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The Information and Communications Technologies (ICTs) affect every activity and suppose changes in all domains: in administration (e-government), in business (electronic commerce), in education (long distance education), in culture (multimedia centers and virtual libraries) and in the manner of working (long distance working). Information and Communications
Technologies facilitate communication, processing, and transmission of information by electronic means and this plays a capital role.
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Introducere
Dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare reprezintă un factor important de creştere
a competitivităţii atât la nivel local cât şi naţional, deschizând noi perspective pentru o mai
bună organizare a muncii şi crearea de noi locuri de muncă. Totodată, se deschid noi perspective privind modernizarea serviciilor publice, a asistenţei medicale, a managementului
mediului şi a unor noi căi de comunicare între
instituţiile administraţiei publice şi cetăţeni.
Accesul larg la educaţie si cultură - pentru toate categoriile sociale, indiferent de vârstă sau
de localizarea geografică - poate fi de asemenea realizat cu ajutorul noilor tehnologii.
Tehnologiile moderne folosite la ora actuală
pentru transmisiile de date desfiinţează distantele dintre sursele de informaţii şi utilizatorii
acestora. Cele două entităţi se pot afla pe continente diferite; informaţia se poate propaga tot
atât de repede ca şi când ele s-ar afla alături.
Implementarea noilor tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor aduce cu sine o serie de
schimbări majore asupra tuturor activităţilor pe
care le desfăşoară omul şi prin urmare şi asupra zonelor cu care acesta interacţionează.
Conform DEX din punct de vedere matematic
termenul de implicaţie este definit astfel: relaţie logică între două proprietăţi astfel că exactitatea celei dintâi atrage exactitatea celei de–
a doua.
Studiile despre TIC şi implicaţiile sale sunt în
număr din ce în ce mai mare şi acestea tratează
în special patru aspecte [Ghilic et al.,2002]:

 Aspectul politic: politicieni care aprobă

şi
sprijină programele de implementare a noilor
tehnologii ar dori să aibă dovezi în sprijinul
afirmaţiilor că utilizarea lor va aduce toate beneficiile presupuse. Partea adversă ar dori să
aibă dovezi că beneficiile nu sunt atât de evidente sau nu depăşesc pierderile.
 Aspectul managerial: managerii organizaţiilor din sectorul informaţiilor, nonprofit sau cu
scop lucrativ, ar vrea să aibă o justificare pentru afirmaţiile potrivit cărora domeniul lor este
cel mai important în economia modernă, este
cheia succesului şi creşterii economice. În cele
din urmă sunt interesaţi să afle şi mai bine ce
este şi cum funcţionează afacerea lor;
 Aspectul intelectual: savanţii se străduiesc să
înţeleagă natura acestui nou obiect sau fenomen, efectele sale şi consecinţele potenţiale.
De asemenea publicul larg ar dori explicaţii
mai clare despre TIC, Internet.
 Aspectul social: gradul de instruire al populaţiei în legătură cu folosirea noilor tehnologii
şi evidenţierea beneficiilor pe care acestea le
aduc. Populaţia mai învârstă este reticentă la
schimbare şi la nou ceea ce constituie o barieră
în implementarea noilor tehnologii.
Este foarte important să se facă o analiză atentă asupra implicaţiei pe care TIC o are în societatea actuală şi acest lucru se poate face stabilind o serie de indicatori pe fiecare sector
dintr-o localitate urmând ca să fie extinşi la nivel regional şi naţional.
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2. Indicatori caracteristici pentru fiecare
sector dintr-o localitate
Pentru a sesiza implicaţiile TIC la dezvoltarea
localităţilor este necesară o analiza a indicatorilor caracteristici pe fiecare sector al vieţii
economico-sociale şi culturale. Toate sectoarele societăţii informaţionale înregistrează
schimbări datorate utilizării noilor tehnologii.
Sectoarele care înregistrează modificări evidente sunt: economic şi financiar; administraţia publică; întreprinderile mici şi mijlocii;
gospodăriile populaţiei; educaţia; sănătatea; turismul; cultura.
Observarea indicatorilor din sectorul economic şi financiar permite evidenţierea unor
creşteri/scăderi cantitative, dar şi calitative.
Este important de urmărit modul în care sunt
utilizate produselor TIC pentru vânzareacumpărarea on-line a produselor precum şi
modificarea cifrei de afaceri ca urmare a vânzărilor on-line.
 Numărul specialişti TIC;
 Numărul echipamente electronice;
 Numărul de calculatoare personale conectate
la Internet;
 Numărul utilizatori Internet;
 Ponderea numărului întreprinderilor cu conexiune Internet în totalul întreprinderilor
active
 Investiţii în produse hardware;
 Investiţii şi cheltuieli pentru produse şi serviciu ale tehnologiei informaţiei;
 Investiţii şi cheltuieli pentru produse şi serviciu ale comunicaţiei;
 Ponderea întreprinderilor care deţin site Web
propriu în total întreprinderi active;
 Ponderea întreprinderilor care cumpără-vând
on-line în total întreprinderi active;
 Ponderea cifrei de afaceri realizate via Internet în total cifră de afaceri a întreprinderilor
cu activitate economică;
 Ponderea cifrei de afaceri realizate via Internet în total cifră de afaceri a întreprinderilor
care vând on-line;
 Ponderea salariaţilor angajaţi în teleworking
în numărul total de salariaţi.
Este foarte important ca fiecare instituţie să
utilizeze sistemul electronic. Există o serie de
indicatori care pot să ne informeze asupra stadiului de informatizare a sectorului adminis-
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traţie publică: specialişti TIC; Numărul echipamente electronice; Numărul de calculatoare
personale conectate la Internet; Numărul utilizatori Internet; Ponderea instituţiilor cu conexiune Internet în totalul instituţiilor; Ponderea
investiţiilor şi cheltuielilor pentru produse şi
serviciu TIC în valoarea totală a investiţiilor şi
cheltuielilor; Investiţiile şi cheltuielile pentru
produse TIC.
Observarea indicatorilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii permite evidenţierea unor creşteri/scăderi cantitative, dar şi calitative ca urmare a implementării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării. Este important de urmărit modul în care sunt utilizate
produselor TIC pentru a stabilii din timp cale
pe care trebuie să o urmeze întreprinderea.
 Ponderea întreprinderilor care deţin calculatoare personale;
 Ponderea salariaţilor care utilizează calculatoare personale;
 Pondera întreprinderilor cu acces la Internet;
 Ponderea numărului de salariaţi care utilizează Internet-ul;
 Ponderea întreprinderilor care au site Web;
 Ponderea întreprinderilor care vând prin Internet;
 Ponderea întreprinderilor care cumpără prin
Internet.
Sectorul educaţie cuprinde atât instituţiile de
învăţământ din sectorul public cât şi instituţiile
de învăţământ privat. De asemenea, în calculul
indicatorilor se va ţine seama de toate cele trei
nivele de instruire respectiv primar, secundar
şi terţiar (conform clasificării Institutului Naţional de Statistică).
 Numărul de calculatoare personale la 100 de
elevi şi studenţi;
 Numărul de calculatoare personale conectate
la Internet la 100 de elevi şi studenţi;
 Ponderea instituţiilor de învăţământ conectate la Internet în total număr de instituţii de
învăţământ;
 Numărul de elevi şi studenţi utilizatori Internet.
Prin implementarea în cadrul sectorului sănătate a noilor servicii de comunicaţii electronice
se va obţine o creştere a eficientei, alături de o
scădere a costurilor. Folosirea instrumentelor
TIC în medicină determină o creşte a economi-
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ilor atât de partea sistemului medical, cât şi de
partea pacienţilor.
 Numărul echipamente;
 Numărul de calculatoare personale conectate
la Internet;
 Ponderea instituţiilor medicale cu conexiune
Internet în totalul instituţiilor;
 Ponderea investiţiilor şi cheltuielilor medicale pentru produse şi serviciu TIC în valoarea
totală a investiţiilor şi cheltuielilor;
 Investiţiile şi cheltuielile pentru produse
TIC.
Este necesară o analiză a indicatorilor TIC la
nivelul gospodăriilor populaţiei pentru şi acest
sector influenţează gradul de dezvoltare a localităţilor.
 Ponderea gospodăriilor cu telefon fix
 Ponderea gospodăriilor care deţin calculatoare personale conectat la Internet în totalul
gospodării
 Ponderea cheltuielilor pentru comunicaţii în
totalul cheltuielilor gospodăriei
Se ţine seama de toate instituţiile de cultură
care sunt pentru fiecare localitate un pilon al
dezvoltării armonioase. Fără dezvoltarea acestui sector, fără investiţii în produse TIC se
poate considera ca istoria precum şi relaţia cu
viitorul sunt date uitării ceea ce nu contribuie
la evoluţia pozitivă a localităţii..
 Ponderea instituţiilor de cultură care deţin
calculatoare personale;
 Ponderea salariaţilor care utilizează calculatoare personale;
 Pondera instituţiilor de cultură cu acces la
Internet;
 Ponderea salariaţilor care utilizează Internetul;
 Ponderea instituţiilor de cultură care au site
Web;
 Ponderea instituţiilor de cultură care vând
prin Internet.
Investiţiile în turism aduc venituri mari, ceea
ce fac din acest sector un pilon de bază al dezvoltării economice, dar şi al implementării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor.
 Ponderea unităţilor de turism care deţin calculatoare personale;
 Ponderea salariaţilor care utilizează calculatoare personale;
 Pondera unităţilor de turism cu acces la In-
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ternet;
 Ponderea salariaţilor care utilizează Internetul;
 Ponderea unităţilor de turism care au site
Web;
 Ponderea unităţilor de turism care oferă servicii prin Internet.
Analiza modului în care domeniile dintr-o localitate sunt influenţate de utilizarea noilor
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor este suport pentru realizarea unei localităţi virtuale. Este esenţial de urmărit modul de utilizare
a tehnologiilor avansate de comunicare în şi
între toate sectoarele din localitate pentru a
aprecia nivelul de dezvoltare a localităţi ce
urmează să aibă un corespondent virtual.
3. Concluzii
Pentru anumite regiuni geografice, existenţa
reţelelor locale permite posibilităţi de comunicare la distanţa, înlătură diferenţele determinate de lipsa de informaţii şi izolarea.. Pentru a
se putea adapta noile tehnologii la nevoile sociale, pentru a li se putea exploata potenţialul
trebuie în primul rând să existe posibilitatea
instruirii personalului instituţiilor şi întreprinderilor precum şi a populaţiei. Utilizarea corespunzătoare a tehnologiilor Web în scopul
creşterii gradului de accesibilitate a informaţiilor de calitate poate să conducă la reducerea
costurile administrative şi sociale.
Este foarte important ca la caracterizarea economică a fiecărei localităţii să se ţină seama de
indicatorii stabiliţii pe fiecare domeniu în parte, aceştia ajutând la stabilirea nivelului de
dezvoltare a fiecărei localităţi în parte.
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