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ndicatori generali si ai informatizarii 
Din punct de vedere istoric, România a 

fost lider regional în tehnologia informatiei: 
primul calculator a fost proiectat si realizat în 
anul 1957, fapt care a lansat industria IT in-
digena. Pâna în anul 1990, România a fost un 
exportator semnificativ de produse hardware 
si software. În prezent, România ocupa locul 
65 în ceea ce priveste indicele potentialului 
informatizarii societatii, dintr-un total de 75 
de tari supuse analizei. Rangul a fost stabilit 
plecându-se de la o serie de indicatori, din 
anul de referinta 1999. În tabelul 1 se prezin-
ta o situatia comparativa a unor tari central si 
est europene din punct de vedere al unor in-
dicatori relevanti pentru nivelul informatiz a-
rii. 
 
Scurta prezentare a sistemului propus de 
CDI de la Universitatea Harvard 
Indicele potentialului informatizarii societa-
tii, propus de cercetatorii Centrului pe ntru 
Dezvoltare Internationala de la Universitatea 
Harvard ia în considerare o multitudine de 
variabile care provin din indicatori oficiali si 
din rezultate ale unor anchete statistice. S-a 
pornit de la urmatoarea structura a indicato-
rului: 
I. UTILIZAREA RETELEI, definit ca o ma-
sura directa a proliferarii tehnologiei infor-
matiei si comunicatiei într-o anumita tara. El 
are la baza cinci variabile: numarul de utili-
zatori Internet la 100 de locuitori; numarul de 
abonati ai telefoniei mobile la 100 de locui-
tori; numarul de utilizatori de Internet pe ISP; 

procentul de calculatoare conectate la Inter-
net si disponibilitatea accesului public la In-
ternet. 
II. FACTORI FAVORIZANTI, construit în 
scopul de a reflecta necesitatile care permit 
utilizarea retelei în conditii de înalta calitate, 
dar si potentiala proliferare a societatii in-
formationale într-o tara. Acestia sunt grupati 
în patru categorii, având urmatorii indicatori 
(de rang II): 
1. Accesul la retea ia în considerare calitatea 
si gradul de dotare a infrastructurii precum si 
existenta echipamentelor, programelor si ser-
viciilor de asistenta care permit utilizarea 
tehnologiei informatiei si comunicatiei. La 
rândul sau, este format din urmatorii indica-
tori de rang III: infrastructura informationala 
si disponibilitatile hardware, software si su-
portul tehnic. 
2. Politicile de retea se refera la mediul eco-
nomic si de afaceri dintr-o tara, precum si la 
politicile si reglementarile din domeniul teh-
nologiei informatiei si comunicatiei. La rân-
dul sau, este format din urmatorii indicatori 
de rang III: politici si reglementari referitoare 
la tehnologia informatiei si comunicatiei si 
politici si reglementari referitoare la mediul 
economic si de afaceri. Acestia trebuie tratati 
împreuna deoarece pot exista conditii eco-
nomice favorabile , dar legislatia sa cauzeze 
probleme (de exemplu, existenta monopolu-
lui pe piata telecomunicatiilor); reciproca es-
te valabila. 
3. Informatizarea societatii, care ia în con-
siderare calitatea procesului de instruire utili-
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zând tehnologia informatiei si comunicatiei, 
cuantificarea utilizarii acesteia în procesul de 
învatare, a oportunitatilor oferite precum si 
unii factori de natura socio-demografica. La 
rândul sau, este format din urmatorii indica-
tori de rang III: e-învatare; oportunitatile ofe-
rite de tehnologia informatiei si comunicatiei 
si resursele umane. 
4. Informatizarea economiei, care se refera 
la masurarea gradului participarii sectoarelor 
publice si private la societatea informationala 
si la calitatea si disponibilitatea infrastructurii 
complementare. La rândul sau, este format 
din urmatorii indicatori de rang III: e-comert; 
e-guvernare si infrastructura generala. 
Fiecare din cei 11 indicatori de rang III sunt 
formati din variabile sub forma indicatorilor 
de rang IV. Initial au fost luate în considerare 
135 de variabile care au fost ulterior compac-
tate la 65, utilizând o multitudine de criterii 
analitice. De exemplu, variabilele puternic 
corelate au fost convertite într-o scala de la 1 
la 7 utilizând o transformare liniara, astfel în-
cât sa fie compatibile cu datele provenite din 
ancheta. 
Construirea indicelui potentialului informati-
zarii societatii (IPIS) a plecat de la urmatoa-
rele principii: 
1.  S-a facut agregarea între cei doi indicatori 
de rang I: “Utilizarea retelei” (UR) si “Fac-
tori favorizanti” (FF) astfel:  

FFURIPIS
2
1

2
1 += . 

2.  Indicele factorilor favorizanti (FF) a fost 
construit dupa relatia: 

FF=
4
1

(Acces la retea+Politici de retea+Infor-

matizarea societatii+Informatizarea economiei) 
3.  La rândul lor, acesti indici sunt formati din 
indicatori de rang III astfel: 
3.1. Indicele accesului la retea (AR) 

AR=
2
1

(Infrastructura informationala  + Disponi-

bilitati hardware, software si suport tehnic) 
3.2. Indicele politicilor de retea (PR) 

PR=
2
1

(Politici din domeniul TIC+Mediul ec o-

nomic si de afaceri) 
3.3. Indicele societatii informatizate (SIZ) 

SIZ=
3
1

(e-învatare+Oportunitati oferite de 

TIC+Resurse umane) 
3.4. Indicele economiei informatizate (EI) 

EI=
3
1

(Comert electronic+e-guvern+Infrastruc-

tura generala ) 
Informatiile prezentate în IPIS au drept obi-
ectiv, pe termen scurt, sa determine sensibili-
zarea liderilor din domeniul afacerilor, a ce-
lor ce actioneaza în domeniul politic, cu pr i-
vire la factorii ce contribuie la dezvoltarea 
TIC, astfel ca afacerile si politica publica sa 
fie construite într-o forma cât mai informati-
zata posibil. Pe termen lung, informatiile pot 
ajuta la extinderea beneficiilor lumii informa-
tice la cât mai multe persoane, organizatii si 
comunitati. 
Pe ansamblu, rezultatele IPIS prezentate în 
anexa evidentiaza faptul ca Statele  Unite sunt 
cel mai bine pozitionate, fiind tara ce profita 
cel mai mult de oportunitatile oferite de te h-
nologiile informatiei si comunicatiei. Islanda 
se pozitioneaza a doua, imediat dupa SUA, 
apoi Finlanda si Suedia la mica distanta, ur-
mând Norvegia si Olanda, ultimele doua 
având apoximativ aceeasi valoare a IPIS. 
Interesanta este gruparea pe regiuni. Între ce-
le 25 de tari ce fac parte din prima treime se 
afla:  
• 14 în Europa de Vest (cele mai bune rezul-
tate fiind în Scandinavia);  
• sapte în Asia si Oceania (conduse de 
Singapore); 
• doua în America de Nord (Statele Unite si 
Canada); 
• una în Orientul Mijlociu si Africa de Nord 
(Israel); 
• una din Europa Cent rala si Rasariteana 
(Estonia). 
Pe de alta parte, situatia în cadrul ultimei tre-
imi se prezinta astfel: 
• 10 în America de Sud (în frunte cu P eru); 
• sapte în Asia (conduse de India); 
• patru din Europa de Est/fosta Uniune Sovi-
etica (Bulgaria, Federatia Rusa, România si 
Ucraina); 
• trei în Africa sub-Sahariana (Mauritius are 
cea mai ridicata valoare a indicelui); 
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• una în Orientul Mijlociu si Africa de Nord 
(Egipt). 
La indicatorul de rang I „Utilizarea Retelei” 
(UR), cele mai performante tari sunt Islanda, 
Statele Unite, Finlanda, Norvegia si Suedia, 
aratând înca odata dominatia Scandinaviei în 
lumea informatizata. Ultimele cinci tari din 
clasament sunt Bangladesh, Honduras, Ecua-
dor, Vietnam si Nigeria. Conform acestei 
clasificari, o serie de tari, cum ar fi Estonia (a 
21-a), Bolivia (a 52-a), Taiwan (a 10-a), Fin-
landa (a 3-a) si Islanda (1-a) se plaseaza foa r-
te bine deasupra tarilor cu un nivel al venitu-
lui egal sau mai mare. Dintre acestea, Estonia 
este un caz deosebit ca lider în utilizarea TIC, 
ea plasându-se la paritate sau deasupra natiu-
nilor bogate cum sunt Italia (a 19-a), Japonia 
(a 23-a), Israel (a 24-a) si Franta (a 27-a). Al-
te tari, cu venituri similare celor din Est onia, 
se afla în josul clasamentului UR: Chile (a 
34-a), Rusia (a 59-a) sau Africa de Sud (a 41-
a). Considerând grupul tarilor din Europa 
Centrala si de Est, România se plaseaza în 
ultima treime, urmata de Rusia si Ucraina. 
Pentru cel de-al doilea indicator de rang I al 
IPIS, „Factorii Favorizanti” (FF), cele mai 
ridicate scoruri le au Finlanda, Statele Unite, 
Suedia, Olanda si Islanda. La polul opus se 
afla: Honduras, Vietnam, Nicaragua, Nigeria 
si Bangladesh. La fel ca si în cazul UR, Esto-
nia se dovedeste a fi o tara puternica, oc u-
pând pozitia a 24-a. De retinut ca aceasta po-
zitie este cu doua locuri deasupra Italiei (pla-
sata a 26-a), o tara cu un venit pe cap de lo-
cuitor de doua ori mai mare. Interesant este si 
faptul ca performanta Finlandei în FF este 
semnificativ mai ridicata fata de locul al 14-
lea ocupat în clasamentul venitului pe cap de 
locuitor. Aceasta este o tara care a facut efor-
turi deosebite si a obtinut rezultate importa n-
te în dezvoltarea resurselor de care dispune în 
vederea promovarii TIC în societate. Reve-
nind la grupul tarilor Central si Est E uropene, 
Estonia este urmata de Cehia, Ungaria, la mi-
ca distanta urmând Slovacia, Slovenia si Po-
lonia. România se plaseaza ultima din grupul 
celor aflate în ultima treime, în fata plasându-
se Bulgaria , Rusia si Ucraina. Ierarhizarea 
este prezentata în tabelul 2. 

 

O cercetare româneasca 
În cadrul unui proiect european ENLARGE∗ 
– parte a Programului Tehnologiile Societatii 
Informationale, program sustinut de UE, s-a 
efectuat de catre un colectiv de cerce tare din 
Institutul National de Cercetare si Dezvoltare 
în Informatica (ICI) si Academia de Studii 
Economice (ASE), o ancheta privind dezvol-
tarea e-Business în cadrul întreprinderilor 
mici si mijlocii. Aplicatiile e-Business presu-
pun utilizarea pe scara la rga a tehnologiei in-
formatiei si comunicatiilor Internet în sc opuri 
comerciale, pentru penetrarea pe noi piete, 
pentru consolidarea pozitiilor câstigate, pen-
tru îmbunatatirea relatiilor cu clientii, furni-
zorii, partenerii, actionarii etc. Ancheta a fost 
realizata în martie 2002. Numarul unitatilor 
anchetate a fost de 211 firme, putând fi con-
siderat ca esantion de volum redus. 
Pentru România, situatia plasarii pe locuri in-
ferioare se datoreaza urmatoarelor aspecte: 
1. Rangul 65 pentru Utilizarea retelei. 
Acest fapt se datoreaza numarului mic de 
calculatoare la 100 de locuitori (2,8 fata de 
25 în Slovenia sau 6,9 în Estonia), a numaru-
lui mic de gazde Internet la 1000 de locuitori 
(1 fata de 37 în Polonia sau 20 în Estonia) si 
a disponibilitatii reduse a accesului public la 
Internet. O situatie mai buna se înregistreaza 
la numarul de ISP (150 fata de 250 în Polonia 
dar 13 în Cehia si 9 în Estonia). 
2. Rangul 60 pentru Infrastructura infor-
mationala. Este consecinta incapacitatii rea-
lizarii reformei legislative din domeniul tele-
comunicatiilor. Se considera ca liberalizarea 
pietei telefoniei fixe realizata de la 1 ianuarie 
2003 va impulsiona sectorul telecomunicatii-
lor. Pâna la sfârsitul anului vor intra pe piata 
cel putin doi operatori pentru telefonia fixa 

                                                 
∗ 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 (Bulga-
ria), Universitatea din Cipru, ICI (România), Universi-
tatea din Maribor (Slovenia) si LKAEM (Polonia). 
Proiectul îsi propune realizarea unui sistem flexibil de 
instruire a managerilor din IMM, pentru initierea si 
asistarea acest ora în adop tarea e-business, îmbinând 
experienta unor tari avansate în domeniu cu specificul 
local al tarilor candidate la aderare. 
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nationala. În prezent exista patru operatori 
GSM, iar la sfârsitul anului 2001 si-a început 
activitatea un operator CDMA, astfel încât au 
aparut solutii viabile pentru retelele de tele-
fonie si pentru accesul la Internet. Cu toate 
acestea, pretul conectarii la Internet este înca 
mare în raport cu calitatea si veniturile popu-
latiei. 
3.  Rangul 70 pentru Disponibilitati har-
dware, software si suport tehnic. Acest re-
zultat reflecta slaba competitie de pe piata in-
terna de software, precum si a numarului re-
dus de pachete software dedicat necesitatilor 
interne. Pe de alta parte, marea majoritate a 
societatilor românesti nu au ca prioritate in-
formatizarea activitatilor. 
4.  Rangul 53 pentru Mediul economic si de 
afaceri. Inconsistenta si instabilitatea din 
domeniul politic ca si legislatia fiscala împo-
varatoare si instabila au avut un impact nega-
tiv asupra investitiilor straine. În prezent, le-
gislatia româneasca furnizeaza investitorilor 
straini garantia unui tratament national: acces 
liber pe piata interna; posibilitatea de a part i-
cipa la procesul de privatizare a întreprinder i-
lor din patrimoniul statului si este de asteptat 
ca numarul acestora sa creasca. Din punct de 
vedere al anchetei ENLARGE, principalele 
rezultate care vin sa confirme studiul cerceta-
torilor de la Harvard sunt urmatoarele: 
• Aproximativ 90% din organizatiile mici, 
cu pâna la cinci angajati, au cel mult cinci 
PC-uri; apoximativ 60% din cele mijlocii, cu 
între 5-50 angajati, au pâna la 5 PC-uri si 
40% au pâna la 50 de PC-uri;  
• 44% din organizatiile cu acces la Internet 
au între cinci si 50 de PC-uri; 86% din cele 
fara acces au pâna la cinci PC-uri; 
• Majoritatea organizatiilor cu acces la In-
ternet fac parte din sectorul secundar (pro-
ductie industriala, constructii – 75% din or-
ganizatiile din acest sector au acces) si din 
cel tertiar (servicii, finante, IT, educatie – 
77% din organizatiile din acest sector au ac-
ces la Internet). Pe total, 74% din organizatii-
le intervievate au acces la Internet; 
• Majoritatea organizatiilor cu acces la In-
ternet considera ca progresul înregistrat în in-
troducerea tehnologiilor pentru e-busi-ness a 

fost unul foarte bun (84%), bun (96%) si me-
diu (83%); 
• Exista o pondere mare a organizatiilor ce 
nu au Intranet (40%). În sectorul secundar 
numai în 24% din organizatii se utilizeaza In-
tranetul, iar în cadrul acestora, angajatii ce îl 
utilizeaza în mod regulat reprezinta 25% 
(60% din organizatii nu au Intranet); în secto-
rul tertiar în aproape 20% din organizatii an-
gajatii utilizeaza Intranet-ul în proportie de 
peste 75% (56% din organizatiile din acest 
sector nu au Intranet); 
• Intranet-ul este utilizat în mod regulat de 
o pondere mai mare a angajatilor din între-
prinderile mici (cu 5 – 50 angajati), major i-
tatea acestor organizatii fiind în sectorul 
secundar si tertiar; 
• Indiferent de marimea organizatiei, e-
businessul este perceput ca o “oportunitate 
evidenta” de catre ponderea covârsitoare 
(40%-50%) a intervievatilor; urmeaza “a-
proape o oportunitate”; 
• De asemenea, indiferent de sectorul in-
dustrial din care organizatia face parte, per-
ceptia e-business-ului este în mod preponde-
rent una pozitiva – “oportunitate”; 
• Referitor la sectorul financiar din tara 
noastra, indiferent de marimea societatii, se 
considera într-o proportie considerabila 
(60%- 68%) ca acest sector este insuficient 
de dezvoltat pentru a permite tranzactii fi-
nanciare electronice; 
• În privinta sprijinului pe care guvernul îl 
acorda întreprinzatorilor în general si initiati-
velor de e-business în special, indiferent de 
sectorul din care organizatiile fac parte, pare-
rea ce lor intervievati este una negativa pe a n-
samblu. Astfel, între 60% si 90% dintre re-
spondenti, apartinând diferitelor sectoare, 
apreciaza spr ijinul ca fiind mediu, slab sau 
inexistent. Acest rezultat este valabil si daca 
tinem cont de marimea organizatiilor: indife-
rent de acest indicator, perceptia respondenti-
lor fata de sprijinul guvernului este sub me-
die; 
• Pentru aprecierea sprijinului autoritatilor 
locale acordat întreprinzatorilor si e-busi-
ness-ului în particular, s-au considerat alti in-
dicatori (decât sectorul sau marimea organi-
zatiilor), mai apropiati de domeniul IT – nu-
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marul de PC-uri si accesul la Internet. Indife-
rent de numarul de PC-uri sau de existenta 
sau lipsa accesului la Internet, majoritatea 
(peste 80%) subiectilor intervievati considera 
sprijinul autoritatilor locale ca fiind sub me-
die pâna la “inexistent”; 
• Indiferent de marimea organizatiei, anga-
jatii prefera cu precadere sfârsitul de sapta-
mâna pentru desfasurarea cursurilor de in-
struire în vederea implementarii strategiei de 
e-business (33-38% în organizatiile mici si 
mijlocii, iar 48% în organizatiile cu 50-250 
angajati); urmeaza în ordinea preferintelor 
“dupa terminarea programului de lucru”. 
5.  Rangul 69 pentru politici din domeniul 
TIC . Trebuie avut în vedere raportul dintre 
salariul mediu pe economie, care este de 60 
USD lunar si nivelul ridicat al tarifelor pentru 
accesul Internet. Pentru redresarea situatiei, 
începând cu anul 2000, au fost puse în aplica-
re o serie de reforme guvernamentale menite 
sa relanseze dezvoltarea sectorului tehnolo-
giei informatiei si comunicatiei. Înfiintarea 
unui nou minister (Ministerul Comunicatiilor 
si Tehnologiei Informatiei) si a unor comisii 
parlamentare specializate au facilitat adopta-
rea legislatiei referitoare la TIC si au întarit 
angajamentul guvernului conform caruia TIC 
reprezinta o prioritate nationala. A fost lansat 
un nou sistem fiscal stimulativ pentru TIC si 
s-au facut progrese prin adoptarea legislatiei 
comertului electronic si semnaturii digitale. 
Cu toate acestea, sectorul privat percepe an-
gajamentului guvernului ca fiind foarte slab. 
Un alt aspect important a fost dat de lipsa 
dreptului de proprietate intelectuala si nelua-
rea unei pozitii semnificative împotriva pira-
teriei si pietei negre, care au contrabalansat 
oportunitatile referitoare la scade rea pretur i-
lor PC-urilor si cresterea interesului scolilor 
pentru aplicatii ale TIC. În anul 2002 a fost 
aprobat Proiectul de lege privind prevenirea 
si combaterea infractiunilor informatice, care 
prevede ca Ministerul Justitiei, Ministerul de 
Interne si Ministerul Comunicatiilor si Te h-
nologiei Informatiei constituie si actualizeaza 
o baza de date privind criminalitatea infor-
matica. De asemenea, este expres stabilita 
obligatia proprietarilor sau administratorilor 
sistemelor informatice de a avertiza utilizato-

rii cu privire la conditiile legale de acces si 
utilizare si cu privire la consecintele juridice 
ale accesului fara drept la sistemele informa-
tice. 
6. Rangul 75 pentru e -învatare , scor care se 
datoreste lipsei de interes, în momentul reali-
zarii studiului, al Ministerului Educatiei si 
Cercetarii pentru aceasta forma de educatie. 
În prezent, în învatamântul preuniversitar se 
desfasoara câteva programe al caror scop este 
de a pregati tânara generatie în utilizarea re-
surselor TIC (de exemplu, Tehnologiile in-
formationale - punte spre mileniul trei", co-
ordonator proiect - Centrul Informatic Ro-
mâno -Francez Alexandria). În initiativele de 
învatamânt superior, conceptele de e-lear-
ning, învatare asistata, învatamânt la distanta 
etc., capata din ce în ce mai mult aspecte 
practice, de implementare. În acest sens tre-
buie nominalizat proiectul de înfiintare si 
dezvoltare a campusului virtual al ASE, care 
cuprinde servicii pentru studenti, servicii 
pentru cadre didactice, servicii studii post-
universitare, servicii preuniversitare, servicii 
educatie permanenta, învatamântul la distan-
ta, libraria economica, programe analitice, 
metodologie admitere, teste online, licenta. 
7. Rangul 73 pentru Oportunitati oferite 
de TIC. Datorita situatiei economice pr ecare, 
un numar mare de specia listi din domeniul 
TIC au fost obligati sa paraseasca tara pentru 
a gasi locuri de munca mai bine platite în 
SUA sau alte tari occidentale. Cu toate aces-
tea, în ultimul deceniu acest tip de emigrare a 
scazut cu pâna la 40%, fapt care a readus op-
timismul ca piata TIC poate absorbi un nu-
mar mare de resurse umane. În anul 2002, 
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei In-
formatiei, Ministerul Muncii si Solidaritatii 
Sociale si Ministerul Finantelor Publice au 
actualizat si republicat Ordinul privind înca-
drarea în activitatea de creatie de programe 
pentru calculator. Aceasta masura a fost lua-
ta pentru a încuraja tinerii specialisti sa lu-
creze în domeniul tehnologiei informatiei din 
România. 
8. Rangul 31 pentru Resurse umane . Cea 
mai mare provocare o constituie subdezvolta-
rea zonelor rurale. Lipsa tehnologiilor în 
aceste zone a determinat grave discrepante, 
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atât din punct de vedere economic cât si so-
cial. Pentru a înlatura deficitul, guvernul ro-
mân a initiat în anul 2001 un pr ogram derulat 
pe trei ani, prin intermediul caruia s-au alocat 
500 de milioane de dolari pentru crearea cen-
trelor comunitare de TIC si pentru a dota sco-
lile cu calculatoare, software si materiale 
educationale. 
9.  Rangul 75 pentru Comert electronic. 
Comertul electronic este aproape inexistent. 
Obstacolele majore sunt date de slaba putere 
de cumparare a populatiei, numarul mic de 
detinatori de PC-uri, costul ridicat de acces la 
Internet si dificultatile economiei nationale. 
Cu toate acestea, s-a constatat o crestere ra-
pida a numarului de gazde Internet si a nu-
marului de abonati la telefonia mobila. 
10.Rangul 75 pentru Guvernare electroni-
ca. La data efectuarii studiului, guvernarea 
electronica era inexistenta. În prezent, situa-
tia s-a îmbunatatit considerabil. Una din ma-
surile prevazute în pachetul legislativ antico-
ruptie se refera la utilizarea, în raporturile cu 
administratia, a mijloacelor electronice. Ma-
surile legate de posibilitatea utilizarii Inter-
net-ului, în paralel cu metodele traditionale 
de comunicare a Guvernului cu cetateanul, 
pot aduce economie de timp si de bani, pre-
cum si posibilitatea informarii rapide si 
complete. În plus, folosirea mijloacelor 
electronice în raporturile juridice si eco-
nomice cu statul are o componenta de antico-
ruptie evidenta. 
11.Rangul 45 pentru Infrastructura gene-
rala. La acest indicator situatia este mai bu-
na, deoarece au fost luate în consideratie o 
serie de variabile referitoare la consumul de 
energie electrica, penetrarea televiziunii în 
gospodarii, procentul de drumuri pavate, cali-

tatea facilitatilor navale, calitatea transportu-
lui aerian. 
Ca o concluzie generala, se poate afirma ca 
România se afla într-un proces de converge n-
ta economico-sociala catre lumea dezvoltata. 
Dintre multitudinea de decalaje ce trebuie re-
cuperate, poate cel mai important îl constituie 
cel informational. Din acest motiv este nece-
sara schimbarea prioritatilor guvernamentale 
în gestionarea unor resurse financiare limita-
te. Daca se doreste ca România sa nu ramâna 
un satelit pe orbita periferica a tarilor dezvol-
tate, este necesara alocarea unor fonduri su-
plimentare pentru realizarea infrastructurii 
informationale si educarii populatiei, dar si 
pentru cresterea calitatii infrastructurii gene-
rale existente. 
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Anexa 
 

Indicatori de rangul I: Indicele potentialului de informa-
tizare a societatii Utilizarea retelei Factori Favorizanti 

Tara IPIS Rangul 
IPIS  Tara IUR Rangul

UR Tara IFF Rangul 
FF 

United States 6.05 1 Iceland 6.35 1 Finland 6.11 1 
Iceland 6.03 2 United States  6.07 2 United States 6.03 2 
Finland 5.91 3 Finland  5.71 3 Sweden  5.86 3 
Sweden 5.76 4 Norway  5.68 4 Netherlands  5.74 4 
Norway 5.68 5 Sweden   5.67 5 Iceland  5.71 5 
Netherlands 5.68 6 Netherlands 5.61 6 Denmark 5.69 6 
Denmark 5.56 7 Denmark  5.43 7 Norway  5.67 7 
Singapore 5.47 8 Singapore  5.29 8 United Kingdom   5.67 8 
Austria 5.32 9 New Zealand  5.26 9 Canada 5.66 9 
United Kingdom 5.31 10 Taiwan   5.17 10 Germany  5.66 10 
New Zealand 5.23 11 Austria  5.13 11 Singapore 5.65 11 
Canada 5.23 12 Hong Kong SAR   5.06 12 Switzerland 5.6 12 
Hong Kong SAR 5.23 13 Australia   5.04 13 Austria   5.5 13 
Australia 5.22 14 United Kingdom  4.95 14 France  5.46 14 
Taiwan 5.18 15 Korea  4.82 15 Hong Kong SAR   5.4 15 
Switzerland 5.17 16 Canada  4.8 16 Australia  5.39 16 
Germany  5.11 17 Switzerland  4.74 17 Belgium  5.29 17 
Belgium 4.9 18 Germany 4.57 18 Ireland 5.26 18 
Ireland 4.89 19 Italy   4.55 19 Israel  5.23 19 
Korea 4.86 20 Ireland    4.52 20 Japan  5.22 20 
Japan 4.86 21 Estonia  4.51 21 New Zealand 5.21 21 
Israel 4.84 22 Belgium   4.51 22 Taiwan  5.19 22 
Estonia 4.73 23 Japan 4.49 23 Spain 5.06 23 
France 4.71 24  Israel  4.45 24 Estonia  4.95 24 
Italy 4.7 25 Portugal  4.35 25  Korea 4.9 25 
Spain 4.62 26 Spain 4.18 26 Italy   4.85 26 
Portugal 4.57 27 France   3.95 27 Czech Republic  4.84 27 
Czech Republic 4.38 28 Czech Republic   3.93 28 Portugal  4.79 28 
Slovenia 4.24 29 Slovenia   3.91 29 Hungary  4.68 29 
Hungary 4.14 30 Greece   3.91 30  Chile   4.65 30 
Greece 4.13 31  Argentina  3.69 31 Slovak Republic  4.63 31 
Argentina 4.01 32 Hungary   3.6 32 Slovenia  4.58 32 
Slovak Republic 4.01 33 Slovak Republic  3.38 33 Poland  4.38 33 
Chile 4 34 Chile  3.36 34 Brazil   4.38 34 
Poland 3.85 35 Malaysia  3.34 35 Greece  4.36 35 
Malaysia 3.82 36 Poland   3.32 36  Argentina   4.34 36 
Uruguay 3.8 37 Uruguay  3.3 37  Latvia  4.31 37 
Brazil 3.79 38 Latvia 3.26 38 Malaysia 4.29 38 
Latvia 3.78 39 Turkey   3.25 39 Uruguay  4.29 39 
South Africa 3.71 40 Brazil  3.21 40 Thailand  4.29 40 
Turkey 3.67 41  South Africa  3.17 41 South Africa 4.24 41 
Lithuania 3.59 42 Dominican  Republic 3.13 42 Jordan  4.12 42 
Thailand 3.58 43  Mexico  3.13 43 Lithuania  4.11 43 
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Indicatori de rangul I: Indicele potentialului de inform a-
tizare a societatii Utilizarea retelei Factori Favorizanti 

Tara IPIS
Rangul 
IPIS  Tara IUR 

Rangul
UR Tara IFF 

Rangul
FF 

Mexico 3.58 44 Peru 3.13 44 Turkey  4.09 44 
Costa Rica 3.57 45  Bulgaria   3.09 45 Costa Rica  4.09 45 
Trinidad and Tobago 3.52 46 Lithuania   3.08 46 Mexico  4.03 46 
Dominican Republic 3.52 47 Paraguay   3.08 47 Trinidad and Tobago 4.01 47 
Panama 3.42 48 Costa Rica  3.06 48  Panama  3.97 48 
Jordan 3.42 49 Trinidad and Tobago  3.04 49  India  3.93 49 
Venezuela 3.41 50 Venezuela  3.01 50  Jamaica   3.92 50 
Mauritius 3.4 51  Mauritius  2.95 51 Dominican Republic 3.91 51 
Peru 3.38 52 Bolivia  2.91 52 Egypt   3.9 52 
Bulgaria 3.38 53  Colombia 2.89 53 Philippines   3.86 53 
India 3.32 54 Thailand   2.88 54 Mauritius  3.86 54 
El Salvador 3.3 55 Panama 2.88 55 Venezuela 3.82 55 
Jamaica 3.29 56 El Salvador   2.87 56 China 3.79 56 
Colombia 3.29 57 Romania  2.85 57 Indonesia 3.77 57 
Philippines 3.27 58 Jordan  2.71 58 El Salvador  3.73 58 
Indonesia 3.24 59 Russian Federation 2.71 59 Sri Lanka x 3.72 59 
Egypt 3.2 60 India  2.71 60 Colombia 3.68 60 
Russian Federation 3.17 61 Indonesia  2.7 61 Bulgaria   3.67 61 
Sri Lanka 3.15 62 Guat emala  2.69 62 Peru  3.64 62 
Paraguay 3.15 63  Philippines  2.68 63 Russian Federation  3.63 63 
China 3.1 64  Jamaica  2.66 64 Ukraine  3.46 64 
Romania 3.1 65  Nicaragua  2.64 65 Romania  3.35 65 
Ukraine 3.05 66 Ukraine 2.63 66 Guatemala 3.3 66 
Bolivi a 3.04 67 Sri Lanka   2.58 67 Ecuador   3.27 67 
Guatemala 3 68  Zimbabwe  2.5 68  Paraguay 3.22 68 
Nicaragua 2.83 69 Egypt 2.5 69 Bolivia   3.17 69 
Zimbabwe 2.78 70 China  2.41 70 Zimbabwe  3.06 70 
Ecuador 2.65 71 Bangladesh  2.4 71 Honduras  3.06 71 
Honduras  2.64 72 Honduras 2.22 72 Vietnam  3.04 72 
Bangladesh 2.53 73 Ecuador 2.03 73 Nicaragua 3.02 73 
Vietnam 2.42 74 Vietnam  1.8 74 Nigeria  2.96 74 
Nigeria 2.1 75 Nigeria 1.24 75 Bangladesh 2.65 75 
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