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The versatility of the phenomena involved by the IT&C presumes the description of the digital 
economy emergence in a logical and unitary manner It has been noticed that the classical 
economical theory divides the goods and services in tangible and intangible; it has reached 
the conclusion that statistics offer indicators which exclusively quantify the tangible goods 
and services Because the mass phenomena imposed by the New Economy are expressive in a 
way intangible it is compulsory to adopt a indicator system that can offer the measurement of 
the implementation stage of the Informational Society in Romania which could allow the 
growth of the IT&C market and therefore an important economical growth monitors the pro-
gress made by the IT&C market and the achievement of international comparisons. It started 
with the utilization of key concepts of the market economy: supply demand production con-
sumption and investments identifying actors that evolve in society: individual husbandry 
business environment and government this way covering all society layers. Result: the 
achievement of the statistical system of indicators for quantifying and monitoring of New 
Economy. Main indicators are related to society actors being necessary the measurement of 
new actors’ new business processes and new activities in the New Economy its impact as well 
as government involvement. 
Keywords: statistical system of indicators, tangible goods and services, intangible goods and 
services, New Economy. 
 

ocietatea informaţională a adus în viaţa 
social-economică piaţa Internet. Rolul 

nou al informaţiei în condiţiile Internetului a 
deschis perioada unei noi economii. Terme-
nul Noua Economie (New Economy) este fo-
losit şi înţeles de cei mai mulţi ca fiind echi-
valent cu economia bazată pe Internet (inter-
net economy) sau economia digitală (digital 
economy). 
Rapiditatea cu care societatea informaţională 
se transformă într-o societate a informaţiei şi 
a cunoaşterii determină o perspectivă asupra 
Noii Economii care să ţină seama de piaţa In-
ternet şi efectul informaţiei pe Internet asupra 
tuturor agenţilor economici, de efectul cu-
noaşterii ca factor economic, care impune re-
cunoaşterea bunurilor intangibile, în general, 
în crearea de valoare economică precum şi de 
cerinţele realizării unei societăţi durabile, ca-
re nu este posibilă decât în cadrul societăţii 
cunoaşterii, şi care va impune în economia 
societăţii noi tehnologii, şi, foarte important, 
schimbări de orientare în raport cu gândirea 
economică clasică. 

Noua Economie se bazează pe crearea de cu-
noaştere, pe utilizarea cunoaşterii în domeni-
ul economic, în special prin inovare, ceea ce 
presupune încurajarea creării şi dezvoltării 
întreprinderilor inovatoare. Asemenea între-
prinderi 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 mu-
taţiile produse de informaţia pe Internet, dar 
au început să apară şi studii cu accentul pe 
valorile intangibile şi rolul lor în noua eco-
nomie. Totodată, a apărut necesitatea creării 
unui sistem de indicatori capabil să cuantifice 
şi să monitorizeze Noua Economie, cu ambe-
le aspecte, tangibile şi intangibile. 
Obiectivele care trebuie atinse pentru realiza-
rea unui sistemul de indicatori care să cuanti-
fice Noua Economie în România se referă la 
definirea cadrului conceptual al fenomene 
din Noua Economie, deoarece acestea nu au 
fost încă bine definite şi nu există încă o dis-
tincţie clară între ele, unanim acceptată. Im-
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portanţa acestui obiectiv derivă din necesita-
tea obţinerii de noi variabile statistice de la 
diferiţii “actori” din economia românească, 
din îmbunătăţirea metodelor statistice exis-
tente – clasificări, grupări, scale, indici, indi-
catori precum şi din necesitatea realizării 

unor analize complexe la nivel micro şi ma-
croeconomic, bazate pe noile variabile core-
late cu cele existente. 
Pentru conturarea sistemului de indicatori, s-
a plecat de la identificarea şi descrierea acto-
rilor din Noua Economie - figura 1. 
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Fig.1. 

 

Dacă pentru aspectele tangibile ale Noii Eco-
nomii lucrurile sunt clare, apar probleme la 
aspectele intangibile. Un studiu al Comisiei 
Europene din data de 8 noiembrie 2000, Eu-
ropean Commission Enterprise DG, Euro-

pean Observatory on Intangible Assets, 
Policy Trends in Intangible Assets (prin In-
ternet, http://www.eu-intangibles.net) clasifi-
că aceste bunuri după cum se arată în figura 
2. 

 

Capital uman 

Educaţie permanentă; 
Reţele ale cunoaşterii; 
Antreprenoriat; 
Forţă de muncă şi know-how; 
Valorile companiei; 
Abilităţi manageriale. 

Capital clienţi 

Reţea de clienţi; 
Strategii de marketing; 
Administraţia publică; 
Service-ul echipamentelor (calitatea echipei de consultanţă). 

INTANGIBILE 

Capital organizatoric şi funcţional 

Structura companiei; 
Proceduri de funcţionare; 
Organizarea cercetării şi dezvoltării; 
Comerţ electronic; 
Reţeaua de furnizori; 
Baze de date şi software; 
Sisteme de procesare a informaţiei. 

TANGIBILE Active fizice – echipamente, dispozitive etc. 
Fig.2. 

 

Tabelul este orientativ şi se pot face multe 
comentarii asupra lui, dar oferă o imagine 
bună asupra bunurilor intangibile. În acest 
domeniu multe probleme sunt încă deschise 
şi în stadiu de cercetare. 
Pentru construirea sistemului de indicatori, 

am plecat de la patru direcţii majore de stu-
diu, şi anume: “Reţeaua”, cu „Utilizare” şi 
“Accesul la reţea”, „Educaţia informatizată”, 
“Societatea informatizată” şi “Economia in-
formatizată”. În cadrul acestora, am stabilit şi 
definit criteriile de clasificare şi variabilele 
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din cadrul acestora care vor fi luate în consi-
derare, indiferent de sursa lor de provenienţă: 
date oficiale, provenite de la instituţii specia-
lizate sau date provenite din anchete statistice 
realizate la nivel naţional. 
În ceea ce priveşte datele provenite din an-
chetă, a apărut necesitatea introducerii unor 
criterii calitative, pe care trebuie să le înde-
plinească datele agregate şi sistemul de indi-
catori rezultat pe baza acestora.. 
1. Relevanţa datelor 
• Aria de cuprindere a datelor: acestea trebu-
ie să acopere toate detaliile activităţii respec-
tive. De exemplu, rata de utilizare a aplicaţii-
lor telematice trebuie să ia în calcul atât cere-
rea 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 con-
struiţi 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 Informaţiona-
le existente la nivelul Uniunii Europene. To-
todată, sistemul de indicatori trebuie să per-
mită realizarea de comparaţii regionale perti-
nente. 
• Relevanţa pe termen lung: sistemul de indi-
catori trebuie să fie flexibil, de asemenea 
manieră încât să poată încorpora viitoarele 
dezvoltări socio-economice. 
2. Valabilitatea şi comparabilitatea datelor 
• Datele nu trebuie să fie sensibile la influen-
ţa factorilor culturali, adică nu trebuie să ia 
în considerare diferenţele culturale dintre di-
feritele regiuni geografice ale colectivităţii 
cercetate. În cazul anchetei, nu trebuie să 

apară inferenţe culturale în activităţile de cu-
legere şi interpretare a rezultatelor. 
• Indicatorii rezultaţi trebuie să fie consis-
tenţi, adică ei trebuie să producă aceleaşi re-
zultate atunci când sunt determinaţi în scopul 
cuantificării unui concept. În cazul anchete-
lor, această cerinţă implică necesitatea ca in-
dicatorul să măsoare aceleaşi lucruri în toate 
straturile care compun eşantionul. 
• Valabilitatea externă, ceea ce impune ca 
sistemul de indicatori să ofere rezultate plau-
zibile, atunci când sunt comparaţi cu alţi in-
dicatori care măsoară aceleaşi concepte sau 
concepte similare dar care se bazează pe co-
lectarea din alte surse. 
O parte a indicatorilor vor fi clasificaţi şi du-
pă alte criterii demografice şi socio-
economice, cum sunt: 
• distribuţia populaţiei pe sexe; 
• distribuţia populaţiei după vârste; 
• distribuţia utilizatorilor după locul activită-
ţii (la domiciliu, la serviciu); 
• distribuţia activităţilor după scopul în care 
desfăşoară activitatea (în interes de serviciu, 
în interes personal). 
Aceste clasificări vor fi dezvoltate pe măsură 
ce se va considera necesară existenţa unor 
alţi indicatori.  
A. Criteriul de clasificare statistică „re-
ţeaua”, care se referă la proliferarea tehnolo-
giei informaţiei şi comunicaţiei dar şi la cali-
tatea şi gradul de dotare a infrastructurii pre-
cum şi existenţa echipamentelor, programelor 
şi serviciilor de asistenţă care permit utiliza-
rea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. 
El este compus din 18 variabile statistice, ca-
re reprezintă atât variabile cantitative cât şi 
calitative. 

 

Date oficiale: Date din anchetă: 
1. Procentul de PCuri conectate la Internet; 
2. Numărul de utilizatori Internet pe ISP; 
3. Numărul estimat de utilizatori Internet la 100 de locuitori; 
4. Numărul de abonaţi la telefonia mobilă la 100 de locuitori; 
5. Teledensitatea; 
6. Anul în care a fost introdusă pentru prima oară telefonia mobilă; 
7. Lista de aşteptare pentru liniile telefonice; 
8. Numărul de angajaţi în telecomunicaţii ce revin la 1000 de linii 
principale; 
9. Numărul de erori telefonice la 100 de linii principale. 
10. Disponibilitatea liniilor telefonice dedicate afacerilor; 
11. Disponibilitatea şi costul telefoniei mobile; 
12. Timp de aşteptare pentru o linie de comunicaţie (nr. ani); 
13. Numărul de PCuri la 100 de locuitori. 

1. Disponibilitatea accesului public la Internet; 
2. Percepţia asupra accesului la Internet prin ban-
dă largă; 
3. Preţul şi calitatea conectării la Internet; 
4. Disponibilitatea serviciilor specializate IT; 
5. Produse software corespunzătoare necesităţilor 
locale; 
6. Competiţia pe piaţa internă de software. 
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B. Criteriul de clasificare statistică „poli-
tici informatizate”, care se referă la mediul 
economic şi de afaceri dintr-o ţară, precum şi 
la politicile şi reglementările din domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. 

Acestea trebuie tratate în interdependenţă de-
oarece se influenţează reciproc şi pot exista 
atât legături directe cât şi inverse. Au fost 
identificate 12 variabile statistice, care repre-
zintă atât variabile cantitative cât şi calitative. 

 

Date oficiale: Date din anchetă: 

1. Costul accesului la In-
ternet; 
2. Venitul pe cap de locu-
itor. 

1. Reguli ale legilor; 
2. Eficienţa guvernului; 
3. Reglementarea activităţilor; 
3. Efectul perceput asupra calităţii şi preţului datorat competiţiei din sectorul tele-
comunicaţiilor; 
4. Efectul perceput asupra calităţii şi preţului datorat comptetiţiei din sectorul TIC; 
5. Cadrul legal care încurajează afacerile IT; 
4. TIC ca prioritate a guvernului; 
5. Numărul de zile necesar înfiinţării unei noi firme; 
6. Participarea femeilor în economie; 
7. Participarea grupurilor minoritare în economie; 
8. Poziţia relativă a ţării din punct de vedere tehnologic; 
9. Respectarea de către noul guvern a angajamentelor asumate de guvernele prece-
dente; 
10. Încrederea în sistemul poştal public. 

 

C. Criteriul de clasificare statistică „socie-
tatea informatizată”, care care ia în consi-
derare calitatea procesului de instruire utili-
zând tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, 
cuantificarea utilizării acesteia în procesul de 

învăţare, a oportunităţilor oferite precum şi 
unii factori de natură socio-demografică. În 
cadrul acestui criteriu au fost determinate 11 
variabile statistice, care au atât exprimări 
nominale cât şi numerice. 

 

Date oficiale: Date din anchetă: 

1. Numărul de neşcolarizaţi în total populaţie; 
2. Media anilor de şcolarizare pe întreaga popula-
ţie; 
3. Pierderea forţei de muncă specializate în IT; 
4. Pierderea inginerilor şi oamenilor de ştiinţă; 
5. Accesul la Internet în şcoli; 
6. Numărul de analfabeţi. 

1. Investiţiile în dezvoltarea abilităţilor IT ale an-
gajaţilor; 
2. Calitatea training-ului şi programelor educaţio-
nale din domeniul IT; 
3. Drepturile politice; 
4. Calitatea şcolilor publice; 
5. Diferenţe în calitatea şcolarizării copiilor bogaţi 
faţă de copiii săraci. 

 

D. Criteriul de clasificare statistică „eco-
nomia informatizată”, care ia în considerare 
măsurarea gradului participării sectoarelor 
publice şi private la societatea informaţională 
dar şi calitatea şi disponibilitatea infrastructu-

rii complementare. În urma cercetărilor a re-
zultat un număr de 22 de variabile statistice 
de natură numerică şi calitativă. 
 

Date oficiale: Date din anchetă: 

1. Venituri realizate pe locuitor din produse şi 
servicii TIC; 
2. Venituri la export realizate pe locuitor din pro-
duse şi servicii TIC; 
3. Creşteri anuale (%) pentru aparate de telefonie 
mobilă şi pentru calculatoare gazdă Internet. 
4. Consumul de energie electrică; 
5. Gradul de penetrare a televiziunii; 
6. Pierderile din reţeaua de distribuţie a energiei 
electrice; 
7. Procentul de drumuri cu pietris; 
8. Procentul de drumuri forestiere. 

1. Tranzacţiile de tip B2B; 
2. Tranzacţiile de tip B2C; 
3. Complexitatea Internetului pentru afaceri; 
4. Web site-uri comerciale; 
5. Investiţiile de capital ale firmelor interne în comerţul electro-
nic; 
6. Competiţia pe piaţa .com; 
7. Răspândirea obişnuinţei “intrării” pe Internet; 
8. Utilizarea sistemelor de plăţi bazate pe Internet; 
9. Complexitatea marketingului online; 
9. Timpul parcurs între oraşe; 
10. Calitatea facilităţilor navale; 
11. Utilizarea aplicaţiilor telematice; 
10. Calitatea transportului aerian; 
11. Disponibilitatea seviciilor guvernamentale online; 
12. Proporţia web site-urilor guvernamentale; 
13. Interacţiunile afaceri-guvern bazate pe Internet. 
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Variabilele luate în considerare vor fi reduse 
prin utilizarea unei multitudini de criterii 
analitice. De exemplu, variabilele puternic 
corelate vor fi convertite într-o scală de la 1 
la 7 utilizând o transformare liniară, astfel în-
cât să fie compatibile cu datele provenite din 
anchetă. 
Sursele de date oficiale pot fi Carta albă a 
IMM-urilor din România – Consiliul Naţio-
nal al întreprinderilor private mici şi mijlocii 
din România, Institutul Naţional de Statistică, 
ANRC, Raportul eEurope+, Raportul World 
Economic Forum, Ministerul Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei, deoarece sistemul 
de indicatori va putea fi utilizat şi pentru rea-
lizarea de comparaţii internaţionale. Din 
acest motiv, metodologia de lucru va trebui 
să fie compatibilă cu cea a Uniunii Europene. 
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