de a realiza corecţii asupra datelor finale înaintea prelucrării; 

3. Pentru menţinerea eficienţei unui  panel o perioadă mai lungă după realizarea acestuia 

trebuie să aibă la bază studii riguroase. 

Odată decise planul de eşantionare şi metoda de culegere a datelor se trece la selecţia 

eşantionului. Se va contacta fiecare individ din cei  ce au fost selecţionaţi pentru a li se explica ce 

presupune şi ce importanţă are participarea la o astfel de cercetare. Ulterior este necesară obţinerea 

asigurării  unei colaborări de lungă  durată. Acest acord depinde complexitatea sarcinilor şi de 

timpul cerut de rămânere în eşantion.  
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În general rata  de recrutare în panel este inferioară ratei de răspuns pentru o anchetă ad-hoc 

similară. „Recrutarea unui panel este o chestiune foarte costisitoare. Asigurarea unui nivel de 

colaborare cât mai ridicat posibil din partea „paneliştilor” constituie miza majoră a gestiunii unui 

panel. Continuitatea şi coerenţa culegerii datelor depinde de relaţia de colaborare care se creează cu 

membrii panelului ”
2
 Această relaţie este fondată pe un contract ce trebuie respectat. Pentru aceasta 

trebuie respectat termenul convenit şi nu trebuie să se solicite membrilor panelului sarcini care nu 

au fost stabilite în momentul recrutării  

 

Verificarea eficienţei unui panel 
Eficienţa unui panel trebuie verificată pe toată durata de viaţă a acestuia. În principiu, ideea 

de bază constă în a aprecia dacă modificările survenite asupra caracteristicilor demo-economice 

sunt semnificative sau s-au produs modificări semnificative în structura eşantionului. Pentru a 

verifica acest lucru se utilizează următoarele metode: 

 

a) Metoda coeficientului de corelaţie 

Considerăm cazul a două sondaje succesive asupra unui panel de dimensiune mare. Numărul 

de unităţi cercetate rămâne neschimbat. Fie  variabilele numerice de sondaj yi1şi yi2 (ce provin din 

cele două sondaje succesive) .de medii  1y  în primul sondaj şi 2y  în al doilea. Dispersia populaţiei 

este cunoscută şi nemodificată între cele două momente de timp. Varianţa diferenţei dintre cele 

două medii este dată de relaţia: 
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Dacă panelul nu mai este eficient se poate considera că cele două medii provin din 

eşantioane independente. În acest caz între yi1şi yi2 nu există nici o legătură, coeficientul de corelaţie 

fiind nul iar varianţa diferenţei dintre medii este: nyyV 2

12 2)(   

În funcţie de valoarea coeficientului de corelaţie pot exista următoarele situaţii: 

  0
21yyr legătură inversă între valorile variabilei yi la cele două momente de timp. 

Uzura panelului este foarte mare şi necesită reînnoire totală. 

  9,0
21yyr legătură foarte puternică între valorile variabilei yi la cele două momente 

de timp. Panel eficient. Nu este necesară reînnoirea acestuia; 

  9,02,0
21yyr Există o legătură între  valorile variabilei yi la cele două momente 

de timp dar nu foarte puternică reînnoirea parţială a panelului. În funcţie de 

valoarea coeficientului de corelaţie se decide care este proporţia de reînnoire (k). Unii 

autori consideră că valoarea optimă este de 50%. 

  2,00
21yyr Nu există legătură între valorile variabilei yi la cele două momente 

de timp. Se poate spune că datele provin din eşantioane independente.  reînnoirea 

totală a panelului. 

 

b) Utilizarea testului Student pentru date înrudite
3
 

Utilizarea acestui test are o interpretare diferită în funcţie de tipul variabilei testate.  

                                                 
2
 Saporta, G., Enquetes et Sondages, 2003-2004, http://cedric.cnam.fr/saporta. 

3
 Idem nota 3. 

http://cedric.cnam.fr/saporta
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Variabilele cuprinse în planul de sondaj pot fi variabile de interes definite în concordanţă cu 

obiectivele studiului şi variabile auxiliare sau de identificare utilizate în stabilirea planului de sondaj 

şi ulterior în ameliorarea extrapolării (capitolul 6) 

 

H0: 21 yy  ; H1: 21 yy   

Considerăm variabila 21 iii yyd   ce măsoară diferenţele individuale, pentru care calculăm 

media şi dispersia astfel: 21 yyd      1
1

2
 



nddS
n

i

id  

Statistica testului este: n
S

yy
n

S

d
t

dd

c

21 
  

Valoarea calculată a testului se compară cu cea teoretică corespunzătoare nivelului de 

semnificaţie ales şi n-1 grade de libertate. Dacă este mai mare se respinge ipoteza nulă ceea ce 

înseamnă că există diferenţe semnificative între cele două medii.  

În cazul în care variabila pentru care s-a efectuat testul este o variabilă auxiliară care s-a 

utilizat în momentul proiectării eşantionului această diferenţă denotă o deteriorarea panelului şi, 

deci necesitatea reînnoirii acestuia.  

Dacă însă variabila pentru care s-a efectuat testul este una din variabilele de interes conform 

obiectivelor anchetei această diferenţă semnificativă va fi interpretată în contextul analizei 

efectuate. 

După cum am precizat, principalul avantaj al utilizării panelurilor îl reprezintă posibilitatea 

analizei longitudinale. În cazul în care variabila este cantitativă modificările intervenite pot fi 

evidenţiate prin testul Student prezentat anterior. Pentru testarea diferenţei procentelor se utilizează 

testul Mc Nemar. 
În două anchete succesive  efectuate pe un panel de 600 persoane procentul celor care au 

declarat că sunt mulţumiţi de  condiţiile de muncă a fost în primul val de  41,7 % iar în al doilea de 

46,7%. Dacă ar fi fost vorba de două eşantioane independente această diferenţă n-ar fi fost 

considerată semnificativă (tc=1,746 < 1,96 pentru un nivel de semnificaţie 

gravă eroare dacă am aplica formulele eşantioanelor independente: aici trebuie cunoscut pentru 

fiecare individ statutul său  în cele două anchete pe care îl putem rezuma pe baza tabelului de 

contingenţă 2x2 al efectivelor din cele două anchete.”
4
 Tabelul de contingenţă are următoarea 

formă: 

 

A1 
A2 

mulţumit nemulţumit Total 

mulţumit n11 n12 n1. 

nemulţumit n21 n22 n2. 

Total n.1 n.2 n 

 

Aplicarea testului Testul Mc Nemar: 

 

H0= p.1= p1.  H1= p.1≠ p1. 

Deoarece  volumul eşantioanelor din cele două anchete este acelaşi ipotezele se reduc la:

 H0= n.1= n1. H1= n.1≠ n1. 

Cum  n.1= n11+ n21    iar     n1.= n11+ n12   H0 se reduce la a testa n12=n21 

                                                 
4
  Idem notele 3 şi 4. 
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2
  frecvenţa  teoretică fiind  (n12+n21)/2. 
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Com
2
  pentru un nivel de semnificaţie 

dorit şi numărul de grade de libertate corespunzător ((l-1)*(c-
2

c
2
t  se respinge 

ipoteza nulă si se acceptă ipoteza alternativă.  

Pentru exemplul considerat tabelul de contingenţă este: 

 

A1 
A2 

mulţumit nemulţumit Total 

mulţumit 200 50 250 

nemulţumit 80 270 350 

Total 280 320 600 

 

 
63,691,6

5080

5080 2

1;05,0,

2

2 



  tc        

 
2

c
2

t   Se respinge ipoteza nulă diferenţele dintre cele două proporţii sunt 

semnificative ceea ce denotă că s-a produs o modificare reală a gradului de mulţumire faţă de 

condiţiile de muncă. 

 

Cercetările pe baza panelurilor sunt frecvent utilizate în studii privind comportamentul de 

consum sau pentru caracterizarea structurii sociale, a atitudinii faţă  de diferite probleme cum ar fi 

integrarea în Uniunea Europeană sau reforma economică. Realizarea acestor studii pe baza 

panelurilor permite o analiză în dinamică a modificărilor intervenite şi evidenţierea cauzelor ce au 

determinat aceste modificări. 
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CONSIDERAŢII ASUPRA MANAGEMENTULUI 
PROIECTELOR INFORMATICE 

 

Mat. Ec. Marinel IORDAN 
Director IT&C 

Universitatea de Vest din Timişoara 

 
În industria IT, a deveni un „project manager” este de multe ori echivalent cu a prelua un proiect pe care 

trebuie să îl rezolvi. În acest context, ai nevoie de o modalitate  rapidă de a găsi răspunsuri la anumite întrebări. 

Prezentul articol îşi propune clarificarea unor termeni ai metodologiei din acest domeniu, sub forma unui FAQ 

(Frequent Asked Question) - unde se vor găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări în ceea ce priveşte 

managementul proiectelor. 

 

CE REPREZINTĂ ROI (RETURN ON INVESTMENT)? 
ROI reprezintă termenul de recuperare al investiţiei. Conducerea executivă a întreprinderii 

doreşte cuantificarea beneficiilor realizate din proiect faţă de resursele investite. Valoarea sau 

beneficiile unui proiect IT pot fi de natură financiară sau non-financiară; uneori chiar ambele. În 

general există trei motive pentru analiza recuperării investiţiei: justificarea unui proiect existent, 

raţionalizarea unor cheltuieli precedente şi motivarea introducerii unui nou proiect.  

 

CUM SE CALCULEAZĂ ROI 
(RECUPERAREA INVESTIŢIILOR PENTRU UN PROIECT)? 
Este prezentată o listă de informaţii de care este nevoie pentru marea majoritate a calculelor 

financiare în vederea returnării investiţiilor: 

 Costurile proiectului: întreţinerea şi costurile de operare (anuale pentru fiecare an inclus 

in perioada analizată), 

 Beneficiile financiare (dacă există beneficii anuale pentru fiecare an inclus în perioada 

analizată), 

 Încasările anuale(cash flow - diferenţa dintre beneficiile financiare anuale şi costurile 

anuale). 

Evaluările necesare pentru beneficiile nefinanciare depind în mare măsura de fiecare dintre 

acestea. În general, vor consta dintr-o combinaţie de costuri pe o perioadă de timp sau rata de 

creştere ce indică dezvoltările unei afaceri necuantificabile monetar (termene, calitate, sau 

cantitate). 

Cel mai adesea exprimarea ROI trebuie făcută în termeni financiari. Calculele pentru 

returnarea investiţiilor trebuie să poată fi făcute uşor şi repede după metode general acceptate. 

 

CE ESTE O ANALIZĂ COST BENEFICIU? 
Orice proiect IT presupune adoptarea unor decizii din mai multe variante. Decizia finală 

trebuie să fie alegerea „cea mai bună”. O analiză cost beneficiu (CBA - Cost-Benefit Analysis) 

compară variantele de decizie (tehnologie, proiecte,etc.) şi indică alegerea variantei celei mai bune. 

O analiză cost beneficiu bună, va constitui un ajutor în evaluarea datelor care vor demonstra 

impactul proiectului. Uneori, o analiză cost beneficiu este o evaluare sistematică a costurilor şi 

beneficiilor, a doua sau mai multe soluţii alternative ale problemei, concretizate în estimări 

financiare. De asemenea metoda analizei cost beneficiu (CBA-ul) este folosită pentru a evidenţia 

aşteptările financiare ale unui proiect. În cadrul analizei se vor include costurile medii pentru efortul 



 

 

 

86 

depus, numărul de ani de utilizare al sistemului realizat, costurile de capital, costurile de contract, şi 

alte costuri, comparativ cu beneficiile rezultate din proiect. 

 

ESTE UN STUDIU DE CAZ ACELAŞI LUCRU CU ANALIZA COST BENEFICIU? 
Există o similitudine între cele două metode, dar nu sunt identice. Atât studiul de caz cât şi 

analiza cost beneficiu sunt tehnici de generare a unor factori pentru susţinerea luării celor mai bune 

decizii. Un „studiu de caz” este un document care se doreşte a fi o motivaţie pentru părţile implicate 

în realizarea unei acţiuni care face obiectul unui proiect. Studiul de caz este mult mai cuprinzător 

decât o analiză cost beneficiu. De exemplu, un studiu de caz va include adesea o motivaţie a 

strategiei alese, in timp ce analiza cost beneficiu (CBA) nu va face acest lucru. Analiza cost 

beneficiu este o evaluare imparţială a câtorva alternative viabile (potenţiale). Analiza cost beneficiu 

prezintă factori cheie privind costurile, beneficiile, riscurile, şi termenul de recuperare al investiţiei 

pentru alternativele alese. Ea compară de asemenea variantele posibile identificând pe cea care este 

cea mai avantajoasă. Un studiu de caz, în general, include rezultatele conţinute în analiza cost 

beneficiu.  

 

CE ESTE O PLANIFICARE A PROIECTULUI? 
Un manager de proiect întocmeşte o planificare a proiectului înainte ca proiectul să înceapă. 

Această planificare este utilă pentru a estima efortul total presupus de proiect şi durata proiectului. 

Planificarea este de asemenea utilă managerului de proiect pentru realizarea de proceduri necesare 

în derularea şi gestionarea proiectului şi, totodată, o modalitate a managerului de proiect de a 

descrie activităţile detaliate pe durata mai multor luni, de a se asigura că sarcinile şi resursele sunt 

corect atribuite. Este de foarte mare ajutor să ai un set de proceduri manageriale bine stabilite, 

folosite pentru gestionarea proiectului. Elementele care trebuie incluse într-o planificare de proiect 

sunt: scopul proiectului, gestiunea riscurilor, modul de comunicare, personalul implicat în proiect, 

etc. Din nou subliniem, importanţa definirii tuturor acestor elemente în partea de planificare a 

proiectului pentru o mai bună înţelegere şi gestionare a aşteptărilor proiectului menţionat. De 

exemplu, dacă se defineşte şi se obţine acordul asupra unei proceduri de aprobare a cererilor de 

schimbare a scopurilor proiectului, vor fi mult mai uşor de gestionat schimbările apărute după 

începerea proiectul. 

 

CÂT DE IMPORTANTE SUNT PREDĂRILE INTERMEDIARE 
ÎNTR-UN PROIECT? 
Predările intermediare dintr-un proiect (diferite versiuni ale proiectului, predări parţiale de 

funcţiuni etc.) sunt foarte importante deoarece ele sunt urmărite în general de persoanele cheie şi 

susţinătorii proiectului şi ajută la evaluarea progresului făcut în proiect. Predările la termenele 

scadente (eventualele versiuni) reprezintă rezultatele proiectului şi totodată stări/faze ale proiectului 

la momentele respective. 

 

CARE ESTE SCOPUL UNEI ANALIZE DE IMPACT? 
Un proiect, în general, va schimba modul în care sunt făcute anumite lucruri şi va implica 

anumite costuri pe măsura derulării lui. Evidenţierea acestor consecinţe ale proiectului constituie de 

fapt analiza de impact. Aceasta este una dintre cele mai bune metode de evaluare asupra continuării 

sau abandonării unui proiect. 

 

CE ESTE MANAGEMENTUL RISCULUI? 
Gestiunea riscului reprezintă încercarea de evaluare a factorilor care ar putea împiedica 

realizarea proiectului şi a factorilor care ar putea împiedica funcţionarea sistemului după finalizarea 

proiectului. Pentru fiecare dintre aceşti factori se evidenţiază impactul (consecinţele) pe care l-ar 
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putea avea. O altă componentă în evaluarea riscului este de evaluare a posibilităţii de apariţie a 

acestor factori. În acest fel, în planificarea proiectului vor fi evidenţiate toate riscurile potenţiale cu 

probabilitatea de apariţie şi cel mai mare impact negativ pe care l-ar putea avea, precum şi 

probabilitatea medie de apariţie a acestor riscuri. Pentru fiecare risc potenţial se vor identifica 

acţiuni pentru eliminarea sau diminuarea riscului. 

 

CE REPREZINTĂ GESTIUNEA OBIECTIVELOR? 
Scopul definirii obiectivelor proiectului este acela de a descrie în mod clar aria de 

desfăşurare a proiectului şi a obţine acordul beneficiarului asupra acesteia. Obiectivul declarat este 

utilizat pentru definirea clară a aşteptărilor obţinute prin proiect dar şi evidenţierea a ceea ce nu este 

posibil să se obţină prin proiect. Cu cât se pot identifica mai multe şi mai clare obiective ale 

proiectului, cu atât proiectul va fi mai viabil. În acest sens se va urmări precizarea unor tipuri de 

informaţii utile în identificarea obiectivului proiectului, de exemplu: 

 Tipurile de predări intermediare vizate în cadrul proiectului şi scopul acestora (precizate 

prin contract ca evaluări ale fazelor proiectului), 

 Stadiul din ciclul de viaţă al sistemului vizat de proiect (analiza, proiectarea, testare). 

 Tipurile de rezultate dorite a fi obţinute în cadrul obiectivului proiectului (rezultate 

financiare, cifra de vânzări, număr de personal), 

 Sursa datelor (bazele de date) aflate în obiectivul proiectului (vânzări, contabilitate, state 

de plată), 

 Departamentele care sunt vizate prin realizarea proiectului (personal, producţie,vânzări). 

 

CUM SE POATE MODIFICA OBIECTIVUL PROIECTULUI? 
Mulţi manageri de proiect recunosc schimbările mari de obiective apărute pe perioada 

derulării proiectului, dar nu sunt la fel de sensibili la micile schimbări. Există, în general, o tendinţă 

de a merge înainte cu proiectul, chiar dacă au apărut modificări în obiectivele vizate. Procedura de 

modificare a obiectivului proiectului se referă la precizarea acţiunii în cazul în care apar şi se 

acceptă un număr mare de schimbări minore de obiective ale proiectului. Când toate aceste mici 

schimbări de obiective se cumulează, echipa de proiect constată că apare un volum de muncă 

suplimentar foarte mare, şi în consecinţă pot apărea depăşiri de buget sau întârzieri de la termenele 

propuse. Aceste consecinţe subliniază importanţa procedurii de rezolvare a modificării obiectivului 

proiectului. 

 

CARE SUNT CRITERIILE DE COMPLETITUDINE ŞI CORECTITUDINE 
ÎNTR-UN PROIECT? 
Calitatea proiectului este apreciată de client şi nu de managerul de proiect. Aprecierea 

calităţii de managerul de proiect nu este simplă, dacă acesta nu cunoaşte clar aşteptările clientului. 

Criteriile de completitudine şi corectitudine ale proiectului vizează exact aşteptările clientului 

referitoare la proiect. În acest mod, echipa de proiect şi clientul au aceleaşi aşteptări, iar rezultatul 

poate fi apreciat la fel de către ambele parţi. Criteriile de completitudine şi corectitudine trebuie 

incluse obligatoriu în planificarea proiectului. 

 

CARE ESTE DIFERENTA ÎNTRE UN FINANŢATOR 
ŞI UN FACTOR CHEIE AL PROIECTULUI? 
Un finanţator (sponsor) al proiectului este persoana, sau o reprezentantul împuternicit unei 

organizaţii, care plăteşte proiectul. Un factor cheie (stakeholder) este acea persoană care are 

anumite interese în realizarea proiectului. Dacă o persoană sau activitatea sa este afectată prin 

realizarea proiectului, acea persoană este un factor cheie în proiect. 
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CE ESTE EVALUAREA STADIULUI PROIECTULUI? 
Pe perioada evaluării stadiului proiectului, managerul de proiect pune o serie de întrebări 

pentru a se asigura de concordanţa procedurilor şi a proceselor desfăşurate în proiect, în raport cu 

cerinţele efective. Exemplu de astfel de întrebări: 

 Au participat persoanele cheie în planificarea proiectului? 

 Au aprobat finanţatorii şi persoanele cheie proiectul? 

 Este activitatea planificată pentru a fi gestionată in echipă? 

 Există o concordanţă între planificarea activităţii şi munca efectivă de realizat? 

 Poate managerul de proiect să explice în mod clar stadiul proiectului faţă, de propunerile 

din plan? 

 Sunt realizate predările din fazele intermediare conform cu termenele stabilite? 

 Se încadrează proiectul în termenii precizaţi de cost, durată şi calitate? 

 Sunt corect gestionate riscurile cunoscute? 

 Au apărut pe parcursul proiectului riscuri noi faţă de cele cunoscute iniţial? 

 Sunt rezolvate problemele într-o manieră acceptabilă din punct de vedere al duratei 

pentru încadrarea în termenele de predare? 

 

CE ESTE EVALUAREA STADIULUI PROIECTULUI? 
În general evaluarea stadiului proiectului se realizează de consultanţi care au experienţă în 

evaluări. În aceste cazuri, partea care face evaluarea fiind neutră oferă mai multă credibilitate asupra 

rezultatelor obţinute şi este de preferat această metodă. 

 

CARE SUNT ETAPELE ASOCIATE UNUI PROIECT? 
În general există trei etape principale asociate unui proiect: 

1. Faza de apariţie - este etapa în care organizaţia decide că are nevoie de proiect. 

Această fază conduce la o analiză a necesităţilor, analiza situaţiei curente, analiza 

resurselor şi a disponibilităţilor. 

2. Faza de iniţiere – este o etapă a proiectului în care se fac planurile iniţiale, se obţine 

aprobarea persoanelor cheie, şi se obţine un buget care să permită dezvoltarea 

proiectului. 

3. Faza de proiectare(design) - constă în analiza situaţiei curente, definirea cerinţelor şi 

descrierea obiectivelor proiectului. 

4. În majoritatea proiectelor, persoanele cheie vor fi primele consultate în definirea 

cerinţelor şi vor aproba aceste cerinţe. Echipa tehnica va defini apoi modul de 

realizare al cerinţelor. Aceasta ordine este esenţială pentru asigurarea realizării la 

timp a proiectului: 

5. Faza de realizare - este etapa dezvoltare propriu-zisă a proiectului. 

6. Faza de testare - este etapa în care se testează rezultatele proiectului înainte de a fi 

lansat (pus în funcţiune). 

7. Faza de evaluare – este etapa în care se constată modul de realizare al obiectivelor 

proiectului. În această etapă se decide eventuala modificare a sistemului, menţinerea 

lui în starea în care este, dezvoltarea sistemului sau abandonarea lui. 
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Sindrom al dificultăţilor de învăţare determinate de problemele de procesare rapidă a limbajului scris şi oral, 

dislexia va reliefa dificultăţi de procesare a informaţiilor auditive, de procesare vizuală, de integrare motorie, 

probleme de direcţie, o memorie pe termen scurt (memoria de lucru) deficitară, probleme organizatorice. NU este o 

boală, deci nu poate fi tratată şi este o condiţie care persistă pe tot parcursul vieţii, deci este întâlnită atât la copii, 

adolescenţi cât şi la maturi. Ea nu va fi însă niciodată rezultatul unei inteligenţe scăzute, a unui handicap mental, nici 

legată în special de dificultăţi de citire şi nici rezultatul unui văz sau auz slab.  
Dislexia nu va fi un impediment pentru o posibilă carieră academică dar nici scuză pentru rezultatele 

academice slabe ale clasei medii pentru că ea, ca sindrom deficitar, nu se bazează pe origini etnice sau de clasă 

socială şi nici pe lipsa de educaţie. Instrumentele bazate pe noile tehnologii facilitează intervenţia terapeutică mai ales 

atunci când se prezintă sub forma unor programe speciale realizate de VOX  (Website pentru citire şi scriere ( 2005), 

Migra-Norwegian (2004), Net-Norwegian (2oo3) sau TextHelp, Dragon Naturally Speaking, IBMViaVoice, Kurzweil 

3000, Spell-checkers, Clicker 4, Aurora Suite 2005'AlphaSmart Quicktionary Reading Pen'Web Talkster' - talking 

browser cu scopul expres de a dezvolta un  instrument e-learning care să poată fi folosit atât acasă cât şi în mediul 

şcolar şi să ajute persoanele să-şi îmbunătăţească aptitudinile funcţionale de alfabetizare, adică: înţelegerea, 

localizarea şi folosirea informaţiilor din diferite tipuri de texte; conştientizarea referitoare la limbaj şi texte; 

dezvoltarea încrederii în forţele proprii a celor care au dificultăţi de scris-citit; demistificarea scrisului şi cititului; 

prezentarea scrisului şi cititului ca amuzamente. 
 

Sindrom al dificultăţilor de învăţare determinate de problemele de procesare  rapidă a 

limbajului scris şi oral, dislexia va reliefa, chiar dacă nu se manifestă în totalitate la nivelul tuturor  

dislexicilor : 

O discrepanţă între inteligenţa evidentă şi inabilitatea de a învăţa aptitudinile de limbaj de 

bază; 

Dificultăţi de procesare a informaţiilor auditive ( nu pot asocia sunetele cu cuvinte şi 

litere): 

Nu pot folosi metode fonice de citire; 

Se bazează pe context pentru a ghici înţelesul unui cuvânt necunoscut; 

      Cititul       Depind de memorizarea vizuală a cuvintelor; 

Îşi construiesc un vocabular vizual; 

Au aptitudini de înţelegere foarte bune (pot deveni buni cititori). 

Este ciudată întotdeauna; 

      Scrierea    Se omit sau se confundă  sunetele cu cuvinte sau silabe; 

Se sar sau omit cuvinte  (când se iau notiţe sau se scrie după dictare). 

Dificultăţi de procesare vizuală: 

Subiectul poate vedea bine dar are  dificultăţi în: 

  Recunoaşterea cuvântului întreg şi a înţelesul acestuia pe hârtie; 

  Înţelegerea generală este slabă; 

      Cititul  Înţeleg cuvântul din sunete  pentru ca acesta să nu-şi piardă înţelesul; 

    Experimentează distragerea vizuală; 

    Îşi pierd locul sau pot uita cuvinte. 
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   Este o alternativă fonică bună; 

       Scrierea Nu pot învăţa scrierea/silabisirea iregulară; 

   Greşesc adesea ordinea literelor în cuvinte; 

Dificultăţi de integrare motorie: 

 Dificultăţi de coordonare motorie : 

   Scris de mână ilizibil; 

   Afectată atât  caligrafia cât şi ortografia; 

 Imposibilitatea de control asupra stiloului; 

 Articulaţii verbale defectuoase ca rezultat al acestora. 

 Se confundă stânga cu dreapta şi de aici: 

  Implicaţii asupra formei literelor; 

  Confuzii legate de inversarea literelor; 

 Probleme în scrierea de mână ( direcţia de scriere a literelor); 

 Inversarea numerelor şi timpului la citirea ceasului. 

Probleme de înţelegere a rândurilor/succesiunilor: 

 Gândirea holistică sau globală: 

 Îşi amintesc întregul nu secvenţele sale care par etape neconectate; 

 Predarea fiind secvenţială va crea dificultăţi de înţelegere; 

 În scris, ideile, cuvintele, propoziţiile şi structura lor devin un „talmeş-balmeş”; 

 Răspunsurile sunt adesea conţinute într-o propoziţie scrisă. 

Memoria pe termen scurt ( memoria de lucru) deficitară : 

 Durata mai mare  a timpului necesar pentru codificarea informaţiilor ce se vor păstra 

şi regăsi în memoria pe termen lung; 

 Informaţia înmagazinată în memoria pe termen lung nu se va uita niciodată; 

Nu lipsa aptitudinilor cognitive sau prostia ci aptitudinile mai lente de procesare produc 

probleme de regăsire a informaţiilor (procesarea lentă este cauzată de dificultăţile de codare ale 

aspectelor vizuale şi /sau fonice. 

Probleme organizatorice: 

Dificultăţi în organizarea automată a două sau mai multor acţiuni la un moment dat; 

Senzaţia de dezorganizare şi neîndemânare. 

Ea nu va fi însă niciodată rezultatul unei inteligenţe scăzute, a unui handicap mental, nici 

legată în special de  dificultăţi de citire” şi nici rezultatul unui văz şi auz slab. 

Dislexia nu va fi un impediment pentru o posibilă carieră academică dar nici scuză pentru 

rezultatele academice slabe ale clasei medii pentru că ea, ca sindrom deficitar, nu se bazează pe 

origini etnice sau de clasă socială şi nici pe lipsa de educaţie. 

Este dificil să înţelegi teribilul sentiment de frustrare pe care îl are un dislexic datorită 

modalităţii lui de a vedea lucrurile dacă nu treci şi tu, persoană fără probleme, măcar două-trei 

minute printr-o experienţă de genul Orizontal Revers. 

(Se ţine o oglindă la nivelul ochilor reflectând formele cu două linii. Numai privind prin 

oglindă se va încerca să se tragă o linie între cele două existente, folosind toate cele trei forme. 

Imposibilitatea de a-ţi controla mişcările, de a aprecia corect distanţa şi a păstra direcţia mişcării, 

starea de disconfort produsă de rezultatul acţiunii iniţiate, chiar dezamăgirea pentru „performanţele” 

neaşteptate obţinute faţă de expectaţiile anterioare nu sunt de loc comode. Echilibrul instabil 

permanentizat, susceptibilitatea, dezorganizarea şi neîndemânarea, problemele de memorie pe 

termen scurt, toate la un loc accentuează starea de nesiguranţă, incertitudine, nemulţumire 

interioară, complexul de inferioritate. Aşa arată cele mai bune rezultate ale probei.) 
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Poate că nimeni până acum n-a surprins mai adecvat aşa cum Espen Beranek  Holm (care a 

creat muzica) şi Morten Lorentzen au făcut-o prin versurile unui cântec care încearcă să definească 

personalitatea dislexicului şi evoluţia lui într-o societate educaţională care din start l-a respins 

neînţelegându-l. 

 

ORB, DEŞI PUTEAM VEDEA 

 

Am crescut în cele mai bune timpuri, era petrol , eram bogat, 

Si nimănui din ţara noastră nu i-a fost mai bine înainte. 

M-am întors după prima zi de şcoală cu aşteptări mari,  

Cincisprezece ani mai târziu eram orb, dar chiar şi aşa puteam vedea! 

 

Refren: 

Orb, deşi putea vedea – literele nu pot fi văzute 

Orb, deşi puteam vedea – de câte ori scriam făceam greşeli. 

 

Am aflat că sunt prost, ceva ce nu ştiusem înainte, 

Am primit lecţii speciale de la un bătrân obosit 

Care aştepta pensionare. 

Şi am stat acolo timp de opt ani, cu alfabetul în norvegiană,  

Toată dorinţa mea de învăţare mi-a fost furată,  

Până când am devenit leneş şi nepăsător. 

 

Refren 

 

Dacă şi idioţii cresc, deşi le este întotdeauna teamă.. 
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De câte ori văd o şcoală tremur şi îmi amintesc tot ce s-a întâmplat acolo. 

La examenul medical pentru armată 

am întâlnit pe cineva care mi-a dat un test 

Şi mi-a spus: „Ştii ce înseamnă asta ?” – surd cum eram am spus NU! 

Înseamnă că eşti deştept dar ţi-au dat informaţiile greşite 

De către o şcoală care, deşi bine intenţionată, 

Era oarbă, deşi puteau vedea!” 

 

Refren 

 

Acum, încep din nou, la biroul noii şcoli  

Şi mă gândesc la toţi cei care erau ca mine. 

Şi la cei care cresc acum, poate sunt ajutaţi pentru dislexie, 

Deoarece e o problemă uşoară, dacă ştii ce trebuie să faci şi vrei să faci! 

 

Dacă considerăm drept caracteristici primare ale dislexiei organizarea, alfabetizarea, 

aritmetica şi interacţiunea socială, cele secundare pot fi lipsa de încredere, respectul personal scăzut, 

furia şi frustrarea, neliniştea, interacţiunea socială – toate privite ca dificultăţi emoţionale. 

Sentimentele cele mai frecvente sunt cele de frustrare totală datorate inabilităţii de a fi 

perceput în mod coerent de ceilalţi. Inadecvarea ca sentiment este continuă, disconfortantă şi 

stresantă putându-l împinge pe dislexic până în pragul renunţării. Dorinţa de renunţare este cu atât 

mai mare cu cât inadecvarea este mai evidentă. 

Supărat pe sine însuşi şi pe neputinţa sa, dislexicul îşi transformă supărarea în furie în 

momentul în care gândirea secvenţială se întrerupe  sau poate trece uşor de la agitaţie la panică când 

sentimentul de nesiguranţă creşte brusc. 

Tot ce i se întâmplă i se poate părea nedrept, de aceea, sentimentul că este persecutat îl 

obligă întotdeauna la defensivă, ceea ce înseamnă un consum enorm de energie ce-l vlăguieşte. 

Deşi  are un I.Q. ridicat, mai persistă în ideea  că „ poate este prost” şi va încerca să evadeze 

în spre domenii în care consideră că este capabil sau să se izoleze total şi complet.  

Este momentul în care se poate instaura o disperare totală sau convingerea că totuşi mai 

merită să-şi acorde încă o şansă, adică să lupte în continuare sau întotdeauna pentru el ca persoană 

şi pentru cei din jurul lui. 

Un amestec între slăbiciune şi puncte tari, persoanele dislexice au adesea talente dar şi 

dificultăţi tipice ce variază de la om la om.. 

10-20% din populaţia globului manifestă diverse simptome determinate de dislexie. 

Dislexicii pot fi persoane foarte inteligente, chiar supradotate în alte domenii decât cele 

legate de limbă şi limbaj – matematică, electrotehnică, mecanică, muzică, sport, fizică, etc. 

 Leonardo da  Vinci – 1452-1519 

 Galileo Galilei 

 Ludwig van Beethoven -1770-1827 

 Hans Christian Andersen -18o5-1875 

 Thomas Edison -1847-1931 

 Albert Einstein -1879-1955 

 John F. Kennedy -1917-1966 

 Robert Kennedy 

 Regele Carl XVI Gustav al Suediei 

 Prinţul Charles şi fiul său Harry 

 Tom Cruise  
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 Ron Davis  fondator al Reading Research Council, director al Dyslexia Correction 

Center şi preşedinte al Davis Research Foundation  Burlingame din California 

ca şi Steven Soielberg, Danny Glover, Whoopi Goldberg, Zsa Zsa Gabor, Dustin Hofman, 

Cher, Steve McQueen, Jack Nicholson, Sylvester Stallone, Robin Williams, Anthony Hopkins, Carl 

Lewis, Winston  Churchill, Benjamin Franklin, George Patton, Walt Disney, Michael Faraday, 

Nelson Rockfeller, Richard Strauss, John Irving, fiul lui George Bush, constituie exemple 

concludente. 

NU este o boală, deci nu poate fi tratată şi este o condiţie care persistă pe tot parcursul vieţii, 

deci este întâlnită atât la copii, adolescenţi cât şi la maturi. 

Depistarea persoanelor cu risc crescut este foarte importantă. 

Dificultăţile în învăţarea limbajului fiind o consecinţă a unor probleme în dezvoltarea 

generală a limbajului este important să ştim în ce măsură se manifestă: 

 Dificultăţi de pronunţie asociate cu dificultăţi fonologice 

 Dificultăţi de construcţie a propoziţiilor 

 Dificultăţi de sinteză a cuvintelor polisilabice 

 Dificultăţi de reproducere a ritmului 

 Dificultăţi de memorizare 

Investigarea memoriei auditiv secvenţială şi a capacităţii de discriminare auditivă 

(identificarea sunetelor) constituie o condiţie esenţială în diagnoză. 

Nu orice tulburare de limbaj va avea repercusiuni asupra limbajului scris care are  indicatori 

ce intră în sfera capacităţii de conştientizare fonematică. Predictorii cei mai importanţi sunt 

abilităţile de a percepe şi discrimina sunetele vorbirii. 

Dacă aceste abilităţi sunt slabe, repercusiunile vor fi de lungă durată şi vor influenţa: 

 Identificarea fonemelor şi denumirea literelor 

 Dezvoltarea conştiinţei segmentale 

 Capacitatea de diferenţiere fonologică 

 Precizia în reprezentarea fonologică a cuvântului; calitatea reprezentării 

fonologice în lexicul intern 

Memoria auditiv-verbală constituie şi ea un predictor valabil: 

 Fixarea unor modele mentale incorecte şi incapacitatea de a le diferenţia de 

modelele corecte 

 Dificultăţi de înţelegere şi tendinţa de memorare mecanică 

 Capacitatea de a asculta şi reda pentru sine ceea ce a auzit 

 Dificultatea de memorare a denumirii unor lucruri 

 

Există indici specifici care anticipă sau atestă dislexia pentru fiecare vârstă. 

Pentru preşcolari, aceşti indici sunt legaţi de dificultăţile de: 

 pronunţie a cuvintelor;  

 achiziţionare a vocabularului; 

 abilităţile motorii fine, (legarea şireturilor, încheierea nasturilor sau folosirea 

creioanelor pentru desen şi scriere); 

 dificultăţile de redare a evenimentelor într-o succesiune logică şi într-un anumit ritm; 

 lipsa interesului pentru lectură; 

 

Pentru şcolarii mici, dificultăţile în : 

 realizarea conexiunilor dintre litere şi sunete; 

 învăţarea tablei înmulţirii şi a alfabetului; 

 în ortografiere şi citire: 
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- inversări de litere şi cuvinte –animal-aminal, şosetă-soşetă, etc.; 

- inversări de litere sau cifre asemănătoare –d cu b, p cu b, 6 cu 9, 3 cu 8, etc.); 

 

Pentru şcolarii mari din clasele V-VIII: 

 abilităţile de citire şi scriere sub nivelul vârstei; 

 dificultăţile în: 

- identificarea şi învăţarea sufixelor, prefixelor, cuvintelor rădăcină; 

- ortografierea corectă a cuvintelor în elaborarea unor compuneri; 

- memorarea şi redarea succesiunii corecte a evenimentelor; 

 

Pentru nivelul liceal şi post liceal, dificultăţile de : 

 citire şi scriere (pot evita sarcinile care impun citirea şi scrierea unor fragmente de text); 

 învăţare a limbilor străine; 

 memorare şi înţelegere a unei liste de instrucţiuni în scrierea unor eseuri, scrisori, 

rapoarte; 

Pentru adulţi, dificultăţile de: 

 citire (de foarte multe ori adulţii maschează deficienţa sau pur şi simplu o ascund); 

 ortografiere corectă a cuvintelor;  

 planificare şi organizare a timpului, materialelor, sarcinilor; 

Din păcate, neconştientizată la timp, dislexia se poate asocia cu probleme emoţionale destul 

de grave, determinate de cele mai multe ori de incapacitatea persoanelor dislexice de a se ridica la 

nivelul aşteptărilor propriilor familii, ale profesorilor, angajatorilor sau ale societăţii în general în 

perioada adultă. 

Acestea nu au la dispoziţie decât două alternative, şi acelea extreme – fie să fie puternice şi 

perseverente în tot ceea ce fac pentru a-şi depăşi complexul de inferioritate, fie să renunţe şi să se 

lase pradă sentimentelor de frustrare datorate neputinţei, de anxietate, de neîncredere în propriile 

capacităţi, de teamă, devenind depresive şi implicit să încerce în permanenţă să evite situaţiile 

sociale în care sunt implicate abilităţile de scris-citit (situaţii în care trebuie să completeze 

formulare, să răspundă întrebărilor unor chestionare sau anchete sociale sau să citească cu voce tare 

în public). 

Diagnosticul de dislexie este pus fie de un psiholog educaţional (Malta) fie de un profesor 

(Anglia), medic psihiatru, etc.  

O serie întreagă de instrumente lingvistice, terapeutice şi tehnice încearcă în mod sistematic 

să rezolve problemele de comunicare şi limbaj scris şi oral, de citire a persoanelor cu disabilităţi de 

învăţare, a dislexicilor. 

De la cele mai simple şi până la soft-urile complicate create, toate se structurează pe 

algoritmi recuperatorii care printr-o suficientă repetare pot aplana sau rezolva aceste probleme care 

împiedică copilul, tânărul şi adultul să se integreze social, profesional şi familial în limitele 

normalităţii. 

Există o serie de programe internaţionale care se ocupă în mod special de aceste aspecte şi în 

care sunt antrenate atât ţările de pe continentul european cât şi cele de peste ocean.  

Cel care se află încă în curs de derulare este cel Socrates, (Educaţie şi Cultură) al cărui 

obiectiv Forward este crearea unei reţele europene durabile în domeniul alfabetizării adulţilor, 

orientată în mod special către dificultăţile de scris-citit în procesul de învăţare al acestora. 

Ca parteneri Forward se pot enumera: 

 

VOX (Institutul Norvegian pentru Educaţia Adulţilor), 

London South Bank University (Departamentul pentru limbi străine şi alfabetizare), 

DIE (Institutul German pentru Educaţia Adulţilor), 



 

 

 

95 

AOF (Asociaţia pentru Educaţia Angajaţilor în Norvegia), 

Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor din Letonia,  

C.A.E.A. (Asociaţia pentru Educaţia Adulţilor din Cipru) 

N.A.I.A. (Agenţia Naţională pentru Alfabetizarea Adulţilor din Irlanda),  

FiaTest (Prin Unitate şi Calitate în Uniunea Europeană), 

SpLD-Service Malta (Serviciul dificultăţi specifice de învăţare – Malta) 

Institutul Danez pentru Educaţia Adulţilor 

Tallin Pedagigical University (Universitatea Pedagogică din Tallin) 

Slovene Thirs Age University (Universitatea pentru vârsta treia din Slovenia) 

Majoritatea specialiştilor consideră că o contribuţie importantă din punct de vedere al 

tehnolgiei abordate o au instrumentele ICT care pentru moment răspund cerinţelor de performanţă, 

calitate şi eficienţă cerute. 

Jarmila Moan de la National Institute for Adult Learning din Norvegia enumeră ca 

instrumente ICT pentru instruire în domeniul lingvistic la Vox : 

 Website pentru citire şi scriere (2005) 

 Migra-Norwegian (2004) 

 Net-Norwegian (2003) 

care au calitatea de a fi uşor de urmărit – adică proiectate pentru a putea fi  uşor de înţeles, 

de extins sau ajustat la alte limbi, a permite o navigare uşoară şi flexibilă,  utilizarea unor simboluri 

clare - şi de a fi folosite fără a avea scopul de a înlocui materialele de instruire şi învăţare 

tradiţională ci doar completarea lor, principiul de bază constituindu-l realizarea unei diferenţe între 

adevărata calitate şi slaba calitate. 

Principalul scop pedagogic este acela de a dezvolta un  instrument e-learning care să poată fi 

folosit atât acasă cât şi în mediul şcolar şi să ajute persoanele să-şi îmbunătăţească aptitudinile 

funcţionale de alfabetizare, adică: 

♦ înţelegerea, localizarea şi folosirea informaţiilor din diferite tipuri de texte 

♦  conştientizarea referitoare la limbaj şi texte 

♦ dezvoltarea încrederii în forţele proprii a adulţilor care au dificultăţi de scris-citit 

         ♦  demistificarea scrisului şi cititului 

         ♦  prezentarea scrisului şi cititului ca amuzamente 

Grupurile ţintă cuprind : 

 Adulţi cu aptitudini funcţionale de alfabetizare scăzute care au nevoie de o 

îmbunătăţire vizibilă a acestora 

 Personalul de la institutele de educaţie a adulţilor şi de la alte locuri de muncă 

pentru a se familiariza cu produsul şi  a-l putea folosi în scopuri educaţionale, diverse „secrete” 

legate de algoritmica învăţării şi stimularea inspiraţiei. 

 Angajaţii VOX ce întreţin website-ul 

 

Utilizatorii preferaţi sunt cei cu deficienţe de scris – citit, cei marginalizaţi sau excluşi social 

datorită competenţelor insuficiente de scris-citit 

Dezvoltarea acestor proiecte punctează trei aspecte: 

- instruirea prin intermediul unui număr mare de exerciţii, interactivitate, 

funcţionalitate 

- alte variabile ca: 

o testarea – apelând la Centrul de Cercetare a Cititului de la Universitatea Stavanger şi 

ETS 

o motivarea participanţilor 

o însuşirea unor secrete de limbaj şi informaţii apelând la lucrul cu texte 

- cooperarea cu furnizori  de servicii e-learning pentru proiectare şi programare 
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Respectând : 

 

A) Anumite principii generale de prezentare care impun: 

 Chei vizuale –culori, fotografii, schiţe 

 Format cu răspuns fix → cheie de răspuns → feedback 

 Opţiuni de răspuns : 

o Trage şi scapă  (Drag and drop) 

o Punctează şi dă click 

o Text 

 Însoţirea tuturor exerciţiilor de sunet 

 Posibilitatea modificării dimensiunii scrisului 

B) O structură informaţională adecvată a cărui conţinut trebuie dezvoltat astfel încât 

accentul să cadă pe: 

 dezvoltarea conceptuală  şi gramaticală a textelor   

  modul de prezentare a textelor şi exerciţiilor pe ecran 

şi care să fie alcătuită dintr-un website pentru scris-citit ce reflectă instruirea, testarea, 

motivarea, trucurile de limbaj, informarea . 

Cea referitoare la instruire cuprinde exerciţii în proză (articole, dezbateri, scriere de litere, 

alte exerciţii), exerciţii cantitative şi cu documente (tabele, orare, calculare procente, ordonare, 

descriere produse), hărţi şi semne (hărţi de instruire, semne de drumuri şi pictograme) 

Structura informaţională de motivare cuprinde secretele de scriere şi citire (scopul cititului, 

tehnici de studiu, stiluri de învăţare, strategii de învăţare) şi modalităţi de joc cu cuvintele (jocuri şi 

ghicitori, expresii, poveşti, cuvinte încrucişate, poeme). 

Exemple: 

Proza – Dictarea propoziţiilor 

Utilizatorul apasă pe un simbol fonic şi aude propoziţia. Apoi trebuie să scrie cuvintele care 

lipsesc din propoziţie. 

Gândurile bune aduc întotdeauna cu ele fapte bune. 

 

 
 

Să ne jucăm de-a cuvintele :         Scrieţi poeme!       

Inseraţi cuvântul care rimează! 

 

Aşa de rău plângea sărmanul  

Şi-aşa de tare ……………... 

Că îi căzu din mână lira  

Şi i se rupse coarda ………. 
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Să ne jucăm de-a cuvintele : Ghicitori    (A dansa pe roze) 

 
 

Proverbe şi expresii 

 

A avea două mâini stângi 

     - A fi neîndemânatic 

 

Aşchia nu sare departe de trunchi 

 

Alegeţi expresia ( proverbul) cu sensul cel mai apropiat : 

 

- A nu căuta ceva ( aşchia, adevărul) prea departe ; 

- Cum este mama,  este şi fata ; 

- Deştept tată a avut să-i semene l-a făcut; 

- Sângele apă nu se face ; 

- Spune-mi cu cine te  însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti ; 

- Aşa părinţi, aşa copii ; 
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Structura informaţională: Gramatica uşoară - cuprinde silabisirea cuvintelor, folosirea 

cuvintelor, folosirea de cuvinte străine, propoziţii, de la propoziţii la propoziţii, paragrafe, folosirea 

semnelor de marcat, alte secrete, toate explicitate practic pe pagina de web prin exerciţii adecvate şi 

texte însoţite de desene amuzante şi schiţe (cât mai puţini termeni gramaticali/şcolari posibil, textele 

însoţite de imagini şi sonorizare amuzante pentru a nu stresa subiectul). 

 

C)  Interactivitatea şi elementul multimedia, ceea ce presupune instruire şi motivare cu:  

 un anumit grad de dificultate 

 un anumit conţinut Multimedia 

 interfaţă interactivă 

Programul pe Internet, gratuit pentru dislexici, (profesorul Manchester) are şapte 

comenzi verbalizate şi 227 de itemi în Microsoft iar Proiectul Socrates – Dificultăţile de scris citit la 

adulţi în Europa-(Anglia, Lituania, Norvegia, Malta,Cipru, Irlanda, Germania, Slovenia, Spania, 

România).a fost creat iniţial pentru surzi şi pentru orbi în variantă engleză, germană, olandeză, 

norvegiană iar acum se lucrează la unul cu o voce românească pentru a se utiliza în universităţi. 

Principiul de funcţionare se bazează pe scanarea textului pe care computerul îl citeşte singur. 

Programul devine un suport media pentru persoanele dislexice .  

El facilitează: 
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 înţelegerea a ceea ce este citit având o viteză rezonabilă de citire şi utilizând cuvinte 

nu prea lungi (care nu depăşesc 22 de litere  aşa cum sunt în limba maghiară) şi deci şi cu risc 

pentru dislexic 

 recunoaşterea vorbirii pentru care se utilizează un suport tehnic special realizat 

pentru a înregistra emisiile fonetice 

 realizarea unor programe pentru scris-citit (inclusiv în limba română) care 

demarează cu instrucţiunile de utilizare a tastaturii şi de organizare a materialului în pagină şi se 

continuă cu variante oferite de Microsoft pentru corectare, verificatori de cuvinte plus elemente de 

gramatică 

 conceperea unor hărţi sonore ce includ şi posibilitatea înregistrării de sunete, 

cuvinte, etc. (meniul în limba română) 

 scanarea sub formă de text a unor paragrafe ce pot fi ascultate la casetofon apoi 

acasă  în linişte şi de câte ori este nevoie până sunt însuşite utilizând un computer „ vorbitor”, sau 

un sintetizator de voce pe computer 

 scrierea–citirea şi înţelegerea cu uşurinţă a anumitor părţi din text prin  

verbalizarea realizată de computer ; există versiuni în care se poate sublinia o definiţie sau o idee, 

se poate realiza o traducere printr-o simplă testare a unei litere sau se poate testa  acurateţea 

pronunţării vocalelor şi consoanelor (este clar că un text este mai bine înţeles dacă întâi îl auzi şi  

abia apoi îl citeşti şi subliniezi părţile importante ajutat de „maşina de  citit” 

 un text complicat dar ca şi cunoştinţe rezonabil, va face să apară un moment de 

blocaj în înţelegere atunci când este citit; un  cuvânt poate  rămâne  neînţeles sau nerecunoscut ca 

sens atunci când este citit dar decodat atunci când va fi auzit (în acest caz se poate sublinia 

cuvântul neînţeles, se revine la textul iniţial şi se reciteşte)  

 economia de timp în cadrul unei activităţi dacă computerul este cel care citeşte de 

fapt textul impus analizei 

 transpunerea întregului program pe CD, ceea ce permite posibilitatea de  a  avea în 

permanenţă asupra ta a programului, exersarea permanentă sau de un număr apreciabil de ori a 

acestuia indiferent de locaţie şi timp 

 utilizarea sintetizatorului pentru a reda voci diferite şi tonalităţi diferite 

 învăţarea şi scurtarea timpului de exersare în clasă dacă cel care învaţă primeşte 

înaintea activităţii suportul de curs ce va fi înregistrat pe sintetizator şi ascultat de câte ori este 

nevoie până va fi asimilat 

 formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de viaţă socială. 

 

O multitudine de dispozitive, de aparate, care mai de care mai sofisticate sau atât de simple 

încât exersarea scris – cititului cu ajutorul lor nu ridică nimănui nici o problemă, încearcă să rezolve 

o parte din problemele cu care se confruntă dislexicii în viaţa lor de fiecare zi şi să alunge stresul 

permanent al existenţei individuale şi sociale.  

Cele mai reprezentative ar putea fi acestea: 

 

 

   Spell-checkers  
   Este un dispozitiv de exersare a scrisului corect bazat pe 

utilizarea unei pronunţări fonetice.Cuvintele sunt scrise pe litere, după 

dictare iar cele care se consideră că ar putea fi greşite se încercuiesc. 

Făcând apel la verificatorul de vorbire, dislexicul este ajutat să 

recunoască scrierea corectă pe litere şi să se autocorecteze. Cu un 

design care permite posesia lui permanentă, el poate fi folosit şi la şcoală în rezolvarea sarcinilor 

individuale primite în cadrul activităţilor instrucţionale. 
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      Dragon Naturally Speaking  

      Program care transformă vorbirea în scris pe ecran 

      Dragon Naturally Speaking  are un soft de recunoaştere a 

vocii performant (Guardian Nov 18 03)US/UK. Se pot citi capitole din 

carte cu voce tare – iar într-un fişier din „My Documents”, apare scris 

textul dictat ce poate fi utilizat pentru a învăţa expresiile care se 

folosesc cel mai des. Celor care apelează la serviciile lui li se oferă 

opţiunea de a face asta în timpul perioadei de „antrenament” (John 

Bradford). 

 

 

 

IBMViaVoce  
Este similar cu Dragon Naturally Speaking dar nu la fel de 

bine văzut: Folosirea Via Voce Corrections Windows e un exercitiu 

de frustrare (Guardian,Nov 18 03). ViaVoce Pro – USB Edition, 

Lansat  10 are inclus şi un set de microfon cu adaptor USB. 

 

 

 

     PenFrend   

     Considerat un soft ajutător pentru scriere, PenFriend are ca 

finalitate anticiparea scrierii şi constituie o aplicaţie utilizată pe XP. 

Procesarea a ceea ce vrei să scrii  se constituie ca punct forte, ceea ce se 

scrie pe ecran fiind dat ca feed-back-ul prin voce. La baza programului 

se află un dicţionar cu cuvinte cunoscute şi informaţii detaliate cu 

privire la modul şi timpul de utilizare, tipul gramatical căruia le aparţin, 

cuvinte care au mai fost utilizate,etc. Tastarea unei litere aduce cu sine o 

posibilă listă de cuvinte care încep cu litera respectivă. O simplă apăsare 

pe tasta ENTER sau pe cuvânt cu ajutorul mouse-ului selectează cuvântul corect. Dacă mai persistă 

un oarecare sentiment de nesiguranţă cu privire la modul în care se citeşte un cuvânt sau o expresie, 

acesta se poate asculta pronunţat de PenFriend şi abia apoi va fi pronunţat de utilizator. 

 

Calculatorul  

Poate fi folosit în mod deosebit pentru rezolvarea şi 

verificarea operaţiilor matematice fără ajutorul colegului sau 

profesorului, ceea ce aduce cu sine o schimbare a imagini şi 

respectului faţă de sine. Faptul că poate depista greşeala şi apoi 

pornind de la ea să găsească calea de a rezolva problema, 

exerciţiul fără ajutorul nimănui, îi dă un sentiment de siguranţă, 

calculatorul devenind cheia dispariţiei anxietăţii faţă de 

matematică. 
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Clicker 4 
Denumit şi procesor de cuvinte rostite, el păstrează acelaşi 

sistem al tastării pe care o are un computer obişnuit cu  diferenţa 

imediat după completarea unei propoziţii, aceasta este rostită folosind 

una din vocile, tonalităţile model. Dacă se doreşte, cuvântul poate fi 

rostit aşa cum a fost introdus sau rostind fiecare literă. Prin programul 

Clicker 4, computerul este setat să citească automat din momentul în 

care a fost activată tasta „spaţiu” sau „punct”. Programul permite 

inserarea de imagini, sunete  sau grafice  între cuvinte Când este vorba 

de cuvinte mai lungi sau mai greu de despărţit în silabe şi litere se poate utiliza mouse-ul pentru a 

găsi cuvântul sau cuvintele în lista pusă la dispoziţie de program. 

Programul vocal va pronunţa cuvântul cu intonaţia şi tonalitatea aleasă sau setată dinainte. 

La fel se va proceda şi cu propoziţiile scrise pentru a le verifica.. Este normal ca dislexicii să prefere 

vocea în cadrul acestui program. 

Încet, încet vor deveni capabili să identifice singuri scrierea corectă, să asculte fiecare 

cuvânt şi să-l selecteze pe cel de care are nevoie. Programul asigură un grad înalt de independenţă 

celui care-l utilizează consolidându-i încrederea că poate duce la bun sfârşit sarcinile pe care le 

primeşte în ciuda problemelor pe care le are. 

 

Kurzweil 3000 
Cea mai utilă aparatură pentru dislexie, Kurzweil 3000 

conţine un program de scanare cu ajutorul căruia se pot aduce şi 

utiliza cărţi, texte scrise pe care acesta le scanează, le recunoaşte şi 

apoi le citeşte, le poate asculta, schimba vocea. Programul are la 

dispoziţie CD –uri cu numeroase lucrări care pot fi utile fără scanare 

– o bibliotecă electronică - în care  Kurzweil citeşte şi tu asculţi. 

Aparatul scanează, recunoaşte şi citeşte texte cu voce tare 

(voce care poate fi selectată dintr-o ofertă vocală realizată special şi 

apoi setată sub raportul vitezei) subliniind cuvintele pe măsură ce 

sunt citite. Controlul vocii şi vitezei de vorbire se poate realiza chiar şi când se citesc cuvinte 

excluse din context. Prin scanarea fiecărei pagini se economiseşte timp şi spaţiu pe hard. Găsind în 

format electronic textul, dislexicul îşi uşurează sarcinile şi învaţă mai rapid scris-cititul sau îi poate 

ajunge din urmă în timp util pe ceilalţi colegi.Cu ajutorul programului se poate scoate în evidenţă 

fiecare cuvânt citit, se pot face note din text pe care apoi cel care apelează la el le poate folosi în 

rezumate. 

 

    Quicktionary Ready Pen  
    Este un creion electronic care citeste cuvinte din text 

printr-o casca de ureche şi ofera definiţia lor pe un mic ecran. 

Pentru copilul mic este dificil de utilizat pentru că uneori uitând 

unele dintre litere cuvântul devine fără sens şi dislexicul nu-şi 

dă seama de asta. Cuvântul pe care vrei să-l citeşti poate fi 

mărit, poţi verifica ortografia dacă există dubii în privinţa 

pronunţiei. Utilizarea lui implică îndemânare şi mult exerciţiu, 

independenţă în acţiune, răbdare şi dexteritate. Copiii de peste 

10 ani se descurcă destul de bine dar trebuie ţinut cont de 

specificitatea fiecărei personalităţi. 
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            TextHelp  

Este un foarte bun program de procesare a cuvintelor, program adiţional care ajuta 

procesorul de cuvinte, sugerând pronunţia pe litere pentru fiecare cuvânt de cum  începi scrierea lui. 

El  îţi citeste ceea ce ai scris în aşa fel încât să poţi vedea dacă are sens sau dacă ai uitat ceva.  (John 

Bradford) 

 

           WordQ 
Cunoscut ca şi unealtă de scris, TextHelp este utilizat împreună cu Windows standard Word, 

un soft de procesare care apelează la predicţii Word avansate pentru a sugera cuvinte pe care 

folosindu-le să poată aduce un răspuns vorbit (de la text la vorbire). 

 

            Aurora Suite 2005  
Excelent prezicător de cuvinte, corector de ortografie, vorbitor asistent de omonime care te 

ajută să scrii email-uri, mesaje, instantanee prietenilor, documente, Aurora Suite 2005 oferă un 

dublu impact asupra accesibilităţii, transformandu-se într-o soluţie flexibilă şi de înaltă calitate 

pentru persoanele cu dificultăţi în învăţare. Predictorul lucrează cu orice sisteme folosite pentru a 

salva, a pune punctuaţia şi a corecta şi  asigură condiţiile necesare pentru a scrie în cele mai bune 

condiţii. 

Aurora echo ofera simple citiri ale ecranului şi un set complet de unelte de recitire pentru a 

te ajuta să fii sigur că ideea ta e pusă pe hârtie. Echo este utilizat în citirea documentele e-mail-

urilor, a paginilor web şi a tuturor altor structuri permise de meniu, supraluminând fiecare cuvânt în 

timp ce e rostit.  

 

             LeapPadPlus 

Cărţi care prind viaţă  ca prin minune, cu voci, muzică, zgomote hazlii şi jocuri în timp ce 

copiii învaţă să scrie şi să citească, LeapPadPlus Writing lucreaza cu întregul LeapPadPlus Library 

cu peste 50 de cărţi plus o bibiotecă exclusiv de cărţi despre scris. 

Este suficient să pui o carte în player-ul LeapPadPlus Writing, să apeşi şi să atingi orice 

pagină cu Creionul Magic ca paginile să prindă viaţă. Funcţia duală a creionului se poate schimba 

între modul scris şi cel non-scris. 

 

            The Mystery of the Lost Letters  
Instrument multi-media trilingv, The Mystery of the Lost Letters este produs de BBC 

împreună cu experti europeni în dislexie.şi maschează un instrument sofisticat de diagnostic ce 

creează un profil cu privire la modul în care utilizatorul său poate învăţa mai bine – cognitiv, social 

- şi influenţa mediul asupra sa, oferind un răspuns la căutările cu privire la încredere, creaţie şi 

depăşirea propriilor slăbiciuni. CD- ul îi are ca protagonişti pe Tintin si Snowy, personaje care sunt 

foarte aproape de inima tuturor celor care- accesează. 

 

O serie întreagă de soft-uri se adresează profesorilor oferindu-le modele de implicare în 

activităţile recuperatorii. Cele mai utilizate se consideră a fi acestea : 

 

            Better Books Softwere Soft-ul este realizat pentru a lista programe organizatorice 

disponibile pentru cititori dislexici (U.K.), programme cu nivele de dificultate diferite. 

 

            Inspiration  
           Este un program folosit să genereze idei pornind de la un titlu în ideea scrierii unui 

eseu. Programul scrie un cuvânt, utilizatorul altul asociat cu primul cuvânt şi altul şi construieşte 

diagrame. 
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Dacă trebuie scris un eseu despre «Delta Dunării», se introduc aceste cuvinte într-o căsuţă şi 

apoi aceasta se ramifică într-o alta ce cuprinde cuvintele «Ministerul Apelor şi Mediului» şi altă 

căsuţă «rezervaţii naturale», de fiecare dată ramificându-se cu mai multe detalii. 

Programul alcătuieşte imediat o listă şi o extrage utilizând capete de tabel, subcapete de 

tabel şi apoi specificaţii (capitole, subcapitole, liniuţe) structurând  aproximativ sumarul unui eseu. 

În sarcina utilizatorului rămâne doar transformarea liniuţelor în propoziţii şi paragrafe. 

Salvarea fişierelor într-un calculator, în directoare (cu căi sistematice de căutare a fişierelor) 

este un foarte mare avantaj pentru dislexici pentru că în acest fel nu mai au neşansa de a rătăci sau 

încurca informaţii. 

 

Visio 

Programul de afaceri «Visio» realizat de Microsoft are modele pentru construirea 

diagramelor şi este specializat în organizarea temelor ce urmează a fi explicate altor persoane, 

realizarea de hărţi, străzi cu explicaţii grafice, nefiind limitat doar la căsuţe ca în «Inspiration» 

(Keppi Guberman, Israel). 

 

      AlphaSmart 3000  

        „Unealtă”care te scuteşte de creion sau pix 

(L.L,Texas), Alpha Smart 3000 are procesor Word încorporat cu 

care poţi să scrii poveşti, să efectuezi notificări, să imporţi date 

din tabele, să iei notiţe etc., iar apoi să le transferi uşor în 

computer sau le poţi tipări direct cu aproape toate imprimantele 

din laborator cu ajutorul unei singure opţiuni. Cu o funcţionare 

foarte simplă - pornire, tastare, oprire la final, totul este salvat 

automat în timp ce se tastează. Este uşor, portabil, rulează 

aproape 500 de ore cu 3 bateri AA şi are 8 fişiere care uşurează 

organizarea muncii. Pentru editare, informaţia se poate  transfera 

de la AlphaSmart în calculator pentru a schimba fontul utilizat, 

spaţiile, grafica etc. (L.L.Texas). 

 

Rocky Mountain Learning Systems  
Destinat iniţial folosirii de specialiştii în citire ca un sistem terapeutic pentru copiii şi adultii 

cu deficienţe severe în citire, Rocky Mountain Learning Systems se afirmă că este extrem de bun 

pentru studenţii cu dislexie, dizabilităţi de învăţare, TITLE I şi alte provocări ale învăţăturii. 

Foloseşte o abordare fonematică (sunet/simbol) ce se adresează tuturor stilurilor de învaţare: 

vizuală, auditivă ţi kinestezică şi se bazează pe metoda Orton-Gillingham. 

Cuvintele şi sunetele sunt văzute, auzite, scrise şi chiar vorbite şi înregistrate de student, aşa 

că se folosesc modalităţile senzoriale la nivel maxim pentru procesare cerebrală şi retenţia 

informaţiilor. 

 

Success Maker 

Success Maker Internet livrează 8 cursuri pentru copii, de matematică şi arta citirii şi 

vorbirii corecte. 

Success Maker este un pachet de învăţământ integral care ne permite să lansăm nivele de 

provocări şi aceasta înseamnă că studentul este în stare să beneficieze de «auzind, văzând şi făcând» 

ca bază în procesul de învăţare. Unul dintre avantajele utilizării sale este raportul generat care oferă 

un răspuns aproape imediat profesorului şi studentului. Elevii au nevoie să ştie cum progresează la 

un element de bază iar programul le dă satisfacţie imediat. 
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     Lexia Learning Systems – program făcut pentru a ajuta 

copiii şi adulţii să încerce să citească, în special acei care au avut 

probleme de învăţare în trecut. Phonix Based Reading executat 

pentru studenti în Grade K-3, oferă sute de exerciţii pentru a crea un program de citit uşor de înţeles 

la un nivel accesibil pentru copii şi tineri. Vocea clară şi naturală, plăcută ca timbru, angrenarea în 

activităţi specifice, oferirea unui mediu silenţios şi concentrat  asigură  un optim psihosocial pentru 

învăţarea deprinderilor esenţiale în citire. 

 

BrowseAload  

 Prezentând „o descărcare gratuită„ uşor de folosit, cu control asupra vocii, tonalităţii şi 

vitezei, programul BrowseAload este acolo unde ai nevoie de asistenţă când navighezi pe internet. 

Doar prin scrolling-ul mouse-ului peste textul pe care vrei să-l citeşti, programul va citi şi vorbi 

ceea ce se doreşte ajutându-l pe cel interesat să navigheze pe paginile web mai uşor. 

 

Web Talkster  
Browser vorbitor, acest program poate fi utilizat pentru orice, de la citirea e-mail-ului până 

la citirea atribuţiilor (îndatoririlor) personale sau colective pe care le poţi avea la nivelul procesului 

de autoînvăţare. Uneori problematică este obişnuirea cu sunetul vocii dar după ce intervine 

obişnuinţa, nu se mai ridică probleme deosebite. Folosirea unui reportofon pentru a înregistra ideile 

încurajează pe cel inclus în programul de învăţare în a-şi pune ideile în ordine şi a-şi realiza un 

algoritm de recuperare sau utilizare a celor deja înregistrate cu scopul vădit de a-şi uşura munca şi a 

economisi timp, a valorifica  informaţii pe care într-o altă conjunctură s-ar putea să fie rapid uitate.  

(Jaqueline Heaton, NSV, Australia). 

 

HelpRead  

Este un program gratuit care „citeste odată cu tine”. „Nu contează dacă eşti tânăr sau bătrân, 

cititor începător sau ai biblioteca ta”, acest program ar trebui să fie în stare să te ajute să citeşti mai 

mult şi să înţelegi mai mult din ce ai citit deoarece modul de organizare a informaţiei, stilul de 

prezentare a sarcinilor şi simplitatea algoritmilor prezentaţi facilitează înţelegerea şi retenţia. 

 

ReadPlease  
Program gratuit care „opreşte mitul că un computer trebuie să sune robotic şi monoton”, 

ReadPlease prezintă o manieră atractivă şi facilă de citire, mai ales dacă este vorba de pagini web şi 

e-mail-uri care înlătură plictiseala. 

Pentru activităţile copiilor dislexici, o multitudine de Website-uri stau la dispoziţia celor 

interesaţi. Diversitatea şi gradualitatea lor răspund oricăror cerinţe imediate dar cum dislexicul este 

o individualitate nu întotdeauna uşor de descifrat, trebuie alese cu grijă pentru ca eficienţa exersării 

programelor cuprinse în ele să fie maximă. Desene plăcute în culori-simbol sau de incitare la 

activitate, de activizare sau de concentrare a atenţiei, maniere deosebite de prezentare a materialului 

de învăţare şi exersare  măresc atractivitatea acestora. Pentru cei mici, programele au aspectul de 

joc, de concurs, de concurenţă cu sine, majoritatea cerând îndeplinirea sarcinilor contra cronometru, 

punerea în ordine a ideilor şi realizarea unui algoritm de recuperare sau utilizare a celor deja 

înregistrate cu scopul vădit de a le uşura munca şi a economisi timp, a valorifica  informaţii pentru 

care într-o altă conjunctură ar fi consumat mult şi multă energie. 

 

Time Table Rhyme 

Urmăreşte formarea unor automatisme de calcul şi însuşirea unor algoritmi de recunoaştere, 

înţelegere şi exerciţiu cu unităţile de timp. Prezentarea destul de amuzantă dar şi simplă care 

http://www.times-tables.com/times_tables_test/times_tables_test.htm
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înlătură stresul şi teama faţă de sarcinile ce ar putea fi cuprinse în program facilitează exersarea şi 

trezeşte încrederea în forţele proprii ale celor care lucrează cu el. Iată câteva maniere de prezentare 

 

I want to LEARN the Times Tables 

 
 

 

I want to play some multiplication GAMES 

 
Rezultat al creativităţii tehnicienilor şi specialiştilor în dislexie, aceste soft-uri fac apel la 

subiecte obişnuite din viaţa copilului, la visurile încă neîmplinite ale copilăriei, la speranţa că va 

veni o zi în care diferenţele între cel nevoit să acceseze aceste site-uri şi ceilalţi vor deveni 

nesemnificative, la imaginaţie ca teren fertil pentru obţinerea succesului pe plan mental, acţional, 

afectiv şi motivaţional. 

      

    Multiflyer 

                 
 

Fructifică tendinţa spre imaginar şi eroism din mica şcolaritate cu sarcini şcolare bine 

determinate. Implicat în acţiuni care vor salva nu numai Terra dar şi Universul, este mult mai uşor 

să te cobori la calculele simple aritmetice.  

De data aceasta, ca pilot de avion sau al unei navete spaţiale trebuie să salvezi sistemul solar 

în timp ce înveţi şi memorezi tabla înmulţirii. 

Acest joc ia aproape un minut din timpul unei reprize de luptă cu numerele. 

 

http://www.multiplication.com/teach.htm
http://www.multiplication.com/games.htm
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Flash Fun   

 
 

Carduri interactive special construite pentru a învăţa amuzându-te, FlashFun facilitează 

învăţarea tablei înmulţirii în concurenţă fie cu sine fie cu un partener. 

Dacă mai introduci şi factorul ritm şi viteză de rezolvare şi o recompensă adecvată sarcinii şi 

scopului urmărit, atunci efectul se va vedea imediat. 

Deviza programului: Să învăţăm şi să ne amuzăm! 

 

Quick Flash       

 
 

Matematică şi viteză sau cine aleargă mai repede pentru a ajunge primul să noteze rezultatul 

ar putea fi numit programul. Dacă în cazul FlashFun cronometrarea era facultativă, acum se alege 

nivelul de start şi se porneşte ceasul computerului în competiţia cu sine sau cu colegul de activitate 

sau joc. Sunt stabilite nişte limite temporale în virtutea cărora te poţi declara învins sau învingător, 

de aceea, deviza programului va fi: Aleargă repede! 

 

Math Baseball 

 
 

Urmăreşte incitarea jucătorului în atingerea celui mai performant scor obţinut prin 

însumarea rezultatelor obţinute în rezolvarea unor probleme cu sarcini graduale. Scorul cel mai 

mare desemnează şi câştigătorul care poate  primi ca recompensă rezolvarea unei probleme cu o 

dificultate sporită ceea ce  face să-i crească  încrederea în propriile capacităţi şi respectul faţă de 

sine. 

http://www.multiplication.com/interactive/flashfun/enter.html
http://www.multiplication.com/interactive/quickflash/enter.html
http://www.funbrain.com/math/index.html
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Batter's Up Baseball 

 
 

Se constituie într-o nouă versiune a Math Baseball dar cu o specificitate crescută şi mai 

multe nivele de dificultate. 

 

Hidden Picture         

 
 

Pentru acest soft, învăţarea înmulţirii rămâne prioritară şi este legată de satisfacerea 

curiozităţii cu privire la imaginea pe care acesta o poate ascunde până în momentul obţinerii 

rezultatului corect al unei probleme sau al unui exerciţiu. Raportul încercare – eroare  poate fi de 1 

la 3 dar nu mai mult. Varianta mai nouă a  Hidden Picture introduce  şi elemente de întărire sau 

încurajare dar şi de incitare la căutare exprimate sonor, vizual sau audio-vizual într-o manieră 

hazlie, uneori chiar burlescă. Deviza programului: 

Rezolvă probleme de înmulţire pentru a descoperi  imaginea ascunsă! 

 

Farm Stand 

 
 

Viaţa de fiecare zi la o fermă pune neapărat probleme pe care doar matematica le poate 

rezolva. Ce cantităţi de legume, fructe, cereale s-au adunat, ( câte coşuri a X  kilograme, câte lăzi de 

…. a X  kg, cui au fost împărţite şi în ce mod, câte animale are gospodarul şi câţi oameni au grijă de 

ele, câte zile trebuie să muncească fermierii pentru a strânge recolta de pe un teren, etc. În timp ce te 

pui la punct cu  problemele existente la o fermă , rezolvi exerciţii matematice  şi chiar ajungi să-ţi şi 

placă jocul  „de-a fermierul”. 

Pentru ca totul să fie mai palpitant, partenerul de joc îi poate cere „expertului ”în agricultura 

de mică producţie să propună variante de investire a banilor câştigaţi sau de îmbunătăţire a 

producţiei în care jocul cifrelor este prioritar. 

 

 

 

http://www.prongo.com/math/index.html
http://www.aplusmath.com/games/picture/MultPicture.html
http://www.prongo.com/farm/index.html
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Concentration 

 
 

Dacă până acum, celelalte jocuri propuneau aflarea rezultatului corect al unor operaţii de 

multiplicare, diviziune, adiţie sau diferenţă, de data aceasta trebuie să se găsească unul din factori 

pentru a obţine răspunsul indicat. Exersarea  calculării unui factor al înmulţirii când îl cunoşti pe 

celălalt poate fi făcută după algoritmul ultracunoscut  pentru rezolvarea exerciţiilor de acest fel sau  

pe  baza lor se pot construi probleme al căror conţinut să fie cât mai aproape de procupările vârstei 

celui care utilizează programul. 

Deviza programului este: Potriveşte problemele de înmulţire cu răspunsurile date! 

 

Flying Math        

 
 

Cum zborul a rămas un vis nu numai al adulţilor ci şi unul care a făcut fericită copilăria 

multora dintre noi, el poate constitui mobilul rezolvării unor probleme de matematică de la cele mai 

simple la cele mai complicate pentru un anumit nivel al vârstei cronologice şi mentale a copilului. 

„Pilotul” va conduce remarcabil avionul spre hangarul cu număriul indicat de rezultatul unei 

operaţii aritmetice pe care utilizatorul trebuie să o efectueze înainte de a gara avionul. Această 

„matematică zburătoare” are ca deviză: 

Du avionul în hangarul potrivit (corespunzător rezultatului operaţiilor)! 

 

Color Sums 

 
 

Exerciţiu de logică şi culoare, Color Sums stabileşte o valoare numerică unică unor tonuri şi 

tonalităţi de culoare cu scopul de a putea face corespondenţe număr–culoare reală în conformitate 

cu rezultatul obţinut după efectuarea unor exerciţii. Îmbinarea operaţiilor matematice cu colorarea 

unor suprafeţe cărora li s-a stabilit un cod numeric face mai atractiv calculul mathematic mai ales 

atunci când în urma colorării utilizatorului i se dezvăluie o imagine care poate reprezenta un animal 

simpatic, un o peisaj, o pagină de poveste, etc. 

Sarcina de lucru poate suna de genul: 

Colorează imaginea bazându-te pe răspunsurile la problemele de înmulţire! 

http://www.aplusmath.com/Games/Concentration/Multiplication_Concentration.html
http://www.alfy.com/brain_train/index.asp
http://www.alfy.com/Arcade/Coloring/Colorsums/index.asp
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Multiplication Matho 

 
 

Un joc bingo este de fapt acest program cu ajutorul căruia se exersează operaţia de înmulţire 

a numerelor. Obţinerea unor rezultate corecte la exerciţiile de înmulţire şi completarea lor în 

locurile ocupate iniţial de micii dinozauri ca-ntr-un joc autentic de MiniBingo face învăţarea mai 

uşoară şi mai plăcută mai ales dacă partenerul de întrecere îţi face „probleme”. 

 

Flash Cards 

 
 

Cardurile interactive care cuprind exerciţii şi probleme variate, cu grade diferite de 

dificultate constituie esenţa  programului care stimulează nu numai obţinerea unor rezultate corecte 

la exerciţiile şi problemele prezentate dar vor să-l facă pe utilizator să gândească rapid, contra 

cronometru. Programul permite implicarea fie a unui singur rezolvitor fie un parteneriat format din 

două personae. Câştigătorului i se poate pregăti o recompensă pe măsură fie de către partener fie de 

către programul în sine. Sarcina generală ar putea fi: Rezolvă contra cronometru! 

 

Flash Fun - With Pictures 

 
Din nou carduri interactive cu imagini ce permit o „alergare” amuzantă într-un cros al 

rezolvitorilor de operaţii de înmulţire ce sunt recompensaţi pentru corectitudine şi rapiditate prin 

dezvăluirea unor imagini ghicitoare  pe care cel care le descoperă are sarcina de a le soluţiona. 

 

ArithmeTeach 101 (New)  

 
 

Special realizat pentru predarea aritmeticii, mai exact al celor patru operaţii dar cu accent pe 

adunare, scădere şi înmulţire,programul acceptă doi parteneri şi utilizarea în Microsoft Excel. 

http://www.aplusmath.com/games/matho/MultMatho.html
http://www.quia.com/jfc/266.html
http://www.multiplication.com/interactive/flash_picture/enter.html
http://www.geocities.com/ldprograms/arithmetic101
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Arithmetic 101 (New)  

 
 

Destinat operaţiilor matematice de bază, dar în special înmulţiri şi împărţiri, cu un program 

special pentru predarea împărţirii, Arithmetic 101(New) prezintă într-o formă atractivă şi un design 

interesant o serie întreagă de demersuri de învăţare specifice vârstei şcolare mici şi un număr 

impresionant de exerciţii. 

 

Math Blaster 

Prezentând un design specific pentru copiii de 8-9 ani, acest soft de success a cărui cheie 

constă în faptul că utilizatorilor le place să joace contra cronometru dar şi amuzându-se dezvoltă 

abilităţi şi capacităţi matematice necesare atingerii unui niuvel cel puţin mediu. 

 

Math Facts Now 

Un joc simplu care identifică zonele lacunare din cunoştinţele 

copilului şi acţiuni de bază din matematică, Math Facts Now creează 

autimatisme în calcul uşurând rezolvarea unor sarcini de natură 

matematică  ce păreau de nerealizat la începutul exersării unui program 

de acest fel. Design-ul plăcut şi atractiv, gradualitatea sarcinilor, 

admiterea autocorectării imediate fără penalitate punctuală răspund într-

un mod inedit la invitaţia : Să învăţăm matematică acum ! 

 

 

Penny Penguin's Math Bingo v3.0    
Versiunea 3.0 Bingo matematic a pinguinului Penny se constituie într- 

un joc multimedia realizat pentru a preda copilului cele patru operaţii 

matematice. Cu o animaţie drăguţă, nostimă, apropiată de realitatea cu care se 

confruntă copilul, cu o impunere de păstrare a unui ritm optim de rezolvare a 

sarcinilor şi efecte  sonore deosebite, acest program este pe gustul copiilor. 

 

 

Rhymin' Times! Rhymin’ Times Tables  
Un soft multimedia care foloseşte personaje de desen animat 

vorbitoare, efecte sonore deosebite şi ritmuri musicale atrăgătoare 

pentru copiiii din clasele I-IV, Rhymin' Times! Rhymin‟ Times 

Tables este destinat învăţării tablei înmulţirii şi unităţilor de timp 

repede şi bine în jumătate din timpul destinat în mod obişnuit pentru 

realizarea acestui lucru. Este incitant, astfel încât, copiii îl exersează 

fără a resimţi oboseala şi plictiseala revenind asupra lui de multe ori 

antrenaţi şi de elementul concurenţial. 

 

 

http://www.geocities.com/ldprograms/arithmetic101
http://www.monotapu.co.nz/software_games/childrens/ka/42309.htm
http://www.mathfactsnow.com/
http://www.latticeworksw.com/penmath.htm
http://www.3d-rhymin-times.com/
http://www.3d-rhymin-times.com/
http://www.3d-rhymin-times.com/
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Multiplication 7-12 Bingo 
Conceput special pentru formarea şi exersarea deprinderilor de 

înmulţire a numerele de la 7 la 12, acest program încearcă să mărească 

atractivitatea şi eficienţa algoritmilor care stau la baza operaţiilor de 

gândire. Construit ca un joc de Bingo, fiecare dintre careurile sale conţine 

o problemă de înmulţire. Selectând răspunsul corect pentru problemă 

utilizatorul va vei fi recompensat cu o cariogramă zâmbitoare. 

Rezolvările pe coloană sunt  recompensate cu Bingo. Jocul are opţiuni care includ şi săgeata Bingo. 

 

Spanish Multiplication & Division Flash Action Software  
Soft realizat special pentru  învăţarea rapidă a înmulţirii şi împărţirii, 

Spanish Multiplication & Division Flash Action Software face învăţarea 

acestor operaţii uşoară, plăcută şi rapidă.  

Copiii rezolvă exerciţii şi probleme contra cronometru provocând 

concurenţă pentru un joc rapid sau pentru a se testa pe ei înşişi în privinţa 

vitezei şi acurateţei demersurilor. Programul este utilizat nu numai pentru  a 

practica  exerciţiile de înmulţire şi împărţire dar şi pentru a crea probleme 

mixte, dificultatea fiind modificată în funcţie de performanţele copilului care 

poate  verifica rezultatele imediat cu  ajutorul unor jetoane speciale sau le va  

da spre corectare  mai târziu. 

 

 

Math Table Software 
Soft conceput pentru a juta copilul în învăţarea mai rapidă a tablei 

înmulţirii şi împărţirii, Math Table Software este de asemenea este util 

pentru învăţarea adunării şi scăderii. Copilul este cronometrat pe măsură  ce 

rezolvă exerciţii de înmulţire şi împărţire. Cu cât mai repede se dau 

răspunsurile, cu atât înseamnă că vor ştii mai bine. 

 

 

Numărul softurilor educaţionale este destul de mare, fiecare urmărind însă să rezolve 

probleme şi situaţii care nu ţin numai de individualitatea copilului, tânărului sau adultului ci şi de 

influenţa mediului psihosocial, nivelului de educaţie, cultură şi civilizaţie a acestuia. 

Ele nu pot face întotdeauna minuni dar, multe din deficienţele de învăţare pot fi diminuate 

sau rezolvate cu ajutorul lor iar unele dintre ele nu se limitează numai la exersarea unor algoritmi ci 

formează deprinderi de gândire divergentă, dezvoltă creativitatea şi creează o imagine de sine a 

celui care le utilizează ce este capabilă să-l scoată din complexul de inferioritate în care s-a 

complăcut până atunci şi să-i redea încrederea în capacităţile sale mentale, acţionale, relaţionale şi 

afective. 

Oricum, este clar că fără putinţa de a scrie şi a citi viaţa noastră cea de toate zilele este 

blocată, inadecvată şi insuficientă pentru suflet pentru că nu comunicăm pe măsura cerinţelor 

sociale şi afective, nu reuşim să relaţionăm total. 

Abia din postura dislexicului îl înţelegem mai bine pe Tudor Arghezi care spunea: 

E miraculos cuvântul… 

Meşteşugul cuvântului a cernut şi cerne fără răgaz lumea şi sufletul ei… 

Un cuvânt numeşte, 

Un alt cuvânt pune în mişcare,  

Un alt cuvânt îi aduce lumină, 

http://www.familyeducation.com/software/0,1745,34-16085,00.html
http://shop.store.yahoo.com/schoolzone3/08454.html
http://shop.store.yahoo.com/schoolzone3/08454.html
http://www.geocities.com/cksnider99037/
http://www.geocities.com/cksnider99037/
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Un cuvânt cântăreşte un miligram 

Şi alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui şi  

înecat în patru silabe. 

Cuvinte  - fulgi, cuvinte – aer, cuvinte – metal 

Cuvinte întunecate ca grotele 

Şi cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele. 

 

Într-un cuvânt se face lumină  

Şi în alte cuvinte amurgeşte. 

 

Ele te asaltează ca  viespele, 

Te liniştesc ca răcoarea  

Sau te otrăvesc ca bureţii. 

 

Cuvintele te adapă ca roua de trandafiri…. 

Pornind de la primele cântece şi basme 

Despre Dumnezeu şi om. 

 

sau zbuciumul celei care a scris aceste versuri: 

 

«Încerc să le văd cu ochii minţii aşa cum sufletul meu ar vrea să le aibă aproape 

Şi să păstrez doar unul pe care să-l port peste tot cu mine în lume. 

Grea alegere. Unul mă mângâie, altul mă sperie, altul mă vindecă altul mă doare, 

 Unul mă leagănă, altul îmi cântă, unele îmi şterg lacrimile iar altele le lasă să curgă râu, 

Unele mă înalţă, altele mă fac să simt gustul căderii, unele de aici mă laudă, 

 Cele de acolo mă iscodesc, mă pun sub semnul întrebării şi uite, 

Cele de dincolo mă umilesc (o fi cu vină?  fără vină?) 

Cele de aproape mă privesc pe sub gene şi iată că-mi zâmbesc, cele de pe linia orizontului 

Îmi fac semne cu mâna (pleacă sau vin). Ori le este mai bine alături de mine? 

 

La care să renunţi? 

 

Fără unele mă simt goală la trup şi la suflet 

Fără altele parcă aş fi condamnată să port hainele care n-au fost niciodată ale mele. 

Unele mă sufocă cu prea plinul lor, cu altele parcă aş fi prietenă de-o viaţă.  

Cele rele mă aduc într-un moment mai mult sau mai puţin oportun la realitate, 

Cele bune îmi dau încrederea în mine şi mă fac să simt din plin bucuria de a exista. 

 

Am zece degete la  o  mână dar n-aş renunţa la nici unul.» 
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CUNOAŞTERE ŞI EDUCAŢIE ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

 

 

Lector dr. Silvia LUCICĂ 
Universitatea de Vest din Timişoara 

 
Epoca hegemoniei informaticii operează mutaţii esenţiale începând cu înseşi natura cunoaşterii. Modul în 

care aceasta se produce, statutul special al cercetătorului, procesul ei de transmitere prin intermediul educaţiei, noua 

postură a profesorului, poziţiile divergente faţă de inteligenţa artificială – toate converg către o nouă imagine asupra 

lumii şi a destinului umanităţii. 

 

 

Una dintre cele mai importante transformări produse odată cu instalarea erei informaticii, 

vizează rolul şi statutul cunoaşterii ştiinţifice. Destinaţia ei finală nu mai este formarea spiritului iar 

modul în care se produce şi se difuzează diferă esenţial de condiţiile societăţii tradiţionale. 

Fenomenul de exteriorizare a cunoaşterii în raport cu cunoscătorul este însoţit de mercantilizarea ei, 

întrucât „va fi produsă pentru a fi vândută, este şi va fi consumată pentru a fi valorificată într-o nouă 

producţie: în ambele cazuri, pentru a fi schimbată. Ea încetează să-şi fie propriul scop, îşi pierde 

valoarea de întrebuinţare” (Lyotard, 1993).  

De la îndemnul lui Humboldt, adresat universităţilor ca centre ale spiritualităţii: „Să 

cercetăm ştiinţa ca atare”, s-a ajuns astăzi la „companii creatoare de cunoaştere” – concept introdus 

în teoria managementului de Ikujiro Nonaka. Produsele acestora nu mai sunt difuzate către publicul 

larg în virtutea valorii lor formative, ci sunt supuse unor condiţii de traductibilitate în „limbaj-

maşină”, intrând în anumite circuite, după criterii economice.  

Problema cunoaşterii este legată tot mai vizibil de cea a puterii, fluxurile de capital şi cele de 

informaţii constituind reţele globale între anumite state. Zonele rămase în afara lor riscă alunecarea 

în Lumea a Patra, aria cea mai sărăcită a omenirii. Dacă instrumentul de reglare şi control al pieţei 

este reprezentat de sistemul informatic, deţinerea unei infrastructuri şi pregătirea celor ce ştiu să 

opereze cu ea devin condiţii absolut necesare pentru participarea la schimbările mondiale. Nu 

trebuie uitat, însă, că această „piaţă globală este, în fapt, o reţea de maşini programate pe baza 

principiului fundamental că obţinerea banilor trebuie să aibă întietate asupra drepturilor omului, 

democraţiei, protecţii mediului şi oricăror alte valori” (F. Capra, 2004).  

Ca urmare a proliferării noilor tehnologii, epoca actuală este considerată „era comunicării 

universale”, în care este posibilă nu doar primirea şi trimiterea de informaţii, ci şi participarea la 

dialog. Sub influenţa acestui flux continuu de imagini şi idei se transformă atât relaţiile între state, 

cât şi cele dintre organizaţii şi indivizi, ajungând, în cele din urmă, să marcheze însuşi modul de 

înţelegere a lumii.  

Accesul la aceste sisteme informaţionale este încă diferit, în funcţie de venituri, însă, 

tendinţa generală este de scădere a costurilor echipamentelor, ceea ce determină creşterea 

vertiginoasă a numărului utilizatorilor, în viitor.  

Ceea ce reprezintă o sursă de nelinişte este procesul de constituire a unei „culturi mondiale” 

în condiţiile unei globalizări accelerate în care individualităţile, diferenţele şi tradiţiile sunt 

ameninţate. „Faptul că o mână de ţări se bucură de un monopol virtual asupra industriilor, culturii şi 

că produsele lor sunt distribuite în întreaga lume, unui public din ce în ce mai numeros, constituie 

un factor determinant în erodarea distincţiilor culturale” (J. Delors, 2000).  
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Prin intermediul noilor tehnologii se transmit nu doar informaţii pentru lumea financiară, 

publicitate, artă, ştiinţă, divertisment, ci se şi propagă modele de comportament, standarde valorice. 

Întreaga cultură creată şi susţinută de această reţea se va transforma, inevitabil, odată cu mijloacele 

ei de difuzare. Însuşi modul de constituire a culturii universale va fi unul diferit iar domeniile de 

interes vor căpăta o relativă independenţă faţă de orientările instituţiilor tradiţionale.  

Educaţia trebuie să ţină seama de aceste fenomene şi să prevină instalarea unui sentiment de 

pierdere a identităţii ce tinde să devină fenomen de masă. Deşi procesul de uniformizare şi 

standardizare produs în urma globalizării nu poate fi gestionat, în primul rând prin intermediul 

educaţiei, aceasta trebuie să-l aibă în vedere şi să acţioneze, ţinând cont de toate implicaţiile 

previzibile. Accesul la Internet al unui număr crescând de indivizi poate compensa într-o oarecare 

măsură, trăirea depersonalizării prin lărgirea sferei contactelor umane. Pe de altă parte, a sporit 

numărul activităţilor recreative posibile prin intermediul calculatorului, ceea ce poate duce la 

restrângerea ariei de comunicare afectivă în urma izolării individului în faţa monitorului. Retragerea 

acestuia în lumea virtuală poate marca şi o fugă sau o abdicare de la lumea reală. Pentru copii şi 

tineri se poate vorbi de o diminuare a gradului de socializare şi a simţului realităţii.  

Numărul de utilizatori ai Internet-ului, cât şi volumul traficului creşte spectaculos, ceea ce 

are efecte pozitive în ansamblu, dar poate să genereze unele inechităţi. Deşi, cele mai des invocate 

şi mai la vedere sunt diferenţele între societăţile ce dispun de aceste echipamente şi cele care nu au 

infrastructura de bază din motive economice, cele mai importante vor deveni diferenţele „între 

societăţile capabile să producă şi cele care nu pot decât să primească informaţia (J. Delors, 2000). 

(Sociologii vorbesc, deja, de un „imperialism mediatic” al S.U.A. datorat producţiei şi difuzării de 

media).  

În timp, fără o viziune de perspectivă a evoluţiei situaţiei, decalajele dintre societăţile 

dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare riscă să se adâncească. Doar sub raportul înzestrării cu 

tehnologie, problemele nu par foarte complicate, întrucât, pe de o parte, costurile echipamentelor 

tind să scadă iar, pe de altă parte, odată ce există infrastructura, pot fi sărite anumite etape şi 

introdusă o aparatură de ultimă oră. Sunt racordate la sistemul global informaţional, regiuni izolate, 

se asigură accesul cercetătorilor din aceste zone la dezbaterile ştiinţifice, limitându-se, astfel, exodul 

de inteligenţă înspre statele ce asigură condiţii de informare şi cercetare.  

Educaţia, proces ce tinde să se desfăşoare pe întreaga durată a vieţii, având ca principiu 

egalitatea de şansă, este una dintre primele beneficiare ale noilor tehnologii, actualele mijloace de 

informare, dezvoltarea reţelelor de computere tind să-şi facă simţită prezenţa pe întreg cuprinsul 

planetei.  

Învăţământul la distanţă beneficiază, în principal, de: televiziune, radio, materiale 

audiovizuale, cursuri prin corespondenţă, teleconferinţe etc. Dobândirea deprinderilor de utilizare a 

tuturor acestor mijloace devine esenţială pentru a asigura accesul la această formă de pregătire şi a 

reduce riscul adâncirii unor inegalităţi zonale sau sociale.  

Introducerea noilor tehnici informaţionale şi de comunicaţie în sistemele de învăţământ are 

atât consecinţe imediate, cât şi pe termen mediu şi lung. Cele imediate vizează procesul de 

acumulare a cunoştinţelor ce poate fi individualizat, adaptat ritmului, intereselor, capacităţilor şi 

stilului de lucru al fiecărui elev, iar cele de perspectivă privesc integrarea socială şi profesională a 

individului, precum şi deprinderile necesare educaţiei permanente. „Atât în cazul învăţământului la 

distanţă, cât şi în cel al activităţii de „teleworking”, convergenţa tehnologică tinde să anuleze 

graniţele care separă educaţia de activitatea profesională şi, chiar, de petrecerea timpului liber, 

deoarece un singur canal de transmitere poate oferi o diversitate de posibilităţi” (J. Delors, 2000).  

Pentru optimizarea performanţelor în procesul instructiv-educativ, poate fi utilizată şi 

tehnologia compact-discului, întrucât oferă posibilităţi de combinare a imaginii cu textul şi sunetul, 

alături de un volum foarte mare de informaţie. Accesul larg la aceste surse poate completa, 

concretiza sau preciza cele transmise în clasă, poate oferi un prilej de depistare sau exersare a unor 
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aptitudini, eliminând unele inhibiţii inerente relaţionării şi manifestării directe. Toate acestea pot 

conduce la diminuarea eşecului şcolar, câştigarea independenţei şi susţinerea sistemului 

motivaţional.  

Utilizarea calculatorului afectează, în egală măsură, şi rolul şi statutul cadrelor didactice. 

Dacă unii autori proclamă „sfârşitul erei Profesorului” (J. F. Lyotard), alţii consemnează doar unele 

modificări la care trebuie să se adapteze. Ceea ce nu trebuie uitat este faptul că ei vor trebui să 

constituie modele umane, să insufle interes pentru disciplina predată, să transmită valori, să ajute la 

formarea unui stil de muncă, dovedindu-se, în acelaşi timp, deschişi la schimbare. Dar pentru a 

ajunge la o asemenea poziţie, profesorii trebuie să aprofundeze cunoaşterea mecanismelor cognitive 

şi a implicaţiilor utilizării noilor tehnologii asupra lor, continuând  să-i înveţe pe tineri cum să 

înveţe, cum să caute informaţii, cum să selecteze, să analizeze, sintetizeze, interpreteze. Manualele 

nu mai reprezintă singura sursă de informare, deşi, cel puţin pentru viitorul apropiat, vor continua să 

fie un mijloc sistematic şi ieftin de prezentare a unei discipline.  

Ceea ce se urmăreşte cu precădere în activitatea didactică este calitatea înţelegerii, distinctă 

de puterea de clacul şi memorie. Prin intermediul acesteia sunt posibile procese non-computaţionale 

cum ar fi: judecăţile morale, estetice sau cele privind valoarea de adevăr.  

În general, rolul profesorului, în condiţiile actuale şi într-un viitor previzibil, depinde de 

nivelul de performanţă atins de calculatoarele moderne. Până acum, acestea nu înţeleg lucrurile pe 

care le fac, deşi, operează cu viteză şi precizie superioare capacităţilor umane. Ele joacă şah foarte 

bine, chiar dacă nu îi depăşesc, încă, pe marii maeştrii, performanţele lor manifestându-se mai ales 

în viteza cu care rezolvă unele probleme mai scurte. Nu se poate vorbi, încă, de o înţelegere 

conştientă, de judecată, însă, printre problemele cotidiene, multe nici nu necesită asemenea 

capacităţi. Roboţii ce vor fi construiţi de calculator se descurcă în aceste situaţii cu maximă 

eficienţă. Ei îşi găsesc utilizarea în aproape toate domeniile „se pot descurca la recunoaşterea 

feţelor, pot executa prospecţiuni mineralogice, pot recunoaşte defectele dintr-o maşinărie prin 

distingerea între diferite sunete, pot identifica fraude bancare etc.” (R. Penrose, 1999), ajungând să 

depăşească în unele privinţe posibilităţile experţilor umani. 

Dincolo de avantaje şi limite se iau în discuţie şi unele pericole inerente în tehnologia 

calculatoarelor. Direcţiile în care pot fi semnalate aceste potenţiale ameninţări au fost sintetizate de 

R. Penrose (1999), astfel:  

1. complicaţia extraordinară generată de interconectare în cadrul comunicării globale ce 

leagă calculatoarele unele de altele (ex. instabilitatea burselor);  

2. incapacitatea calculatoarelor de a dobândi înţelegere pentru a se descurca în această 

reţea constituită;  

3. ritmul rapid de învechire şi presiunea pieţei pot favoriza introducerea unor tehnici 

incomplet testate;  

4. posibilitatea utilizării unor tehnici de virusare în cele mai neaşteptate împrejurări: 

sabotarea sistemului contabil al unei companii rivale, campanii electorale etc.  

Actuala tehnologie face posibilă o extindere a posibilităţilor fizice umane: forţă, viteză, 

precizie şi o lărgire a capacităţilor noastre mentale – toate vizând, însă, sarcini de rutină. Unii 

specialişti susţin, însă, că este doar o chestiune de timp până când inteligenţa artificială o va depăşi 

pe a noastră. La nivelul anilor `90, circuitele electronice erau de un milion de ori mai rapide decât 

viteza de răspuns a neuronilor. La acestea se adaugă precizia şi constanţa în timp, net superioare 

creierului uman.  

Până în prezent, el depăşeşte totuşi numărul de tranzistori, întrucât dispune de câteva sute de 

mii de milioane de neuroni între care se stabilesc un număr mai mare de legături. „Celulele lui 

Purkinje, din cerebel, pot avea până la 80.000 de terminaţii sinaptice, în vreme ce pentru 

calculatoare numărul corespunzător este de trei sau patru” (R. Penrose, 1999).  
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 Argumentele formulate împotriva opiniei că „orice este un calculator digital” par să fie 

foarte riguroase. Primul dintre acestea vizează modul în care trece informaţia (de la sistemul vechi 

la cel nou) în sistemele naturale: genetic, sau prin intermediul celulei „ca sistem de interpretare”. 

Alt argument îl constituie capacitatea de evoluţie în cadrul filogenezei şi ontogenezei într-un mediu 

aflat în continuă schimbare.  

Adepţii inteligenţei artificiale vorbesc despre „algoritmi genetici” deşi, orice tip de 

dezvoltare reprezintă un proces nelinear. Din cercetările de neurofiziologie şi din unele experimente 

întreprinse s-a constatat că există o „componentă esenţială nealgoritmică” a procesului de gândire 

(conştient). Acesta este rezultatul funcţionării specializate a creierului care se prezintă ca „produsul 

unei lungi istorii naturale animată de forţele oarbe ale evoluţiei”. Spre deosebire de el, calculatorul 

are la baza construcţiei sale un plan logic, coerent şi, ca urmare, performanţe şi „reacţii” previzibile.  

Doar creierului îi sunt specifice proprietăţi „de autoorganizare şi de învăţare…activitatea sa 

cognitivă este orientată către un obiectiv intrinsec şi subordonat acestuia: supravieţuirea şi 

reproducerea organismului din care creierul face parte şi prin care el se inserează într-o lume 

particulară, cu care interacţionează… Calculatorul nu reproduce decât aspectele sintactice ale 

cogniţiei, nu şi aspectele sale semantice” (J. Delors, 1998).  

Omul – Calculator, versiune modernă a Omului – Maşină e apreciat de unii drept o eroare, 

întrucât:  

 creierul nu este calculator;  

 are principii de funcţionare distincte;  

 dinamism endogen;  

 capacităţi de autoorganizare;  

 afectivitate;  

 relaţie cu lumea naturală al cărei rezultat evolutiv este.  

În urma îmbunătăţirii proiectării hard şi a tehnicilor de programare se vor obţine calculatoare 

mai rapide, cu capacităţi de memorare mai mari apte să efectueze mai multe calcule în paralel. 

Potrivit susţinătorilor punctului de vedere numit IA-tare pot fi constituite dispozitive inteligente, 

întrucât înţelegem activitatea mentală şi ca „îndeplinirea unei secvenţe bine definite de operaţii, 

numită frecvent, algoritm… - gândirea, înţelegerea, inteligenţa, conştiinţa – sunt caracteristici ale 

algoritmului executat de creier” (R. Penrose, 2001).  

Elementul principal pe care se bazează susţinătorii inteligenţei artificiale este posibilitatea 

prelucrării de către calculator a unor activităţi specifice mentalului uman. Deşi câmpul de 

aplicabilitate este, practic, nelimitat, R. Penrose distinge patru direcţii de cercetare:  

 robotica;  

 sistemele expert;  

 psihologia;  

 filosofia. 

Robotica are în vedere proiectarea de maşini care să execute munci de risc sau complexitate 

crescândă cu mare viteză şi precizie. Sistemele expert operează sinteze bazei de informaţii necesare 

practicării unei profesii. Impactul asupra psihologiei vizează imitarea structurilor cognitive, lărgirea 

cunoştinţelor privind funcţionarea creierului în procesul de adaptare la condiţii variabile. 

Rezultatele obţinute în aceste trei domenii de cercetare sunt sintetizate într-o nouă „închidere 

categorială” ce cade în sarcina filosofiei, contribuind şi la înţelegerea fenomenului conştienţei.  

Tema descrierii conştiinţei în termeni computaţionali este, de regulă, abordată în câteva 

modalităţi (R. Penrose):  

 Toate trăirile şi procesele mentale pot fi principial transcrise în termeni 

computaţionali (Strong, A.I.);  

 Deşi putem considera conştienţa drept rezultatul unor acţiuni ale creierului, 

simularea lor computaţională nu generează conştienţa (Week A.I.); 
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 Prin computer, nu putem simula acţiunea fizică a creierului prin care se obţine 

conştienţa; 

 Mentalul nu poate fi abordat în termeni ştiinţifici sau computaţionali. 

În ciuda discuţiilor aprinse purtate în jurul acestei problematici, filosofia IA nu trebuie 

privită ca absurdă. Procesul cel mai evident constă în deplasarea produsă de la limbaj la imagine şi 

structurarea unei „gândiri virtuale” care-şi asociază în timp o „metafizică a realităţii virtuale”.  

În cursul comunicării înţelese în mod tradiţional, cuvintele şi imaginile se susţineau 

reciproc, ele aparţinând totuşi unor universuri de reprezentare distincte. Datorită noilor instrumente 

este posibilă combinarea acestora şi obţinerea unor imagini de sinteză ce se constituie într-un nou 

tip de existenţă – realitatea virtuală. Aceasta are nu doar menirea de a restructura reprezentările 

noastre despre spaţiu şi timp, ci „oferă o mai mare eficacitate acţiunii noastre asupra realului; 

virtualul nu este doar o «umbră» a realului, ci o potenţare a sa; el devine, uneori, o condiţie de acces 

la real” (I. Pârvu, 2000).  

Noua tehnologie informatică nu a generat doar o modalitate distinctă de comunicare, ci şi un 

tip special de relaţionare umană. Se constituie comunităţi ale utilizatorilor, pe anumite arii de 

interese, de la divertisment până la ştiinţă şi tehnică. 

Cât priveşte viitorul omenirii, alături de cele mai performante realizări ale sale, scenariile 

sunt destul de diferite. Unii cred în posibilitatea ca roboţii comandaţi de calculatoare să depăşească 

toate capacităţile umane, descurcându-se într-o lume, fără ajutorul nostru. În aceste condiţii, 

omenirea ar putea apela în propriul interes la această inteligenţă uriaşă sau ar putea deveni inutilă.  

Putem spera, alături de R. Penrose că „dacă suntem norocoşi, roboţii de mâine ne vor păstra 

ca pe nişte animale răsfăţate,… sau, dacă suntem destul de deştepţi, am putea transfera roboţilor, 

structurile noastre proprii de informaţie… Dar, poate că nu vom fi nici atât de norocoşi şi nici atât 

de deştepţi…” 
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PLONJAREA ÎN VIRTUAL 
 

Lector dr. Aurora Dumitrescu 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

 

Puţini sunt cei care, interesaţi fiind de problematica, în expansiune vertiginoasă, a 

comunicării şi a teoriilor despre ea, n-au  încercat, fie şi discontinuu, un sentiment de copleşire în 

raport cu sporirea ameţitoare a bibliografiei domeniului. Iată de ce, volumul lui Bogdan Nadolu, 

Sociologia spaţiilor virtuale, are toate şansele să fie o lectură reconfortantă şi provocatoare în 

acelaşi timp. Cartea are la bază o teză de doctorat susţinută la Universitatea din Cluj, sub 

coordonarea profesorului Petru Iluţ şi a fost concepută, după cum mărturiseşte autorul, ca „o 

deschidere spre o sociologie a spaţiului virtual”. 
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SOCIOLOGIA 

SPAŢIILOR VIRTUALE 
 

 

Editura Eurostampa, Timişoara 

2004, 270 pag. 

ISBN 973-687-226-2, 270 pag 

 

Dar, să vedem: de ce lectura ei poate fi reconfortantă? Mai întîi, pentru că aşează un fanion, 

sau un reper bine conturat, al reflecţiei şi cercetării sociologice autohtone în zona, aş zice, încă 

under construction a sociologiei internetului sau a cyberspace–ului. În al doilea rînd, cartea oferă, 

în capitole riguros structurate, o sinteză remarcabilă a perspectivelor teoretice şi metodologice pe 

care autorul le-a considerat mobilizabile în fundamentarea demersului. Se poate ghici, în spatele ei, 

neliniştea epistemică caracteristică celui care, deşi îşi vînează, colectează, grupează şi prelucrează 

cu acribie informaţia, e perfect conştient că „abordarea unei noi componente a realităţii, cu criterii 

teoretice inadecvate, riscă să piardă esenţa problemei”. În al treilea rînd, capitolele consacrate 

comunicării şi interactiunii sociale mediate de computer sunt nu numai cele mai extinse ci şi cele 

mai consistente ale cărţii. Pe parcursul lor, reflecţia asupra problematicii aduse în discuţie devine 

mai degajată, mai originală, cu accente polemice, chiar. Lucru firesc, întrucît argumentele autorului 

au şi o bază empirică evidentă. Evidenţiată, de fapt, cu maximă acurateţe şi deplină transparenţă 

metodologică şi conceptuală. Faptul că cititorul are un acces facil la maniera în care a fost 

proiectată, derulată, prelucrată statistic şi interpretată o amplă şi complexă cercetare empirică asupra 

spaţiului virtual şi a celor ce-l populează este, aşadar, în al patrulea rînd, extrem de reconfortant. 

Tocmai pentru că acest din urmă aspect mi s-a părut cel mai îndrăzneţ şi mai captivant, nu-l voi 

deconspira aici, invitîndu-i pe cititori, studenţi şi ne-studenţi, să-l descopere singuri. In sfîrşit, în al 
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cincilea rînd, trebuie să menţionez utilitatea anexelor care cuprind o prezentare cronologică a 

reperelor majore din evoluţia Internetului, instrumentele de cercetare şi tabele statistice ale analizei 

de conţinut, pe lîngă bibliografie şi index. 

De ce ar fi provocatoare lectura acestei cărţii? Voi încerca să aproximez măcar o variantă de 

răspuns. În primul rînd, pentru că este un început autentic. Un început construit cu rigoare, curaj, 

profesionalism. Care nu poate trece neobservat şi în prezenţa căruia partea latentă, ca să nu spun 

atrofiată, a imaginaţiei sociologice se actualizează, se învigorează brusc. În preajma unui început 

consistent, nimeni nu rămîne indiferent. Fiecare are ceva de obiectat, de completat, de validat sau de 

invalidat. Pentru unii, orice început este anxiogen. Aceştia vor găsi argumente pentru discreditarea 

înfocată a lui. Pentru alţii, nu începutul, cu riscurile sale ameţitoare, contează, ci abilitatea 

gospodărească – ca să folosesc un eufemism - de mimare a lui. Din fericire, mai există o categorie: 

a celor ce prind curaj să înceapă, cu-adevărat. Sau, să continue? 

În al doilea rînd, presiunea contextului ne-spus în care se desfăşoară demersul lui Bogdan 

Nadolu – şi am în vedere nu doar marasmul societăţii româneşti actuale sau unele zone obscure, ca să 

nu spun tenebros fractalice, pe care complexitatea le prefigurează la nivel planetar, ci şi criza 

epistemologică din ştiinţele sociale – creează o tensiune euristică binevenită. Este, poate, singura 

tensiune favorabilă imaginaţiei şi reflexivităţii sociologie, „începerilor” şi continuărilor, producerii de 

sens. Fără de ele, mai e nevoie să spun?, sociologia poate supravieţui cel mult ca „cercetare 

administrativă”, ca să apelez la sintagma lui H. Lasswell, în aceste vremuri pe care Ulrich Beck le 

defineşte ca fiind ale „modernităţii auto-reflexive”. Nu mă îndoiesc că ea, tensiunea euristică, e 

resimţită intens şi de autor şi că ea va rezulta într-o continuare a real-izării pe măsura realităţii 

încheiate a începutului şi, evident, în coerenţă cu freamătul virtualităţii îmbelşugate, „deschise” de el. 

Evident, cînd proiectul vizează explorarea zonelor încă insuficient cunoscute ale realului, 

decupajul raţional, „tehnic”, e, cîteodată, mai ales la început, singura opţiune viabilă. O astfel de 

abordare echivalează cu frînghiilor şi dopurilor de ceară ale navigatorilor din antichitate şi-l 

protejează temporar pe sociologul - explorator, ca pe Ulysses, de cîntecul irezistibil al sirenelor ce 

populează marea sau oceanul modernităţii. Nu întîmplător, cred, Zygmunt Bauman ne vorbeşte 

despre o modernitate lichidă. În zilele noastre, sirenele sunt ceva mai greu de reperat, identificat, 

evitat. Ele nu lipsesc din torentul sau cascada de producţii hermeneutice ce se revarsă continuu prin 

toate canalele media. Cete de sociologi, psihologi, filosofi şi eşantioane masive din diferite alte 

profesii, rase, categorii de producţie şi de consum cultural – pier, vrăjite, zi de zi, ceas de ceas, în 

văgăunile labirintice ale hipertextului sau în cele grosiere, „de lemn” (ştiinţific sau nu), ale 

hipotextului. Temporar sau definitiv. Pentru a desluşi natura unor asemenea dispariţii, fie ele 

intermitente sau continue, şi a atractorilor străini ce mişună, nevăzuţi, sub pojghiţa interfeţelor, 

Ulysses al nostru e nevoit, mai devreme sau mai tîrziu, să-şi ia inima-n dinţi şi să plonjeze şi el, 

chiar dacă contra torentului sau curentului, programîndu-şi însă, şi monitorizîndu-şi, mai mult sau 

mai puţin strict, scufundările. Descoperirile sunt de cele mai multe ori, pe măsura adîncimii la care 

plonjează iar adîncimea pe măsura iscusinţei, discernămîntului şi neînfricării. Sigur că astfel de 

plonjări nu sunt scutite de riscuri. Însă, autorul volumului Sociologia spaţiilor virtuale, Bogdan 

Nadolu, a demonstrat că le poate înfrunta. Să sperăm c-o va face din plin, adunîndu-şi „desluşirile” 

în multe şi consistente cărţi viitoare.
1
 

 

 

                                                 
1
 Îi sugerez ca în viitor să apeleze la un redactor de carte, pentru a evita greşelile de tipar, sau de redactare care se mai 

strecoară în text. Deşi volumul de faţă  conţine destul de puţine, în comparaţie cu  numeroase volume pline de greşeli 

lansate pe piaţă. 
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Coordonată de către Laura K. Egendorf, autoare a numeroase publicaţii, cartea intitulată 

THE INFORMATION REVOLUTION, OPPOSING VIEWPOINTS, apărută la editura 

Greenhaven Press, în 2004, reprezintă o analiză comparativă a calculatoarelor şi a Internetului, a 

modului în care acestea ne afectează viaţa zilnică. Cartea îi are ca şi coautori pe Daniel Leone, 

Bonnie Szumski, Scott Barbour şi Helen Cothran. 
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2004, 202 pag. 
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Pe parcursul celor patru mari capitole, fiecare dintre acestea mai conţinând încă şase 

subcapitole, sunt tratate aspectele pozitive şi negative ale Revoluţiei Informaţionale, atât în prezent, 

dar şi cum sunt văzute în viitor. Întrebări precum 

1. Cum a schimbat Internetul societatea? 

2. Cum a îmbunătăţit Revoluţia Informaţională educaţia? 

3. Sunt drepturile cetăţenilor ameninţate în cadrul era informaţiei? 

4. Care va fi viitorul Revoluţiei Informaţionale? 

Sunt dezbătute de-a lungul acestor capitole şi subcapitole prin puncte de vedere diferite, de 

către proeminenţi autori ai acestora, autori ce sunt fie profesori universitari, ziarişti, funcţionari în 

administraţie sau în diverse instituţii de profil sau de altă natură. Aceste opinii, contradictorii 

uneori, sunt deosebit de importante pentru a fi analizate pentru a dezvolta apoi cele mai bune 

practici. Sunt prezentate mai multe puncte de vedere asupra unui singur concept tocmai pentru a 

stimula gândirea critică, abilitatea de a discerne, compara şi alege din faptele prezentate ceea ce este 

necesar. 

De asemenea, este foarte important să fie subliniate şi efectele negative ce le-a generat 

Revoluţia Informaţională, în cadrul cărţii acestea fiind prezentate în domeniile educaţiei şi 

economiei în special, dar nu numai. 
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Un alt aspect deosebit de important este că, la sfârşitul cărţii, sunt prezentate, pentru fiecare 

dintre cele patru mari capitole, idei posibile pentru discuţii viitoare. De asemenea, mai este 

prezentată şi o listă cu organizaţii de contact, împreună cu o scurtă descriere a acestora. 

Nu în ultimul rând, prin lecturarea acestei cărţi se încearcă încurajarea respectării dreptului 

la opinii diferite, chiar dacă nu suntem de acord cu o parte dintre acestea. Doar printr-o lecturare 

atentă şi o evaluare obiectivă a ideilor prezentate, se poate determina care dintre aceste opinii sunt 

demne de luat în considerare. 

Editorii acestei cărţi speră că prin lecturarea atentă a punctelor de vedere opuse exprimate se 

va realiza o înţelegere mai adâncă a acestor aspecte prezentate, aceste opinii contradictorii fiind 

deosebit de importante, de fapt elemente esenţiale ale unei societăţi democratice cum este 

Societatea Informaţională. 
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CEA MAI SPECTACULOASĂ AVENTURĂ A OMENIRII 
 

Lector drd. Gabriela GROSSECK 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

 

Internetul îi atrage şi fascinează deopotrivă pe mulţi: producători din industria tehnologiei 

informaţiei, universitari, cercetători, studenţi, oameni politici, afacerişti, iniţiaţi sau literaţi digital, 

specialişti ai ştiinţelor socio-umane şi/sau ai calculatoarelor ş.a.m.d. Cartea lui Manuel Castells, The 

Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society se adresează tuturor categoriilor 

mai sus amintite, şi nu numai, propunând sub o formă închegată viziunea autorului despre cum ne-a 

schimbat Internetul vieţile. 

 

 

 
Manuel CASTELLS 

 
 

THE INTERNET GALAXY 
REFLECTIONS ON THE BUSINESS, 

INTERNET AND SOCIETY 

 

 
Oxford University Press 

2001, 216 pag. 

ISBN 0199241538 

 

Între numeroasele lucrări apărute, această carte conţine una din părerile cele mai autorizate, 

Manuel Castells fiind unul dintre gânditorii de seamă ai Erei Informaţionale, despre care „The 

Economist” spunea că este „primul filosof semnificativ al ciberspaţiului”. Profesorul Manuel 

Castells predă „Dezvoltare regională şi urbană” şi Sociologie la Universitatea din California, 

Berkeley. Periplul său academic începe în 1967 la Universitatea din Paris şi a continuat pe 

continentul european ca profesor şi director al Institutului de Sociologia Noilor Tehnologii din 

cadrul Universităţii Autonome din Madrid şi Barcelona, apoi visiting-professor la 15 universităţi 

din Europa, Statele Unite, Canada, Asia şi America Latină. A lecturat în cadrul a peste 300 de 

instituţii academice şi profesionale din 40 de ţări. De aproape 20 ani (din 1983) Castells îşi 

îndreaptă atenţia spre transformările sociale şi economice generate de revoluţia informaţională şi, în 

mod special, de Internet, rezultatele cercetărilor sale fiind publicate deja în trilogia „The 

Information Age: Economy, Society and Culture” (Blackwell): „The Rise of the Network Society” 

(vol. I, 1996, ediţia a doua revizuită, 2000), „The Power of Identity” (vol. II, 1997) şi „End of 

Millenium” (vol. III, 1998, ediţia a doua revizuită, 2000), retipărită de 12 ori în engleză şi tradusă în 

14 limbi. 

Cele câteva elemente bibliografice menţionate credem că îi pot face pe mulţi să accepte 

faptul că Manuel Castells este mai mult decât un profesor ascultat şi respectat ori un simplu scriitor 

de tehnologie. 

Galaxia Internet este o excelentă sursă de informaţii pentru o perspectivă istorică 

cuprinzătoare a Internetului, o provocare adresată tuturor celor preocupaţi/interesaţi de impactul 
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Internetului asupra noastră, o carte care deschide apetitul spre cunoaştere. Adesea citind am fost 

intrigată de observaţiile şi concluziile lui Castells, în foarte multe cazuri autorul oferind doar 

informaţia şi lăsând cititorului actul concluzionar pentru un anumit subiect. Poate, de aceea, nu au 

lipsit nici criticile la adresa cărţii, unii cititori considerând-o exhaustivă, prea tehnică sau 

plicticoasă, o mostră nereuşită de sociologie, inutilă şi obositoare, fără nici o motivaţia în a o citi. 

Ceea ce a dorit însă Castells a fost ca, prin această carte, să-şi transmită experienţa 

acumulată marelui public, reuşind în opinia noastră, să surprindă în mod strălucitor şi absolut 

spectaculos modul în care Internetul a schimbat, ne schimbă şi ne va schimba vieţile. Este o carte 

complexă, care necesită o concentrare serioasă pentru a urmări provocările, uneori contradictorii sau 

paradoxale lansate de autor. 

O astfel de carte, prin bogăţia ei de informaţii şi idei, care ne ajută să înţelegem multe 

lucruri despre „coloana vertebrală a Noii Economii”, după cum numeşte Castells cea mai mare reţea 

de reţele de calculatoare din lume, este greu de rezumat în câteva rânduri. Totuşi, câteva elemente 

despre conţinut vor fi prezentate în continuare. 

Chiar din introducerea cărţii (Opening: The Network is the Message – Reţeaua este mesajul) 

autorul provoacă cititorul să reflecteze asupra unor chestiuni despre Internet precum: 

a) Tehnologia Internet furnizează mijloacele de bază a reţelelor de calculatoare pe care se 

bazează organizaţiile. 

b) Logica, limbajul şi limitele Internetului nu sunt încă bine înţelese exceptând, poate, 

aspectele tehnologice. La nivelul marelui public înţelegerea este condusă de mituri, ideologii 

şi „bârfe”, mai mult decât pe afirmaţii adevărate. 

c) Oamenii, instituţiile, companiile şi societatea, în general, transformă tehnologia modificând-

o şi experimentând-o. Internetul transformă modul în care comunicăm şi ne desfăşurăm 

activitatea zilnică. 

d) Se pare că Internetul este o tehnologie maleabilă, susceptibilă de a fi adânc modificată de 

practicile sociale şi care conduce la o diversitate de potenţiale rezultate sociale – pentru a fi 

descoperite de experienţă şi nu proclamate dinainte. 

Primele două capitole (Lessons from History of the Internet – Să învăţăm din istoria 

Internetului şi The Culture of the Internet – Cultura Reţelei) oferă lecţii de istoria Internetului şi o 

descrierii a culturii on-line care a apărut, analiza lui Castells transformându-se într-o foarte 

interesantă sociologie a tehnologiei (o ciber-tehnologie precum însuşi autorul o numeşte) şi care 

salvează cartea de un determinism tehnologic pur. Capitolele trei-şase (e-business and the New 

Economy – Afacerile electronice şi Noua Economie; Virtual Communities or Network Society? – 

Comunitate virtuală sau Societate Interconectată; The Politics of the Internet (I): Computer 

Networks, Civil Society and the State – Politicile Internet (I): Reţelele de calculatoare, societatea 

civilă şi statul; The Politics of the Internet (II): Privacy and Liberty in Cyberspace – Politicile 

Internet (II): Intimitate şi libertate în ciberspaţiu) discută despre e-business, noua economie, 

conceptele de comunitate virtuală şi societate interconectată, precum şi chestiuni politice, aspecte 

cheie ale societăţii civile, confidenţialitatea datelor personale, dreptul la intimitate şi libertatea de 

exprimare. Capitolul şapte (Multimedia and Internet: Hypertext beyond Convergence – Multimedia 

şi Internet: Mai mult hipertext spre convergenţă) se ocupă de multimedia iar în opt (The Geography 

of the Internet: Networked Places – Geografia Reţelei: locuri interconectate) şi nouă (The Digital 

Divide in a Global Perspective – Diviziunea digitală din perspectivă globală) sunt dezbătute 

chestiuni de geografia Internetului şi diviziunea digitală. 

În opt pagini de concluzii (Conclusions: The Challenges of the Networked Society – 

Concluzii: provocările Societăţii Interconectate) sunt descrise provocările societăţii reţelare într-o 

manieră care face, cumva, să cadă masca analistului Castells transformându-l într-un avocat 

pasionat al „societăţii deschise” (conform Soros în „Criza Capitalismului global”) şi al unei 

revoluţii fundamentale a conştientizării: „Până când nu vom reclădi, de sus în jos şi de jos în sus, 
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instituţiile noastre de guvernare şi democraţia, nu vom fi în stare să facem faţă provocărilor 

fundamentale cu care ne confruntăm. Şi dacă instituţiile politice, democratice, nu pot să o facă, 

nimeni altcineva nu va putea sau dori să o facă” spune Castells. Totuşi să nu uităm că, deşi autorul 

este prin origine european (spaniol), cartea se adresează în primul rând publicului american. 

Întreaga carte aduce argumente despre Reţeaua care ne remodelează societatea, sub toate 

aspectele ei, de la marile afaceri la guverne, la mişcări sociale şi interacţiuni umane. Expunerile sunt 

împânzite cu date, nume de oameni şi firme, scurte istorii, care fac textul nu numai informativ ci şi 

atractiv. În acelaşi timp, autorul este riguros şi atent să nu greşească în evaluări. Am citit cartea pe 

nerăsuflate (găsesc lectura cărţii ca fiind uşoară, captivantă, fără să abunde în termeni tehnici, 

accesibilă prin coerenţă logică), fascinată de bogăţia de informaţii, de înţelepciunea autorului şi de 

stilul atractiv de redactare. Apoi am reflectat asupra ei, aşa cum ne îndeamnă şi autorul. Sunt 

încredinţată că mulţi cititori vor face la fel. În acelaşi timp, cred că această carte va fi mai mult 

decât un „best seller” şi o desfătare intelectuală pentru cititor. 

Prin urmare, recomand Galaxia Internet tuturor celor care doresc să iniţieze/desfăşoare o 

cercetare despre Internet pentru că oferă un număr impresionant de informaţii amănunţite care se 

pot transforma într-o bază solidă de cunoştinţe. Este, de asemenea, o sursă temeinică de referinţe 

bibliografice (numai puţin de 58 de cărţi sunt citate în text). 

„Galaxia Internet: Reflecţii asupra Internetului, mediului afacerilor şi societăţii” este nu 

atât povestea creaţiei şi dezvoltării Internetului cât a celei mai extraordinare aventuri trăită vreodată 

de umanitate. Lectură plăcută! 
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RĂZBOI PE INTERNET 
 

Editura WaldPress, Timişoara 

2004,  pag. 145 

ISBN 973-8453-85-2 

 

 
 

 

Iată, în cele ce urmează, câteva referinţe necesare, scrise de însuşi autorul. 

 

Generalul german Walter Jerz, purtătorul de cuvânt al forţelor N.A.T.O. în Kosovo şi 

Metohia (Iugoslavia), aprecia că atacul asupra Iugoslaviei a fost primul conflict militar din lume 

purtat şi prin intermediul Internetului. Iată ce l-a determinat pe autor să se aplece mai mult asupra a 

ceea ce se numeşte „război pe Internet“, mai cu seamă că, dincolo de acţiunile militare purtate prin 

intermediul acestui sistem informaţional global, în „lupte“ s-au implicat şi civili, respectiv dintre cei 

cunoscuţi sub numele de hackeri. Ţările de provenienţă ale acestora au dus până la urmă la ideea că 

a fost vorba de primul război mondial purtat pe Internet, în scenă intrând cetăţeni ai ţărilor membre 

ale N.A.T.O., ai unor state arabe, slave, dar şi din cele recunoscute a fi drept puteri sau chiar 

superputeri militare: S.U.A., Federaţia Rusă şi China. 

Autorul a urmărit în 1999, în timpul agresiunii N.A.T.O. asupra Iugoslaviei, evenimentele ce 

se derulau în acea vreme pe Internet, pornind de la războiul mediatic al variantelor on-line ale unor 

publicaţii şi terminând cu forumurile şi atacurile hackerilor asupra părţilor aflate în conflict, adică 

pe de-o parte Iugoslavia (actuala Uniune statală Serbia şi Muntenegru), iar de cealaltă parte ţările 

membre (pe atunci) ale N.A.T.O.  

Munca de documentare a durat aproape doi ani de zile. Au fost „răsfoite“ sute de site-uri şi 

mii de pagini web, iar căutările după cuvinte-cheie cu ajutorul motoarelor de căutare au permis până 

la urmă identificarea inclusiv a unor războaie regionale (aşa cum a fost, de exemplu, cel dintre 

hackerii români şi slovaci pe de-o parte şi cei maghiari, pe de altă parte). Aşadar, încetul cu încetul, 

războiul clasic, cu bătălii în câmp deschis, cu puşti şi baionete, devine istorie, metodele actuale de 

război fiind deja, pentru cei mai mulţi, ceva încă de domeniul filmelor SF. 

În afară de un capitol cu rol de prefaţă, intitulat „Automanipulare sau, pur şi simplu, 

manipulare?“, şi de cel biobibliografic, de la sfârşitul cărţii, celelalte capitole sunt dedicate 

războiului pe Internet: „e-razboi, un altfel de război“, „Portret“, „Hackerii deschid cyberfrontul“, 

„Între pagubele virtuale şi cele reale“, „Metode de luptă pe Internet“, „Hackingul, între patriotism şi 

terorism“, „Internetul, ca mijloc de propagandă, „Astăzi – e-politie, mâine – cyberwarior“, „În 

cyberspaţiu totul e posibil“, „Mass-media şi agresiunea asupra Iugosvaliei“, „Umor de război“. Şi 

fiindcă multe din metodele de luptă pe Internet sunt folosite şi pentru fraude electronice, autorul a 

scris, drept supliment, un capitol special intitulat „România şi pirateria“. 


