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România se afla într-un proces de convergenta în plan economico-social catre sistemul U.E. 
Dintre multitudinea de decalaje care trebuie recuperate, poate cel mai important este cel 
informational. Din acest motiv este necesara schimbarea prioritatilor guvernamentale în 
gestionarea unor resurse financiare limitate. Daca se doreste ca România sa nu ramâna un 
satelit pe o orbita fixa periferica tarilor dezvoltate, este necesara alocarea unor fonduri 
suplimentare realizarii infrastructurii informatice si educarii populatiei. 
În lucrare se face o prezentare a stadiului realizarii societatii informationale  în general, si a 
modului în care întreprinderile mici si mijlocii – acest element integrator al marilor 
corporatii în sistemul economiei nationale – sunt cuprinse în procesul de informatizare. 
 

specte generale 
Caracteristica esentiala a societatii in-

formationale (informatizate, post- indus-
triale etc.) consta în folosirea integrata, 
masiva si generalizata a mijloacelor de 
procesare a informatiei si comunicatiilor în 
toate domeniile vietii economico-sociale, 
de la productia materiala la domeniile ser-
viciilor, ale administratiei, pâna la activi-
tatile artistice si serviciile pentru cetatean.  
Aceasta orientare generatoare de competi-
tivitate, dar si de noi locuri de munca este 
sustinuta în tarile dezvoltate de fortele unei 
piete libere, motorul principal în evolutie 
reprezentându-l sectorul privat al econo-
miei. 
Trecerea de la societatea industriala la 
sociatatea informationala va fi profunda, ca 
si trecerea de la societatea agricola la cea 
industriala, va fi mai rapida. Prima 
tranzitie a durat 100 – 150 de ani, pe când 
cea actuala se va derula în circa 20 – 25 de 
ani, de unde si necesitatea sprijinirii proce-
sului care nu este unul perfect natural. 
Momentul începerii edificarii societatii 
informationale (în opinia autorizata a lui 
John Naisbitt) este anul 1956, când în SUA 
ponderea populatiei ocupate în domeniul 
informatiei a devansat pe cea ocupata cu 
producerea bunurilor materiale. Alti speci-
alisti fixeaza momentul în anii `70, odata 
cu izbucnirea crizei petroliere (de exemplu, 

Jean Jacques Schreiber: “Sfidarea mondi-
ala”, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1989), 
exemplul frecvent oferit fiind cel al econo-
miei japoneze. 
În anul 1991, în SUA, s-a lansat programul 
“High Performance Computing and Com-
munications”, care avea drept obiective: 
sustinerea si extinderea pozitiei de lider în 
toate domeniile de aplicare a retelelor de 
calculatoare; atingerea pozitiilor avansate 
în concurenta industriala prin integrarea în 
productie a sistemelor inteligente de regla-
re a productiei. Administratia americana a 
initiat, în anul 1993, un program (Clinton – 
Gore, “Technology for Amererica`s Eco-
nomic Growth; A New Direction to Build 
Economic Strenght”, Washington, D.C., 
1993) de reorientare a cercetarilor tehnolo-
gice pentru a consolida mecanismul econo-
mic si a accelera dezvoltarea. Pe plan prac-
tic, principala masura a fost reprezentata 
de reorientarea modalitatilor de finantare a 
cercetarii fundamentale, realizata, prin tra-
ditie,  de Ministerul Apararii, NASA, alte 
agentii si prin finantarea infrastructurii 
nationale de comunicatii. 
În U.E. a fost elaborata o “Carte Alba” 
intitulata “Crestere, competitivitate si folo-
sirea fortei de munca – provocari si cai 
pentru a avansa spre secolul XXI”, în 
cadrul careia realizarea societatii informa-
tionale detine un loc prioritar. Programul a 
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demarat în anul 1993, cu etape si  calendar 
precise de derulare. 
Conferinta GP – 87 desfasurata în febru-
arie 1995 la Bruxelles a adoptat un pachet 
de 11 proiecte menite sa asigure consti-
tuirea societatii informationale. Grupul de 
lucru pentru tehnologia informatiei si 
dezvoltare  al comisiei ONU pentru stiinta 
si tehnologie a concluzionat ca perspec-
tivele enuntate de conferinta GP –87 nu tin 
seama de realitatile cu care se confrunta 
tarile în tranzitie si cele în curs de 
dezvoltare, materializate în principal în: 
puncte de pornire catre societatea informa-
tionala sensibil decalate; resurse econo-
mice si umane puternic diferentiate; struc-
turi sociale diferentiate si multe inechita-
bile; niveluri distincte de organizare soci-
ala si de management. Drept urmare, 
“Grupul de lucru” a recomandat ca politica 
stiintifica si tehnologica din tarile în 
tranzitie si în curs de dezvoltare sa aiba un 
rol activ în procesul de impulsionare a 
dezvoltarii productiei si utilizarii tehno-
logiilor informatiei si comunicatiilor. 
Tarile UE au demarat în comun o serie de 
proiecte pilot care au avut menirea demon-
strarii fezabilitatii lor, dar si posibilitatea 
de a se solutiona o serie de probleme 
precum: învatamântul la distanta, retelele 
pentru universitati, retelele informatice 
pentru trafic – în transporturi, retele în 
administratie, în comert etc. 
În 1994 a fost întocmit raportul de evaluare 
Martin Bangemann (“Europe and the 
Global Information Society – Recomman-
dation to the European Council” – Cardis 
focus, Suplement 2 –15 July 1994) însotit 
de planul de actiune: “Calea europeana 
spre societatea informationala” a caror 
caracteris tica principala o reprezenta parte-
neriatul dintre sectorul public si cel privat. 
La data elaborarii raportului (1994), în 
Europa existau circa 12 milioane de între-
prinderi mici si mijlocii care au fost 
apreciate ca scheletul economiei europene 
care necesita o cât mai buna circulatie a 
informatiei. Întreprinderile mici si mijlocii 
functioneaza prin interconectare cu marile 
firme si împreuna nu pot opera eficient 

fara o comunicare prin intermediul unor 
retele. 
În iunie 1995 s-a desfasurat la Bruxelles un 
Forum al tarilor central si est – europene 
împreuna cu tarile UE, destinat sporirii 
rolului cercetarii si aplicatiilor informaticii. 
Au fost propuse: stabilirea unor grupuri de 
lucru pe problemele tehnologiei informatii-
lor, promovarea parteneriatelor trans-euro-
pene în cercetare – dezvoltare cu implica-
rea întreprinderilor mici si mijlocii; dez-
voltarea schimbului de informatii si expe-
rienta; promovarea cooperaii în domeniu. 
În 1996, la Praga, a avut loc un  al doilea 
Forum, stabilindu-se jaloanele urmatoare-
lor actiuni, materializate intr-un plan de 
actiune: “Pregatirea viitorului împreuna”, 
prin care se solicita tarilor membre dez-
voltarea unor strategii nationale pentru 
societatea informationala, cu accent pe 
sprijinirea micilor întreprinzatori în accesul 
la noile tehnologii. 
În ianuarie 1997, Comisia Europeana a 
recomandat examinarea politicii Uniunii în 
prevenirea ramânerii în urma a anumitor 
regiuni ale Europei, din cauza dificultatilor 
în folosirea oportunitatilor legate de socie-
tatea informationala. 
Un document strategic lansat de Comisia 
Europeana, în decembrie 1999, este 
"eEurope - an Information Society for 
all", initiativa considerata ca esentiala  
pentru reînnoirea si modernizarea econo-
miei europene, pentru tranzitia în perspec-
tiva anului 2010 la noua economie bazata 
pe cunoastere. Pentru implementarea aces-
tor obiective s-au adoptat :  
§ planul de actiune eEurope 2002, care 
pune accentul pe asigurarea accesului ief-
tin, sigur si rapid la Internet, asigurarea 
resurselor umane si a competentelor nece-
sare dezvoltarii si utilizarii pe scara larga a 
servicilor specifice societatii informatio-
nale, crearea culturii digitale si intrepreno-
riale necesare trecerii la noua economie, 
cresterea încrederii consumatorilor si a 
coeziunii sociale, 
§ planul de actiune eEurope 2005, care 
mizeaza în special pe progresele tehnolo-
gice din domeniul comunicatiilor în banda 
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larga si al multi-platformelor de acces, pe 
sinergia dintre dezvoltarea infrastructurii, a 
industriei de tehnologia informatiei si cea 
de continut digital. 
Un program similar a fost adoptat si de 
tarile în curs de  aderare  la UE, sub titu-
latura eEurope + 2003 (iunie 2001), pro-
gram de ampla angajare politica din partea 
tarilor candidate în vederea reducerii 
decalajelor existente fata de tarile vest-
europene si  accelerarii progresului catre  
societatea informationala. Cu diferite oca-
zii, s-a subliniat faptul ca dezvoltarea so-
cietatii informationale europene constituie 
o conditie si totodata o garantie a inte-
grarii. În România, ca si în celelalte tari 
europene,  s-a elaborat o strategie de infor-
matizare “Conceptia generala a informati-
zarii societatii românesti” înca din anul 
1993, cu etape intermediare în 1996 si 
2000. Recent a fost elaborata si adoptata 
"Strategia nationala pentru promovarea 
noii economii si implementarea societatii 
informationale". 
Un capitol aparte atât în documentele 
europene cât si în strategiile nationale îl 
constituie utilizarea noilor tehnologii în 
mediul de afaceri si în special dezvolta-
rea comertului electronic. Pentru accele-
rarea comertului electronic sunt necesare 
câteva conditii esentiale: utilizarea siste-
melor de plata securizate, o buna logistica 
de distributie, aplicarea semnaturii electro-
nice, cresterea încrederii agentilor econo-
mici si a consumatorilor în acest nou tip de 
comert. 
Tarile care nu se vor integra valului infor-
matizarii vor ramâne la periferia viitoarei 
economii europene si mondiale; neimplica-
rea întreprinderilor mici si mijlocii în 
programele de informatizare va genera o 
econommie atipica economiilor din tarile 
dezvoltate. 
 
Situatia informatizarii economiei Româ-
niei 
Institutul National de Statistica a realizat în 
1999 o colectare de informatii privitoare la 
stadiul informatizarii economiei nationale. 
Cercetarea a însotit Ancheta Structurala în 

Întreprinderi (ASÎ), ancheta de mare am-
ploare, cu un grad de reprezentativitate de 
97% pentru totalul întreprinderilor din 
România. Cercetarea s-a adresat întreprin-
derilor din toate sectoarele de activitate 
(agricultura, industrie, comert, servicii,  
administratie centrala si locala, activitati 
financiar – bancare, societati de asigurari, 
activitati asociative, organizatii obstesti, 
unitati ale cultelor si comunitatilor religio-
ase). Au fost interogate 11.878 întreprin-
deri. Rata de non – raspuns a fost de 19%. 
Ancheta s-a reluat în anul 2000, fiind 
singura disponibila în prezent si credibila 
la nivel national. 
• Principalele rezultate: numarul calcula-
toarelor a ajuns, în anul 2000, la 713 mii 
unitati; utilizatorii de Internet au atins 800 
de mii, fata de 500 de mii în 1998. 
• Investitiile în produsele IT (hardware si  
software) în anul 2000 s-au distribuit pe 
ramuri astfel: industrie + constructii 
23,2%; comert 14%; servicii de piata 
45,9%; sistemul bancar si asigurari 16,7%. 
• Semnificativa este si contributia siste-
mului majoritar privat în investitiile din 
hardware: 63,4% din totalul investitiilor IT 
din industrie, 99,3% în comert, 49,4% în 
serviciile de piata, respectiv 55,4% în do-
meniul bancar si  asigurari. 
• Dupa marimea întreprinderii, investitii-
le în hardware s-au distribuit astfel: 10,3% 
în unitati cu sub 50 de salariati; 17,9% în 
cele cu 50 – 249 salariati, respectiv 71,3% 
în întreprinderile cu 250 de angajati si 
peste. 
• În volumul total al investitiilor în pro-
duse software, întreprinderile mici si mijlo-
cii (sub 250 de salariati) au detinut 8% din 
ramura industriei; 81,5% în comert, res-
pectiv 7,3% în sistemul bancar si de asigu-
rari. 
• Productia de software pe cont propriu 
în totalul investitiilor în produse IT 
reprezinta sub 5%. 
• Un indicator cu un grad mai bun de 
comparabilitate între întreprinderi si ramuri 
îl reprezinta “valoarea investitiior în IT pe 
un salariat”. Astfel, în industrie valoarea 
investitiilor pe salariat în IMM – uri este 
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sub media sectorului (240 de mii lei/ 
salariat, fata de 458 de mii lei), în schimb 
sectorul depaseste media pe economie în 
comert (882 mii lei, fata de 864 mii lei), 
sectorul bancar si de asigurari (28.613 mii 
lei) , fata de media nationala a sectorului 
(28.613 mii lei). 
• Pe regiuni de dezvoltare, Bucurestiul 
detine 66% din investitii, urmata de regiu-
nea Centru (10%), pe ultimul loc plasându-

se trei regiuni cu 3%: Nord – Vest, Sud – 
Vest, Nord – Est. 
• Pentru stabilirea locului României în 
context european, se utilizeaza date com-
parabile privind principalii indicatori ai 
Societatii Informationale în unele din tarile 
candidate la aderare si membri UE (pentru 
anul 2000) – tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Tara 
Numar PC 
(mii unit.) 

Ponderea 
cheltuielilor IT în 

PIB  (%) 

Cheltuieli pentru 
produse IT pe 

persoana (euro / 
pers.) 

Numar 
utilizatori 

internet (mii) 

Bulgaria 361 1,7 25 430 
Cehia 1342 3,9 190 1000 
Ungaria 870 3,3 148 715 
Polonia 2670 2,2 84 2800 
România 713 1,0 14 800 
Slovacia - 2,9 97 650 
Slovenia 584 2,1 203 300 
Total state 
candidate 

11.000 2,2 65 9251 

Total UE 107.830 2,7 620 91.285 
 Sursa: Institutul National de Statistica 
 

• România se situeaza pe unul dintre 
ultimele locuri, la distanta de nivelul me-
diu al tarilor candidate si, evident, la “de-
partare” de nivelul înregistrat în tarile UE. 
• Discrepantele în interiorul României 
sunt si ele deosebit de mari, între mediul 
urban si rural, între ramuri, între activitatile 
din  economie, între firme dupa dimensiu-
nea acestora. 
 
Rezultatele anchetei ENLARGE privind 
stadiul adoptarii e-Business 
În paragraful anterior s-au prezentat ulti-
mele rezultate înregistrate de statistica pu-
blica. În cadrul unui proiect european 
ENLARGE1 – parte a Programului Tehno-
                                                 
1 Proiectul ENLARGE - Entrepreneurship 
Laboratory for Eastern European Regions 
(www.enlargenet.org) este realizat de un consortiu 
format din urmatoarele organizatii: ALBA 
(Grecia), PLANET ERNST & YOUNG (Grecia), 
INSEAD (Franta), CLPP (Bulgaria), 
Universitatea din Cipru, ICI (România), 
Universitatea din Maribor  (Slovenia) si LKAEM 
(Polonia). Proiectul îsi propune realizarea unui 

logiile Societatii Informationale, program 
sustinut de UE, s-a efectuat de catre un 
colectiv de cercetare din Institutul Nationa l 
de Cercetare si Dezvoltare în Informatica 
(I.C.I.) si Academia de Studii Economice – 
Bucuresti (A.S.E.), o ancheta privind dez-
voltarea e-Business în cadrul întreprinde-
rilor mici si mijlocii. Aplicatiile e-Business 
presupun utilizarea pe scara larga a tehno-
logiilor informatiei (calculatoare, retele si 
software) si comunicatiilor Internet, în 
scopuri comerciale, pentru penetrarea pe 
noi piete, pentru consolidarea pozitiilor 
câstigate, pentru îmbunatatirea relatiilor cu 
clientii, furnizorii, partenerii, actionarii etc. 
Ancheta a fost realizata în martie 2002 cu 
spijinul unor studenti coordonati de prof. 
dr. Ion Gh. Rosca, prof. dr. Ovidiu Nico-

                                                                       
sistem flexibil de instruire a managerilor din IMM, 
pentru initierea si asistarea acestora în adoptarea e-
business, îmbinând experienta unor tari avansate în 
domeniu cu specificul local al tarilor candidate la 
aderare. 
 



Revista Informatica Economica, nr. 3(23)/2002 130 

lescu, prof. dr. Constantin Antonescu, asis-
tent Cristian Uscatu. 

 
Esantionul întreprinderilor cercetate 
Numarul unitatilor anchetate a fost n = 211 
firme, putând fi considerat ca esantion de 
volum redus. 

• Structura esantionului a fost urmatoa-
rea: 
- dupa sectorul în care activeaza firmele, 
situatia este ilustrata în figura 1. 
- dupa dimensiunea întreprinderii, în 
functie de numarul salariatilor, esantionul a 
fost alcatuit preponderent din întreprinderi 
cu 5 – 50 de salariati (figura 2). 

Figura 1
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Figura 2
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• Respondentii la chestionar s-au struc-
turat astfel: 
- dupa functia detinuta în societate, res-
pondentii s-au distribuit astfel: 

30,4% directori (manageri generali) 
49,2% directori (manageri) 
13,8% conducatori de proiect 
6,6% alte functii 

- dupa vârsta, respondentii s-au distribuit 
astfel: 

41,2% cu vârsta 25 – 35 de ani  
26,4% cu vârsta 35 – 45 de ani 
27,5% cu vârsta 45 – 55 de ani 
4,9% cu vârsta 55 – 65 de ani. 

Aproape 80% din respondenti detin functia 
de manageri generali sau manageri, deci 
persoane avizate asupre subiectului investi-
gat. Ponderea cea mai ridicata este detinuta 
de  respondentii tineri, iar peste jumatate 
(53,9%) de conducatori de vârsta medie 
(35 – 55 de ani). 

Chestionarul anchetei 
Chestionarul, elaborat în cadrul proiectului 
ENLARGE,  a fost structurat pe cinci capi-
tole importante,  astfel: 
Cap. 1. Informatii referitoare la nivelul so-
cietatii comerciale, cuprind întrebari referi-
toare la: gradul înzestrarii cu calculatoare, 
software si asigurare a accesului la 
Internet, initiativele actuale si intentiile de 
perspectiva privind aplicarea e-Businsess, 
motivatii, piedici întâmpinate, consecintele 
aplicarii asupra derularii afacerilor. 
Cap. 2. La nivelul pietei pe care opereaza 
societatea comerciala s-au urmarit aspecte 
precum: relatiile cu clientii si furnizorii, 
initiative actuale si intentii de perspectiva 
privind practicarea comertului electronic, 
motivatiile, piedicile si consecintele aces-
tora. 
Cap. 3. La nivelul ramurii  în care activea-
za societatea s-au cules informatii privind 
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implicatiile e-Business si dezvoltarea co-
mertului electronic, gradul de pregatire al 
sectorului financiar – bancar pentru a sus-
tine afacerile electronice, formele principa-
le de finantare, etc. 
Cap. 4. La nivel national s-a urmarit, în 
principal, cadrul legislativ si reglemen-

tarile în vigoare, modul în care autoritatile 
guvernamentale si locale sustin întreprin-
zatorii, inclusiv pe cale legislativa. 
Cap. 5. Cerintele de instruire – vizând mo-
dul în care personalul este pregatit în adop-
tarea strategiilor e-Business. 

 
 


