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1. Rezumat 

Digitalizarea continuă a societății și economiei noastre transformă toate aspectele legate de viața 

cetățenilor și întreprinderilor. Această schimbare este inevitabilă și trebuie îmbrățișată prin 

considerarea potențialului de creștere și de competitivitate a României bazat pe TIC. Din păcate, 

există percepția în creștere că țara noastră nu a reușit să țină pasul, și se încadrează în spatele 

restului statelor membre UE. Deoarece în mai puțin de 25 de ani am trecut printr-o retehnologizare 

digitală a guvernului și economiei, însoțind creșteri sustenabile ale PIB, nu putem împărtăși acest 

pesimism. Deținem o multitudine de avantaje competitive și de resurse sustenabile care ne pot 

poziționa favorabil în clasamentul european sau internațional. Noi credem că România ar trebui să 

stabilească cel mai înalt nivel de ambiție pentru a profita de oportunitățile digitale în următorii 20 de 

ani: devenind una din piețele cele mai competitive la nivel european pentru sectoarele economice 

transformate digital. 

Propunerile de măsuri aferente acestei viziuni pentru piața unică digitală identifică sau definește 

cele mai bune repere din materii ca reglementare, economic, guvernanță și modelele tehnologice. 

2. Introducere 

Integrarea în piața unică digitală trebuie să fie următoarea fază în procesul de integrare europeană. 

O piață unică este, prin definiție, un mediu competitiv pentru afaceri unde firmele neproductive si 

ineficiente au pierderi ale cotei de piață sau ale cifrei de afaceri. In schimb, organizațiile adaptate 

pot beneficia de creșterea competitivității și reducerea costurilor, și pot deveni profitabile. Pentru 

consumatorii din piața unică digitală contextul concurențial generează produse și servicii mai ieftine 

și de calitate ca urmare a promovării soluțiilor inovative în procesele interne ale firmelor. O corelare 

puternică între vânzările online și PIB-ul pe cap de locuitor poate fi observată în anumite state 

membre. În unele economii importante - țările G8, Coreea de Sud și Suedia, economia internetului 

reprezintă 21 % din creșterea PIB-ului. 

3. Metodă de analiză - SWOT 

Piața Unică Digitală și România 

Puncte tari 

Infrastructura de comunicații adecvată tehnologic dar eterogenă ca distribuție geografică 

(Acoperire cu broadband > 30Mbps: 66% din gospodarii, Acoperire cu broadband fix: 90% 

populatie (2013), Nr. de conexiuni mobile la Internet: 8,2 mil(2013), 10 mil (dec. 2014), Romania 

pe primul loc in Europa in ceea ce priveste viteza de download pentru conexiuni broadband) 

Stimularea investițiilor în rețelele în bandă largă de generație următoare (NGN) este esențială 

pentru a susține creșterea în economia și societatea digitală, cu respectarea reglementărilor de 

sănătate și de mediu. Trebuie însă identificate resursele tehnice și financiare necesare pentru a 

sprijini aceste investiții considerabile. 
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Utilizatori Internet în dinamică pozitivă (Populație care a folosit vreodată Internetul: 61%, 

populatie care utilizeaza Internetul zilnic: 60% dintre utilizatori). 

Pentru a se asigura ca reforma serviciilor publice și private prin mijloace digitale este continuă, 

România trebuie să își asume un rol de lider în demersurile de educație și dezvoltare a abilităților 

digitale astfel încât potențialul economiei digitale și societatea cunoașterii să poată fi exploatat pe 

deplin. Nici un cetățean nu ar trebui să fie lăsat deoparte. Totuși este îngrijorător faptul că o 

proporție semnificativă dintre cetățeni (39%) este în imposibilitatea de a accesa sau de a utiliza 

serviciile digitale. Prin urmare este necesară perseverență în susținerea de inițiative legate de 

incluziunea digitală a cetățenilor, așa cum sunt prezentate și în triunghiul cunoașterii (cercetare, 

inovare, formarea). Ca repere-pilot de concentrare a demersurilor naționale actuale merită 

menționate: 

 încurajarea învățării inovatoare, de tip interdisciplinar și trans-curricular la toate nivelurile 

de educație 

 emanciparea și responsabilizarea cetățenilor prin diverse inițiative de alfabetizare digitală și 

mass-media 

 promovarea inițiativelor globale de tip “Hour of Code” pentru însușirea deprinderilor de 

programare 

 asigurarea accesului cetățenilor în vârstă, cu venituri reduse, la conținutul digital 

 sensibilizarea populației prin campanii de tip e-competențe 

 

Grad crescut de utilizare a device-urilor mobile (25% din tranzactiile din România sunt facute de 

pe device-uri mobile , platformele de online shopping migrează și sunt optimizate pentru zona 

mobile) 

Masă critică de magazine on-line și in dinamică (dec, 2014: 5.000 de magazine online, Inrolate in 

sistemul 3D Secure - 1.173 magazine ). 

Valoarea totala a tranzactiilor prin card in 2014 a fost de 337 milioane Euro, potrivit volumelor 

declarate de principalii procesatori de plăți. Numărul total al tranzacțiilor prin card a fost de 9.4 

mil., iar la finalul anului 2014, în România existau 13.6 mil. carduri înrolate în sistemul 3D Secure. 

 (date furnizate de Gpec.ro)  

 

Puncte slabe 

Legislatie neunitară cu celelalte state membre (Pentru tranzacționare transfrontaliera - 9.000 

EUR /IMM costuri suplimentare pentru conformarea cu legile nationale unde doresc sa-si vanda 

produsele&serviciile, si pana la 5.000 EUR/an TVA pt fiecare stat membru EU unde isi livreaza 

produsele) 

Cultura limitata a populației/firmelor în ceea ce privește protectia datelor personale (72% 

utilizatori de Internet EU se ingrijoreaza asupra interogarii a prea multor date personale online, 23% 

dintre utilizatori isi abandoneaza cosul de cumparaturi atunci cand sunt rugati sa se înregistreze, 

97% dintre consumatorii de pe mobile abandoneaza cosul cand li se cere inregistrarea) 

Digital gap (Decalaje semnificative în adoptarea tehnologiei 4G, slaba adoptie a mediului de 

afaceri a tehnologiilor digitale moderne, lipsa de competente digitale de bază și a profesioniștilor in 

IT, lipsa investitiilor sistemice în alfabetizare digitală, lipsa serviciilor e-government sistemice) 

Companiile, atât românești cat si cele externe nu au posibilitatea să se înființeze/înregistreze în 

România sau să dezvolte relații cu statul exclusiv prin mijloace electronice. Absolvenții de studii 
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superioare cu profil de specialitate (aprox. 8000/an) nu acoperă nevoia de personal competent din 

industria IT&C și industriile conexe. 

Rezistenta la schimbare – atitudini comportamentale (80% cumpărători au probleme cu 

mărimea produselor, teama ca nu le pot incerca, 68% considera complicat procedeul de returnare) 

 

Oportunitati 

Dinamica pozitivă a IMM-urilor europene digitale (Companiile care nu vor putea livra 

produse/serv online vor disparea in viitor. 57% potentiala crestere a companiilor care ar incepe/si-ar 

dezvolta comertul online transfrontalier, piata romaneasca de retail: intre 1,1 -1,2 miliarde Euro, 

aproape dubla ca valoare fata de anul 2013 (aprox. 600 milioane euro). Totusi, segmentul e-

commerce din totalul retail-ului este încă mic (intre 2,2 -2,5%) vs. EU retail online, 17% din total 

EU retail) 

Uniunea Europeană, prin strategii pragmatice și coerente, va debloca întregul potențial al 

comerțului electronic prin facilitarea plăților electronice și mobile, promovarea soluționării online a 

litigiilor transfrontaliere, creșterea încrederii cumpărătorilor în mediul on-line și finanțarea de 

proiecte prin care întreprinderile să devină mai flexibile și orientate spre inovare. Start-up-urile ar 

trebui să aibă, în acest mod, acces la o piață unică mult mai mare pentru a construi un avantaj 

competitiv la nivel mondial. Agenda digitală pentru Europa va facilita apariția și dezvoltarea de 

întreprinderi inovatoare, creative dar și extinderea marilor jucători globali digitali, prin politici 

adecvate de CDI, dezvoltare de proiecte multi-naționale și promovarea de inovații disruptive. De 

exemplu, noile tehnologii, cum ar fi imprimarea 3D, au potențialul de a revoluționa modul de 

producție al produselor și de a spori productivitatea și competitivitatea industriei în general, 

îmbunătățind eficiența utilizării resurselor.  

Legislatie europeană adaptată  

Cadrul actual al  legislației europene referitoare la drepturile de autor si la protectia datelor 

personale va fi revizuit pentru a fi adaptat mediului digital. Măsuri menite să facă procesul de 

licențiere mai puțin împovărător sunt benefice pentru creativitate și afaceri. Armonizarea 

prevederilor aferente dreptului de autor va elimina obstacolele din calea bunei funcționări a pieței 

interne. O abordare comună a statelor membre UE va pune în aplicare drepturile de autor pe 

Internet și va proteja și stimula investițiile în piețele de drepturi de autor.  

Cererea de conținut de tip entertainment on-line în creștere (12% crestere preconizata pana in 

2020, a veniturilor incasate de pe urma activitatilor de entertainment online - imagini, filme, 

muzica, jocuri) 

Industriile creative și culturale se situează pe locul trei ca și potențial în Noua Economie, cu o 

dinamică foarte mare. Un sistem educațional dedicat creativității, coalizarea actorilor din domeniile 

creative pentru promovarea de politici publice stimulative și încurajarea profesioniștilor de a 

colabora în domeniile conexe pot genera locuri de muncă și creștere economică. 

Reglementare prețuri pe piața unică digitală (0,11% - 0,16% crestere PIB EU pana in 2020, dacă 

se vor reforma conditiile de determinare a prețurilor serviciilor mobile) 

Revizuirea politicii integrate de reglementare a prețurilor serviciilor aferente utilizării 

infrastructurilor de comunicații electronice mobile generează efecte economice colaterale în sensul 

stimulării tranzacțiilor electronice transfrontaliere. In plus, evaluarea gradului în care consumatorii 

sunt discriminați online, luând în considerare țara în care trăiesc și consecințele economice și de 

consum ale acesteia, poate conduce la măsuri europene de uniformizare a practicilor comerciale on-

line. 
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Intensificarea introducerii tehnologiilor innovative. Cloud computing, știința datelor, 

imprimarea 3D și "Internet of Things" vor fi surse enorme de creștere. România trebuie să sprijine 

firmele să fie „early adopters” ale acestor tehnologii. Totodată trebuie să se asigure că participă la 

stabilirea și utilizarea standardelor tehnice care permit interoperabilitatea, păstrând în același timp 

flexibilitatea necesară pentru inovare continuă. 

Social media este considerat cel mai utilizat instrument de determinare și întâmpinare a nevoilor 

consumatorilor iar promovarea și publicitatea în eCommerce se estimează că va fi exclusiv pe 

retelele sociale. Totodată se estimează o creștere cu 206 mld. EUR a PIB EU până în 2020 daca s-ar 

utiliza Big Data de către companii. 

Piata globală conectată digital (2020: estimat 7,6 mld. populatia lumii – 50 mld. dispozitive IT 

conectate) 

Penetrarea intensivă a dronelor (Timpul de livrare va scădea drastic, la “livrare în aceeași zi”, în 

unele țări din lume există proiecte-pilot de livrare prin drone in 30 min. ) 

Uniunea Europeană susține inițiative pentru a simplifica livrarea prin poștă (piața unică pentru 

livrare de colete) vizând identificarea de soluții pentru îmbunătățirea tranzacțiilor transfrontaliere. 

Acest lucru ar trebui să conducă la reglementare limitată/dereglementare dar și la definirea unui 

cadru care stimulează concurența prin adoptarea tehnologiilor de tip drone. 62% din companiile 

care vând online consideră costurile de livrare ridicate o problema majoră. 

Introducerea de drone cu luarea amprentei și scanarea retinei, pentru livrarea de documente 

importante catre cetătean, servicii de curierat prin “roboti zburatori”, aplicații care oferă servicii de 

imagistica si inteligenta aeriană (conecteaza pilotii si dronele cu utilizatorii) sunt doar câteva din 

exemplele ce vor revoluționa curieratul clasic și vor scădea dramatic costurile de livrare. 

Dezvoltarea masivă de concentratori globali - mall-uri virtuale și platforme ce gazduiesc o 

varietate mare de magazine online 

Ca urmare a nevoii de adaptare la exigențele și cerințele sporite ale utilizatorilor va scădea drastic 

numărul  de magazine online care comercializeaza produse/servicii pe o singura piată de desfacere – 

vor aparea magazine multi-service sau One-Stop shop care acopera o paletă cât mai diversificată de 

produse și servicii, unde consumatorul poate cumpara tot ce are nevoie dintr-un singur loc. 

Adoptarea intensă a inovațiilor de tip app.: 
Enumerăm doar câteva exemple remarcabile: 

  Dezvoltarea de functionalitati 3D pt vizualizarea produselor comercializate (consumatorul 

trebuie să își facă o idee cât mai aproape de realitate despre produsul pe care vrea să îl 

cumpere) 

 Posibilitatea urmăririi în timp real a procesului de productie (prin live streaming/satelit), 

pentru creșterea încrederii consumatorului în brandul, produsele și serviciile favorite  

 Dezvoltarea de functionalități de urmărire și vizualizare prin satelit a coletului, pe tot 

parcursul traseului către destinație (consumatorul vrea sa fie din ce în ce mai implicat in 

procesul de achizitie) 

 eCommerce personalizat: consumatorii vor deveni din ce în ce mai exigenti cu 

produsele/serviciile pe care le achizitionează, magazinele online vor putea crea produse noi, 

unice si personalizate pentru un consumator unic sau vor putea modifica proprietătile unui 

produs deja existent, pt a-si mentine clientii sau a atrage clienti noi 

 Dezvoltarea de magazine online sustenabile, de tipul  “de la nastere pana la nastere”: 

obtinerea unui produs nou prin reciclarea unuia vechi sau deteriorat 
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 Introducerea de masini-robot inteligente (odata cu dezvoltarea inteligenței artificiale) care 

vor lua locul angajatilor umani, care pot interacționa cu consumatorul 24/7 și oferi asistență 

pe produs/serviciu 

 Dezvoltarea de comunităti online dedicate consumatorilor, cu review-uri pe produse/servicii 

Amenințări 

Modificarea legislatiilor nationale la nivelul fiecarui stat membru poate crea dezechilibre ce se 

pot raspândi către alte domenii, în afară de economie.  

Internetul oferă inovatorilor modalități nelimitate de a oferi produse și servicii mai bune. Sunt  

definite reguli europene care ajută start-up-urile prin asigurarea unui mediu concurențial echitabil și 

eliminarea barierelor din calea furnizării de servicii pe teritoriul UE. Această abordare ar trebui să 

se aplice, în mod egal, și pe piața digitală națională. 

Lipsa unor măsuri concrete de protejare a consumatorilor și cetățenilor (Lipsa încrederii 

cetatenilor in mediul online in general, sporirea numarului de fraude cibernetice si furturi de 

identitate, in viitor, 90% din joburi vor necesita un anumit nivel de competente digitale și educație 

în securitate cibernetică) 

Internetul a devenit vital pentru exprimarea și dezvoltarea cetățenilor și a întreprinderilor. Prin 

urmare, aceștia ar trebui să poată ’funcționa’ într-un mediu de încredere unde drepturile le vor fi 

respectate și  activitățile ilegale sunt sancționate în mod eficient. Numai atunci când consumatorii și 

întreprinderile au încredere că datele lor personale nu vor fi utilizate abuziv în mediul on-line, piața 

unică digitală va fi în măsură să ajungă la întregul său potențial și tehnologii inovatoare. Astfel, 

aceștia trebuie să fie în măsură să exercite un control mai bun asupra datelor lor - să conștientizeze 

modul în care întreprinderile utilizează datele și să încuviințeze folosirea acestora pentru a debloca 

servicii noi mai performante. In acest fel este stimulată inovarea bazată pe date (data-driven 

innovation) într-un climat care să asigure securitatea cetățenilor . 

4. Rezultate.Concluzii și recomandări 

Scenariul României integrată puternic în UE și piața unică digitală - Sansa unei mari 

schimbări economice 

Oricare companie din Romania poate avea peste 315 mil. de Europeni care utilizeaza Internetul 

zilnic, drept potențiali consumatori generând o crestere cu 25% a pietei de noi locuri de munca și 

noi modalitati de lucru la domiciliu ( grupuri de populatie dezavantajata).  

Uniunea Europeană, prin susținerea de strategii de dezvoltare de tipul Strategiei privind Piața Unică 

Digitală va construi un cadru legal care facilitează crearea rapidă a întreprinderilor, va acorda 

stimulente fiscale și va crea oportunități de investiții mai bune în proiecte inovatoare. Un principiu 

de tip "one-stop-shop" se va aplica astfel încât online întreprinderile să poată opera pe piața 

europeană fără a se confruntă cu prea multă birocrație. Afacerile de tip online ar trebui să treacă 

prin procesele administrative doar o singură dată, nu în fiecare stat membru în parte iar regimurile 

fiscale vor trebui să fie ajustate pentru ca modelele de afaceri digitale să fie armonizate între statele 

membre. Regimurile de reglementare vor fi clarificate la nivelul UE și vor devină mai eficiente, în 

scopul de a asigura o concurență loială între toți jucătorii. Astfel, România devine o forță globală, 

cunoscătoare a modalității in care consumatorii fac achizitii și a modului în care se dezvoltă 

schimbări de comportament si modificari de atitudini. 

 Formula ”Creștere prin Cunoaștere” va implica noi modele culturale și educaționale care vor avea 

un rol esențial in determinarea comportamentului cetateanului si a consumatorului in ceea ce 

priveste nevoile sale. 
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Scenariul integrării (economice) moderate în UE 

Piața unică poate avea un impact negativ, într-o primă etapă, asupra anumitor sectoare ale 

economiei naționale ca urmare a creșterii concurenței internaționale. Protecția națională a pieței și 

subvențiile naționale pot asigura supraviețuirea unor companii ineficiente pe termen scurt si pentru 

piețele sale tradiționale. Însă pe termen lung, în cazul în care întreprinderile nu reușesc să 

îmbunătățească procesele interne iar comertul electronic se desfasoara din inertie, si doar dacă și 

când există cerere din partea consumatorului, acestea vor eșua. Consecința poate fi șomajul sau 

migrația semnificativă. Se poate prefigura un declin economic accentuat (si al eCommerce), datorat 

neadaptării politicilor de vanzare/cumparare nevoilor consumatorului și a global, acestea trebuie să 

fie sprijinite să inoveze în diversele aspecte care definesc piața unică digitală sau sunt conexe 

acesteia. 
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http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCU

QFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fdae%2Fdocument.cfm%3F

doc_id%3D9934&ei=qz6VVejDOsWtygOOuZPwDA&usg=AFQjCNH-vlI4IyhnxuVhg1h-

Iqgb401JQQ&sig2=SuRs-fe8TiRQi6ANZY3w1g 

 Flash Eurobarometer 413, Companies engaged in online activities, 2015 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf 

 Gigaom Research, 2014, http://research.gigaom.com/report/tech-trends-for-2014 

 PWC, 6th Annual Digital IQ Survey, 2014, http://www.pwc.com/us/en/advisory/digital-iq-

survey/ 

 

2: Infrastructura (coordonator Ion Stănciulescu) 

 

INFRASTRUCTURA 

http://www.copenhageneconomics.com/
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/vision
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/global-europe-2050-summary-report_en.pdf
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fdae%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D9934&ei=qz6VVejDOsWtygOOuZPwDA&usg=AFQjCNH-vlI4IyhnxuVhg1h-Iqgb401JQQ&sig2=SuRs-fe8TiRQi6ANZY3w1g
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fdae%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D9934&ei=qz6VVejDOsWtygOOuZPwDA&usg=AFQjCNH-vlI4IyhnxuVhg1h-Iqgb401JQQ&sig2=SuRs-fe8TiRQi6ANZY3w1g
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fdae%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D9934&ei=qz6VVejDOsWtygOOuZPwDA&usg=AFQjCNH-vlI4IyhnxuVhg1h-Iqgb401JQQ&sig2=SuRs-fe8TiRQi6ANZY3w1g
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fdae%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D9934&ei=qz6VVejDOsWtygOOuZPwDA&usg=AFQjCNH-vlI4IyhnxuVhg1h-Iqgb401JQQ&sig2=SuRs-fe8TiRQi6ANZY3w1g
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
http://research.gigaom.com/report/tech-trends-for-2014
http://www.pwc.com/us/en/advisory/digital-iq-survey/
http://www.pwc.com/us/en/advisory/digital-iq-survey/
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 Având în vedere dinamica deosebită a dezvoltării economice şi sociale, precum şi 

documentele strategice adoptate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional, în timp ce perioada 

următorilor 5 ani prezintă o predictibilitate ridicată, cea a următorilor 15 ani se pretează la o viziune 

şi la scenarii strategice, având un anume grad de generalitate şi flexibilitate.  

 

 1. ANALIZA SWOT A SITUAŢIEI ACTUALE 

 Faţă de stadiul de dezvoltare a Infrastructurii de Comunicaţii de bandă largă în România,  se 

pot identifica următoarele: 

 

 Puncte tari (esenţiale) 

  Disponibilitatea fără discriminare, a unei game vaste de soluţii tehnice şi tehnologice, 

pentru asigurarea accesului la Internet de mare viteză, respectiv pentru conexiuni de bandă largă. 

  Existenţa unei pieţe mature a serviciilor electronice. 

  Un grad ridicat de acoperire cu bandă largă la punct fix (90% în 2013), cu bandă largă 

peste 30 Mbps (66% în 2013) şi cu bandă largă peste 100 Mbps, la punct fix (25% în 2013). 

  Disponibilitate ridicată a acoperirii 3G (96%) şi 4G (25%), precum şi dezvoltarea rapidă a 

acoperirii LTE (Long Term Evolution), ceea ce atrage consumatori din zona fixă, către zona mobilă. 

 

 Puncte slabe (esenţiale) 

  Puterea economică redusă a majorităţii populaţiei şi agenţilor economici. Conform 

TOPEurostat, în 2013 puterea de cumpărare în România a reprezentat 54% din media UE, situând 

România pe penultimul loc.  

  Procent redus din consum cheltuit pe bunuri din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC). În anul 2011 în România se cheltuia, alături de Bulgaria, cel mai mic procent 

la nivelul UE, 0,5%. 

  O rată redusă de penetrare a Internetului, chiar în zonele cu acoperire bună (acoperirea cu 

Internet de bandă largă, fix, în zonele rurale, era în 2013 de 78%). 

 

 Oportunităţi (esenţiale) 

  Nivelul scăzut al preţului conexiunilor de bandă largă şi triple play, pe piaţa din România, 

creează oportunitatea unei competiţii serioase între operatori. 

  Vitezele ridicate de transfer asigurate de reţeaua existentă de acces la Internet, 

reprezentând un avantaj, ca destinaţie pentru Centre de Servicii (Shared Service Centers) şi hub-uri 

de dezvoltare IT/software, precum şi ca furnizor de servicii Cloud, pentru alte pieţe europene. 

 

 Ameninţări (esenţiale)  

 Posibile întârzieri administrative în adoptarea cadrului legal necesar stimulării dezvoltării 

Infrastructurii de Comunicaţii. 

 Prudenţa operatorilor privind planurile de acoperire cu reţele de generaţie 4G, având în 

vedere investiţiile semnificative necesare implementării acestor reţele. 

 

2. VIZIUNI DE EVOLUŢIE 

 Având în vedere specificul Infrastructurii de Comunicaţii care se va interconecta în cadrul 

reţelei globale, evoluţia acesteia va fi influenţată de evoluţia generală în acest domeniu. 

 Pentru perioada următorilor 5 ani, aceasta este acoperită de prevederile Documentelor 

strategice adoptate la nivel naţional şi European, pentru Domeniul lnfrastructura de Comunicaţii 

respectiv „Broadband şi Infrastructura de Servicii Digitale”, urmând să fie disponibil un grup foarte 

avansat şi modern de reţele de Comunicaţii, care să asigure acoperirea la nivel naţional şi cu 

tendinţă de creştere susţinută a numărului de conexiuni mobile la Internet. 
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 Ţintele României pentru atingerea obiectivelor Agendei Digitale 2020, comparativ cu ţintele 

Uniunii Europene şi cu situaţia actuală, în niveluri relative, se prezintă astfel: 

 

Ţinte 

 

 Nivel 

  Nivel relativ   

din Ţinta U.E. 

 Grad de acoperire cu broadband peste 30Mbps (% gospodării) 80% 80% 

 Grad de conectare la broadband fix peste 100Mbps (% gospodării) 45% 90% 

 Grad de acoperire cu broadband fix (total populaţie)  100% 100% 

   

 Pentru această primă perioadă de planificare strategică, ipoteza integrării României în 

Uniunea Europeană, cu păstrarea suveranităţii naţionale, va asigura stabilitatea şi continuitatea 

evoluţiei deja programate prin Documentele strategice adoptate. 

 Pentru orizontul de timp 2035, elaborarea unor viziuni de evoluţie în domeniul 

„Infrastructura de Comunicaţii”, prezintă un anumit grad de incertitudine, dată fiind evoluţia 

aproape explozivă a tehnicilor şi tehnologiilor Informatice şi de Comunicaţii, precum şi tendinţele 

puternice de menţinere a acestei orientări, mai ales pe baza acumulărilor care se prevăd a fi obţinute 

la finele perioadei anterioare, respectiv 2015-2020. 

 În aceste condiţii viziunea oarecum calitativă a evoluţiei se prezintă astfel:   

 Beneficiind de o cerere intensă şi stabilă, precum şi de soluţii tehnice şi tehnologice înalt 

perfecţionate, Infrastructura de Comunicaţii va evolua deosebit de rapid, atât cantitativ, cât mai ales 

calitativ. 

 Ca urmare, este posibil ca aceasta să devină un „Mediu de Comunicaţii”, la care 

utilizatorii să aibă acces facil şi în care să acţioneze după dorinţă şi necesităţi, cu grad ridicat de 

interacţiune şi autonomie. 

 Acest Mediu se va putea prezenta ca un sistem complex, integrat şi intercorelat de 

mijloace tehnice interconectate, interoperabile şi interdependente şi a cărui funcţionare se va supune 

mai degrabă unor legi probabilistice, decât perceptelor clasice, actuale, de calitate a serviciului. 

 Este posibil să se producă mutaţii importante, chiar în modul de realizare a „Mediului de 

Comunicaţii”, astfel încât utilizatorii să îşi poată configura, după dorinţă şi necesităţi, propriul 

Mediu de Comunicaţii, prin interconectarea terminalelor proprii. 

 Având în vedere cercetările fundamentale şi de avangardă în curs, există posibilitatea 

punerii în evidenţă şi folosirii unor noi suporţi pentru transportul mesajelor purtătoare de informaţie, 

cum ar fi undele cerebrale şi transmisiunile în câmpul cuantic sau în cel gravitaţional. 

Pe aceste câteva considerente calitative, se estimează că:  

 Faţă de puternica globalizare şi integrare, este posibil ca ipoteza „integrării puternice a 

României în Uniunea Europeană”, să prezinte avantaje comparative, asigurând o corelare directă a 

evoluţiei proprii cu evoluţia generală. 

 Pentru o perioadă atât de îndepărtată, este posibilă chiar o schimbare de paradigmă în 

privinţa noţiunii de „suveranitate”, care va putea avea un cu totul alt înţeles, decât cel cu care 

suntem obişnuiţi în prezent. 

 

 

Recomandări strategice generale, pentru atingerea ţintelor propuse: 

  Asigurarea unui ritm intens al investiţiilor în infrastructură, încât să se menţină şi să 

crească avantajele comparative existente şi să se stimuleze secţiunile insuficient dezvoltate; 

 Acordarea de prioritate investiţiilor cu avantaje pe termen lung şi de tehnicitate şi calitate, 

ridicate. 
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 3: Evoluţia şi aportul activitãţilor de Cercetare, Dezvoltare, Inovare -CDI (coordonator 

Horia N. Teodorescu) 

 

Sinteza cercetărilor, subtema CDI (3. Evoluția și aportul activităților de CDI) 

Analiza SWOT (elementele principale prin prisma scopului proiectului și două scenarii) 

 

Puncte tari CDI 

• Tradiția unor școli (matematică, fizică, medicină, chimie, unele ramuri inginerești etc.). 

• Relativ bune legături europene între universități, cercetători. 

• Investiții încurajate de stat care favorizează dezvoltarea. 

• Rata relativ mare de investiții externe la nivel regional favorizează dezvoltarea. 

• O (relativ) bună cultură și tradiție a inovării în (unele) universități favorizează inovarea. 

 

Puncte slabe CDI 

• Număr mic de doctori (ca % populație) și un învățământ de doctorat și masterat mereu în 

schimbare, doar parțial competitiv ca nivel defavorizează cercetarea competitivă de amploare. 

• Procentul redus de specialiști (nivel 5 a,b, 6) defavorizează dezvoltarea. 

• Investiții reduse în cercetare din partea firmelor defavorizează dezvoltarea. 

• Bază materială relativ modestă pentru cercetare de vârf, chiar și în întreprinderi. Institutele 

de cercetare și universitățile au adesea o dotare modestă în domeniile de vârf, ceea ce defavorizează 

dezvoltarea. 

• Spirit antreprenorial redus defavorizează dezvoltarea de produse inovative. 

• O (relativ) slabă cultură și tradiție a inovării în (multe) firme defavorizează inovarea. 

• O legislație cu distorsiuni, nu foarte favorabilă inovării. 

• Sprijin variabil în timp din partea statului pentru inovare. 

 

Oportunități CDI 

• O reputație destul de bună a învățământului superior național, care poate atrage studenți, 

masteranzi, doctoranzi străini (ceea ce favorizează cercetarea universitară), precum și contribuie la 

atragerea de investiții. 

• Salarii relativ mici față de EU, pentru cercetători, care pot atrage investitori (în cercetare și 

în dezvoltare) și favoriza introducerea inovării. 

• Unele firme au o dotare bună pentru dezvoltare. 

• Distanța în inovare față de alte țări din EU este nejustificată de nivelul de pregătire a 

specialiștilor ceea ce indică potențial neexploatat și posibilități de recuperare. 

 

Amenințări CDI 

• Concurența mare în regiune / UE, în atragerea investițiilor în cercetare și dezvoltare. 

• Distanța mare între ținta actuală și situația actuală în învățământ si cercetare poate 

compromite eforturile de redresare.  

• Salarii și satisfacții profesionale necompetitive la nivel EU, ceea ce încurajează plecarea 

cercetătorilor tineri. Salariile necompetitive acordate specialiștilor și perspective profesionale relativ 

reduse fac ca și dezvoltarea să fie afectată; tendințe de „emigrare profesională”. 

• O etică a cercetării considerată adesea (mult) sub standardele EU. 

• Evoluții geo-politice care pot face neatractive investițiile pe termen lung (CDI). 

• Competiție mare din partea țărilor din afara EU, în comercializarea unor produse noi, 

inovative, la un cost competitiv poate defavoriza inovarea si în general CDI. 

• O susținere statală uneori absentă sau incoerentă în domeniul inovării. 

 

Doua scenarii – Perspectiva 2035 CDI 

1. In cazul unei integrări reduse, ca în prezent, este probabilă păstrarea tendinței, cu oarecare 

omogenizare regională posibilă : 
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• Tendința de investiții în CDI nu permite recuperarea decalajului față de EU, decât în cazul 

(puțin probabil) al modificării radicale, agresive, a tendințelor naționale actuale. 

• Este probabilă o creștere a PIB mai rapidă decât media EU; în consecință, sunt de așteptat 

ușoare îmbunătățiri în CDI, relativ cu media EU, dar nu îmbunătățiri majore ale situației.  

 

2. In cazul unei integrări puternice, este posibilă (dar nu sigură) o creștere mai accelerată a CDI 

(investiții proprii, investiții EU dirijate regional) și un grad de competitivitate crescut (stimulat), 

conform cu și aliniat la media EU. Dar, chiar și cu o tendință de aliniere la media EU, față de media 

OCDE va exista o rămânere în urmă semnificativă dacă strategiile interne actuale nu se schimbă 

fundamental (investiții agresive în învățământ și cercetare; legislație care să încurajeze spiritul 

inovativ, antreprenorial și concurențial de nivel global, producția și exportul de produse inovative 

etc.). 

 

4: Corpul de acte normative (coordonator Ana Elena Iancu) 

 

 

         I. ANALIZA SWOT A STĂRII ACTUALE A ACTELOR  NORMATIVE U.E.- 

ROMÂNIA  

        În cadrul analizei legislației naționale și a actelor normative comunitare implementate la 

nivelul legislației românești am identificat o serie de caracteristici și tendințe pentru viitor pe care 

le-am inclus într-un studiu utilizat în mod frecvent în mediul economic, dar care are aplicații extrem 

de variate în toate domeniile și creează o perspectivă de studiu pe termen mediu și lung. În acest 

sens am realizat analiza SWOT ce a fost structurată având în vedere identificarea unor aspecte 

legislative în domeniul IT în România, raportat la legislația comunitară și la armonizarea la nivel 

național, în mai multe segmente sau subdomenii precum: comerțul electronic, drepturile de autor 

privind produsele software și bazele de date, documentele electronice, publicitatea online, plățile 

online, legislația în domeniul vieții private, criminalitatea informatică, guvernarea electronic și 

comunicațiile electronice. 
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PUNCE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

Legislația privind comerțul electronic 

- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 

diversificarea rețelelor de comunicație în comerțul 

electronic ce determină creșterea profiturilor în 

mediul de afaceri și crearea unor noi segmente de 

piață; 

- Internetul este mediul prin care comerţul 

electronic se realizează, este omniprezent, accesibil 

şi ieftin; 

- Accesul la resursele oferite de comerţul electronic 

se poate face printr-o gamă largă de tehnologii 

(calculatoare, PDA-uri, telefoane mobile, 

televiziune digitală, cabine telefonice) care se 

realizează într-un ritm accelerat; 

- Efectuarea rapidă de cumpărături  sau alte 

tranzacţii la orice oră, în orice zi în condițiile în 

care nu este necesară deplasarea fizică  a clientului, 

ci este suficientă vizitarea magazinelor virtuale; 

- Posibilitatea încheierii contractelor la distanţă 

între furnizor și client în condițiile oferirii unui 

sistem de comandă cu un coș de produse, pe baza 

completării unui formular electronic; 

- Piața unică pentru comerciant îi creează 

posibilitatea de a oferi servicii de tranzacționare pe 

Internet în toată Uniunea Europeană, cu condiția 

respectării legilor și reglementărilor comerciale în 

vigoare în țara sa de origine;  

- Existența sistemelor alternative de soluționare a 

litigiilor în afara instanțelor de judecată care oferă 

consumatorilor și operatorilor posibilitatea de a 

rezolva diferendele pe cale amiabilă pe calea 

arbitrajului, prin mediere sau conciliere. 

Legislația privind comerțul electronic 

 

- Practici comerciale incorecte fie sub forma 

înșelătoriei, fie prin prezența practicilor 

comerciale agresive care pot determina 

consumatorul să ia decizii pe care altfel nu le-

ar lua; 

- Eficiența cadrului juridic în domeniul 

economic poate fi influențată negativ de 

modificările legislative frecvente care creează 

o anumită instabilitate; 

- Implicarea insuficientă a inovării; 

- Acceptarea noilor modalităţi de plată (bani 

electronici/digitali); 

- Cadrul legal şi normativ: cadrul fiscal aflat în 

dinamică permanentă prin modificarea și 

completarea reglementărilor, drepturile asupra 

proprietăţii, protecţia datelor consumatorului; 

- Dificultatea de integrare a Internet-ului şi a 

software-ului de comerţ electronic cu unele 

aplicaţii şi baze de date; 

- Unele produse software de comerţ electronic 

nu se potrivesc cu unele sisteme hardware şi 

sisteme de operare. 

Legislația privind drepturile de autor a 

produselor sofware și a bazelor de date 
- În Uniunea Europeană prin aplicarea Directivei 

91/250/CE protecția juridică a programelor pe 

calculator este acordată oricărei persoane fizice sau 

juridice eligibilă conform dispozițiilor legislației 

naționale privind drepturile de autor care se aplică 

operelor literare; 

- Protejarea juridică a bazelor de date de pe Internet 

care cuprind culegeri de opere literare, artistice, 

muzicale, imagini, opere cinematografice, 

audiovizuale etc. 

- Beneficiul utilizatorilor de a se conecta simultan la 

un produs software și de a-l folosi în regim 

shareware * utilizabile un timp după care necesită 

cumpărarea licenței, freeware*utilizare nelimitată 

gratuit sau open source* sau public domain sunt 

Legislația privind drepturile de autor a 

produselor sofware și a bazelor de date 
- Nivelul slab de investiții în sistemele 

moderne de stocare și prelucrare de informații 

raportat la celelalte state membre UE; 

- Încălcarea dreptului de proprietate 

intelectuală prin pirateria digitală sub diferite 

forme precum: copiere, accesul ilicit și 

transmiterea de software fără consimțământul 

explicit sau implicit al autorului. 
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utilizabile în mod liber nelimitat; 

- Software--ul beneficiază de protecție juridică cu 

condiția înregistrării la Oficiul Român pentru 

Drepturile de Autor *ORDA și în Registrul 

Programelor de Calculator care se găsește la 

Agenția Națională pentru Comunicații și 

Informatică; 

- UE oferă consultație liberă din anul 2000 asupra 

brevetabilității programelor pe calculator care fac 

parte din descrierea unei invenții și care are drept 

scop promovarea inovării și asigurarea 

competitivității pe piața unică. 

Legislaţia privind documentele electronice 

 

- Documentele electronice au un regim juridic 

special care se desfășoară în concordanță cu 

principiile concurenței libere și loaiale și acestea 

prezintă semnătura electronică a administratorului 

arhivei electronice, codul sursă al tuturor 

programelor utilizate pentru construirea și 

exploatarea arhivei electronice în scopul 

conservării; 

- Consultarea arhivei electronice se face numai în 

termenii stabiliți de titularul dreptului de dispoziție 

asupra documentului, iar depozitarea se face în 

centre de date care asigură integritatea și securitatea 

documentelor în formă electronică; 

- Avantajele îndeplinirii activității notariale a 

notarilor publici autorizați în materia actelor 

notariale prin legalizarea copiilor electronice pentru 

documentele originale, darea de dată certă prin 

marcarea temporală a documentelor, legalizarea  

traducerilor în forma electronică și eliberarea de 

duplicate. 

Legislaţia privind documentele electronice 

 

- Posibilitatea divulgării unor date cu caracter 

personal prin scurgerea de informații către un 

terț neautorizat; 

- Posibilitatea efectuării de acte notariale în 

formă electronică fără autorizație. 

Legislația privind publicitatea online 

- Autorul și realizatorul de publicitate răspunde 

solidar cu persoanele care își fac publicitate în 

condițiile încălcării prevederilor legii publicității; 

- Legislația românească oferă protecția juridică a 

comercianților împotriva publicității înșelătoare și a 

consecințelor defavorabile acestora; 

- Publicitatea online reprezintă un mijloc rapid și 

ușor accesibil pentru un număr din ce în ce mai 

mare de persoane; 

- Spațiul în care este expusă reclama este nelimitat, 

iar mijloacele publicitare pot fi complexe: text, 

sunet sau imagine; 

- Publicitatea online este un instrument de cercetare 

care măsoară numărul de persoane care au accesat o 

anumită pagină web. 

Legislația privind publicitatea online 

 

-  Existența fenomenului banner 

blindeness în care vizitatorii web 

ignoră informația publicitară; 

- Existența Ad –blocking –ului, care reprezintă 

blocarea reclamelor online cu ajutorul unor 

programe special create pentru împiedicarea 

reclamelor online. 
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Legislația privind plățile electronice 

- Introducerea mijloacelor electronice de plată 

asigură gestionarea mai bună a afacerilor și a 

lichidităților firmelor, într-un interval scurt de timp 

și cu costuri mai reduse; 

- Plata electronică permite deținătorului să 

efectueze mai multe operațiuni, precum: retragerea 

sau încărcarea cu numerar la bancomat, plata 

bunurilor și serviciilor achiziționate de la 

comercianți prin intermediul mediilor electronice 

sau efectuarea de transferuri de fonduri între conturi 

prin plata electronică; 

- Moneda electronică deține stocate electronic 

unități valorice care oferă clientului posibilitatea 

efectuării operațiunilor specifice instrumentelor de 

plată electronice; 

- Diminuarea volumului blocajului financiar în 

economia românească prin serviciile bancare de 

electronic banking, internet banking, mobile 

banking, card, e-Cecul. 

Legislația privind plățile electronice 

 

- Nu se întreprind acțiuni de informare 

statistică privind gradul de satisfacere a 

clienților în privința plăților electronice și nu 

se iau măsurile ce s-ar impune pentru 

îmbunătățirea serviciilor de acest tip. 

Legislaţie relevantă privind viaţă privată 

 

Codul penal al României  prevede în titlul I, 

Infracţiuni contra persoanei, capitolul IX, 

Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii 

private faptele care constituie infracţiuni în acest 

domeniu; Codul civil al României  reglementează în 

mod expres acest domeniu; Legislaţie specială; 

- Folosirea mijloacelor de supraveghere video, ale 

sistemelor automate în mediul public sau privat 

contribuie la creşterea securităţii umane, inclusiv a 

securizării patrimoniului, asigurarea securităţii unui 

perimetru, prevenirea şi combaterea infracţiunilor; 

- Colectarea, prelucrarea, actualizarea datelor în 

scopuri legitime pot ajuta în procesul de identificare 

a persoanelor, implicit în procesul aflării adevărului 

în situaţii concrete. 

Legislaţie relevantă privind viaţă privată 

 

- Utilizarea mijloacelor de supraveghere video 

neomologate determină o mărire a riscului în 

zonele monitorizate şi conduce la scăderea 

numărului de identificării bazate pe imagini; 

- Folosirea mijloacelor de supraveghere video 

în mod neadecvat fie ca posesor, fie ca număr, 

amplasare, rol, localizare poate aduce atingere 

dreptului la viaţa privată a individului; 

- Insuficientă infrastructură şi securitate pe 

sisteme interconectate poate duce la scurgeri 

de date/informaţii care pot să afecteze viaţă 

privată a persoanei; 

- Controalele insuficiente ca număr şi 

posibilităţile limitate de a verifica modul în 

care prin mijloacele automate sau neautomate, 

se colectează, înregistrează, organizează, 

stochează, adaptează, modifică, extrage date 

cu caracter personal determină crearea unui 

climat de neîncredere, nesiguranţă  în rândul 

societăţii care poate fi generator de 

infracţionalitate; 

- Există riscul ca datele cu caracter  personal 

să fie prelucrate cu rea-credinţă, în alte scopuri 

decât cele pentru care au fost colectate. 
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Legislaţie privind criminalitatea informatică 

 - Codul penal al Românie a preluat infracţiuni din 

legile speciale cu dispoziţii penale (de exemplu,  

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei); 

   - Termenii utilizaţi în domeniu sunt  definiţi  în 

legislaţia  naţională, europeană, inclusiv în legislaţia 

specială; 

 - Pe linia investigării criminalităţii informatice 

putem constata că  este bine reglementată procedura 

percheziţiei informatice în Codul de Procedură 

Penală al României la art. 168 Percheziţia 

informatică; 

- Instituţiile cu atribuţii în  lupta împotriva 

infracţionalităţii informatice în Romania au definite 

competenţe, strategii proprii şi structuri specifice. 

Exemplificăm prin:  

- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

(DIICOT). Serviciul pentru Combaterea 

Criminalităţii  Informatice; 

- Serviciul Român de Informaţii are structură 

specializată denumită Centrul Naţional 

Cyberint, în domeniul CyberIntelligence; 

- Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică  

(CERT-RO ); 

- Există o strategie privind securitatea cibernetică a 

României,H.G. nr. 271/2013 pentru aprobarea 

Strategiei de securitate cibernetică a României şi a 

Planului de acţiune la nivel naţional privind 

implementarea Sistemului naţional de securitate; 

- Există Strategia Naţională privind Agenda 

Digitală pentru România 2020. 

Legislaţie privind criminalitatea 

informatică 

- Un număr mare de persoane nu deţin 

informaţii minimale despre politicile, 

mijloacele şi metodele existente prin care se 

poate asigura securitatea informatică, în 

general; 

-  Necunoaşterea şi neconştientizarea rolului 

pe care fiecare individ îl are în procesul de  

prevenire a criminalităţii informatice; 

- Interes şi preocupări scăzute la nivelul 

instituţiilor publice sau actorilor privaţi faţă de 

alocarea de fonduri necesare achiziţionării de 

mijloace tehnico-ştiinţifice adecvate şi 

contractării unor servicii de specialitate în 

domeniul IT; 

- Resurse insuficiente şi puţin plătite la nivel 

de instituție publică/instituţie privată, implicit 

a lipsei specialiştilor proprii, cum sunt: 

managerii de departament tehnic, manageri de 

securitate, ingineri de sistem. 

  

Legislaţie privind guvernarea electronică 

 

- Folosirea în administraţia publică locală a 

tehnologiei informaţionale  şi comunicaţionale 

avantajează relaţia dintre funcţionarul public şi 

cetăţean, oferindu-i o mai mare accesibilitate la 

informaţii şi servicii specifice, reduce timpul de 

aşteptare a răspunsurilor, reduce costurile de 

deplasare, contribuie la realizarea unui management 

eficient al timpului ; 

- Contribuie la creşterea performanţelor în sistemul 

administraţiei publice; 

- Oferă numeroase posibilităţi de interconectare a 

domeniilor de activitate; 

- Simplifică procedurile, operaţiunile, îndeplinirea 

sarcinilor pe diferite linii de muncă. 

Legislaţie privind guvernarea electronică 

 

- Există încă un uşor decalaj între documentele 

printate necesare pentru a asigura securitatea 

gestiunii electronice care ajung la 

consumator/cetăţean şi posibilităţile reale de a  

utiliza serviciile electronice furnizate; 

- Insuficientă informare, cunoaştere şi 

conştientizare a avantajelor folosirii 

tehnologiei informaţionale şi comunicaţionale 

în rândul cetăţenilor; 

- Există încă un număr mare de persoane care 

nu folosesc serviciile electronice nefiind 

familiarizaţi cu asemenea servicii sau/şi 

necunoscând modul în care pot accesa aceste 

facilităţi. 
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Legislație privind comunicațiile electronice 

 

- La nivel naţional există Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Reglementare în  

Comunicaţii care pune în aplicare politicii naţionale 

în domeniul comunicaţiilor electronice, 

comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, 

inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea 

tehnică în aceste domenii; 

- La nivel european funcţionează Organismul 

autorităţilor europene de reglementare în domeniul 

comunicaţiilor electronice care are rolul de a 

asigura crearea unui cadru de reglementare 

armonizat şi coerent la nivel european ; 

- Asigură accesul rapid al utilizatorilor cu 

dizabilităţi, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale la 

sursele de comunicare, inclusiv serviciile poştale. 

Legislație privind comunicațiile electronice 

 

- Investitorii sunt reţinuţi în a împărţi riscurile 

unor investiţii efectuate pe piaţă 

comunicaţiilor; 

- Existenţa unor nevoi specifice/necesităţi 

diferite de comunicaţii  în funcţie de ariile 

geografice care sunt insuficient susțiunte de 

echipamentele tehnice. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

Legislația privind comerțul electronic 

 

- Evoluțiile tehnologice ale transportului de 

mărfuri; 

 -Securizarea îmbunătățită a tranzacțiilor de 

încasări de plăți electronice; 

- Dezvoltarea canalelor comerciale virtuale; 

- Creșterea numărului de familii deținătoare de 

calculatoare conectate la rețeaua  de Internet. 

Legislația privind comerțul electronic 

 

- Dezvoltarea comerțului de proximitate care 

intră în concurență cu comerțul electronic; 

- Prezența formelor de comercializare de tip 

super și hipermarket sau a magazinelor generale 

care oferă posibilitate rapidă de cumpărare; 

- Prețurile mai reduse oferite de alte forme de 

comerț. 

Legislația privind drepturile de autor a 

produselor sofware și a bazelor de date 
- Creșterea pieței în domeniul IT care determină o 

mai mare cerere de locuri de muncă pe piață și un 

număr similar de posturi de specialiști în crearea 

de software și baze de date; 

- Posibilitatea cesiunii drepturilor de folosință a 

unor programe de calculator prin încheierea unor 

contracte individuale de muncă cu organizațiile 

specializate; 

- Permanenta updatare a domeniului TIC și a 

inovațiilor în domeniu care determină o dinamică 

foarte rapidă a pieței de comerț electronic. 

Legislația privind drepturile de autor a 

produselor sofware și a băzelor de date 

 

- Distrugerea informației prin ștergerea 

voluntară a datelor sau a programelor sau 

producerea și răspândirea virușilor; 

- Necesitatea efectuării unor investiții 

substanțiale în domeniul creativității și inovării, 

în special în domeniul infrastructurilor de rețea; 

- Pirateria software împiedică dezvoltarea în 

România a unei piețe reale în domeniu și aduce 

prejudicii unei industrii de profil. 

Legislație privind documentele electronice 
- Posibilitatea verificării semnăturii electronice 

prin expertiza tehnică de specialitate pentru 

identificarea autorului înscrisului; 

- Înscrisul în formă electronică căruia i s-a asociat 

o semnătură electronică are același efect ca actul 

autentic între cei care l-au subscris; 

- Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaționale este autoritatea care monitorizează 

și controlează respectarea și aplicarea 

Legislaţia privind documentele electronice 
- Posibilitatea încălcării confidențialității 

datelor de creare a semnăturii electronice; 

-  Titularii de certificate privind semnătura 

electronică pot fi în pericol în cazul în care 

datele de creare a semnăturii ajung la un terț 

neautorizat; 

- Pericolul încălcării de către furnizorul  de 

servicii de certificare a semnăturii electronice a 

obligațiilor privind prelucrarea datelor cu 
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reglementărilor privind semnătura electronică. caracter personal; 

- Efectuarea de acte notariale în forma 

electronică de către notari publici fără 

autorizație sau în perioada suspendării din 

profesie. 

Legislația privind publicitatea online 
- Oportunitatea afișării publicității 24 din 24 în 

condițiile în care o campanie publicitară online 

poate fi lansată, modificată sau întreruptă imediat; 

- Prețul mult mai mic al unei campanii pe Internet 

comparativ cu una TV sau radio, fapt care permite 

în viitor dezvoltarea acestui segment de marketing 

prin accesarea mijloacelor de publicitate online; 

- Creșterea continuă a valorii pieței de publicitate 

online; 

- Implementarea strategiilor de comunicare online 

în mod eficient vor reflecta în viitor evoluția 

pozitivă a afacerilor și a numărului de clienți de 

interesați de acest tip de publicitate. 

Legislația privind publicitatea online 

 

- Existența publicității online de tip agresiv care 

prejudiciază respectul pentru demnitatea umană 

și morala publică și include discriminări pe 

criterii de rasă, sex, origine socială etc; 

- Existența publicității care incită la violență; 

- Prezența publicității subliminale prin utilizarea 

de stimuli prea slabi pentru a fi percepuți în 

mod conștient, fapt care poate influența 

comportamentul economic al unei persoane. 

Legislația privind plățile electronice 

- România ca stat membru UE trebuie să ia măsuri 

care să permită libera circulație a serviciilor de tip 

financiar – bancar; 

- Atragerea de noi utilizatori de servicii de plată 

electronică și lărgirea gamei de servicii oferite; 

- Sistemul național de plăți electronice 

funcționează conform standardelor și cerințelor 

internaționale, fapt care permite în viitor o amplă 

dezvoltare în ceea ce privește operațiunil de plată 

electronică. 

Legislația privind plățile electronice  

- Schimbări tehnologice cu implicații în mediul 

de afaceri; 

- Intruziunea programelor malițioase în sistemul 

bancar prin Internet, fapt care prezintă un grad 

de risc; 

- Adoptarea unor reglementări legislative 

restrictive cu impact nefavorabil; 

- Vulnerabilitatea la fluctuațiile mediului de 

afaceri. 

Legislaţie privind viaţă privată 

- Instituţiile publice sau actorii privaţi din mediul 

economic au achiziţionat în ultima perioadă, un 

număr mare de sisteme de supraveghere video. 

Înregistrările, imaginile rezultate pot fi folosite şi 

în alte domenii, după parcurgerea procedurilor 

legale, inclusiv pentru asigurarea pazei şi 

protecţiei bunurilor, valorilor, proprietăţilor; 

- Accesarea de fonduri europene pentru proiecte 

care au ca obiectiv pregătirea de specialitate a 

personalului din cadrul societăţilor comerciale 

care activează în domeniul  elaborării analizelor de 

risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

- Utilizarea tehnicii biometrice de teren în vederea 

supravegherii traficului, verificării persoanelor, 

identificării persoanelor ori pentru pătrunderea în 

diferite zone,  conectate la mijloace tehnico-

ştiinţifice de laborator şi/sau sisteme automate. 

Legislaţie privind viaţă privată 

- Utilizarea sistemelor video pentru a controla 

accesul, respectarea programului, 

corectitudinea, eficienţa, relaţionarea, 

mobilitatea internă a angajaţilor poate duce la 

încălcarea dreptului la viaţă privată a acestora 

sau a persoanelor care tranzitează asemenea 

spaţii monitorizate; 

- Insuficienta semnalizare, indicare a zonelor 

publice în care monitorizarea este permanentă 

duce la crearea unei stări de disconfort, uneori 

putând genera abuzuri în folosirea imaginilor 

persoanelor fizice sau folosirea excesivă a 

acestora; 

- Folosirea dronelor în mod necontrolat, abuziv, 

excesiv de către persoane neavizate, 

neautorizate şi cu rea-credinţă  în vederea 

fotografierii,  captării  şi înregistrării de imagini 

şi sunete. 
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Legislaţie privind criminalitatea informatică 

 - utilizarea calculatoarelor, telefoanelor mobile, 

tehnologiei noi de informaţii  în casele cetăţenilor 

în diferite scopuri; 

  - Intensificarea cooperării 

interinstituţionale/structuri  desemnate pe linia 

descoperirii, investigării, prevenirii şi combaterii 

criminalităţii informatice; 

- Existenţa administratorilor de reţea la nivel de 

instituţie publică/instituţie privată. 

Legislaţia criminalităţii informatice 

 - Identificarea factorilor motivaţionali care 

determină diferite forme de manifestare, 

evoluţie şi dinamică a criminalităţii informatice, 

în general se face după comiterea  faptei şi 

producerea urmărilor; 

-  Creşterea neîncrederii între/dintre actorii 

sectorului public şi între/dintre actorii sectorului 

privat. 

Legislaţie privind guvernarea electronică 

- Posibilităţi nelimitate de a utiliza serviciile prin 

Internet; 

- Aplicaţii uşoare pentru a accesa anumite servicii; 

- Cunoaşterea modului de folosire a tehnicii, 

respectiv aplicaţiilor de la vârste foarte mici; 

- Prevederea ca obligatorii a orelor de iniţiere  PC 

în curricula școlară; 

- Oferă posibilitatea persoanelor din diferite 

categorii sociale sau cu diferite nevoie sociale să 

participe la dezvoltarea comunităţilor din care fac 

parte. 

Legislaţie privind guvernarea electronică 

- Insuficienta cunoaştere a legislaţiei specifice 

în rândul populaţiei; 

- Securizarea precară a unor servicii care pot 

produce disfuncționalități majore în 

desfăşurarea normală a relaţiilor de serviciu; 

- Lipsa întocmirii analizelor de risc profesional; 

- Timp de reacţie relativ lung raportat la 

situaţiile de risc; 

- Lipsă sau infrastructură neadaptată nevoilor 

specifice persoanelor cu dizabilităţi în a accesa 

acest tip de servicii. 

Legislație privind comunicațiile electronice 

- Infrastructura primară, existentă poate fi utilizată 

în procesul de extindere a comunicaţiilor 

electronice şi a serviciilor poştale în zonele greu 

accesibile; 

- Accesarea paginilor proprii ale operatorilor 

asigură o radiografie permanentă a situaţiei actuale 

a domeniilor specifice, a formelor comunicaţiilor 

oferite, a tarifelor, timpului de efectuarea şi a 

condiţiilor de folosire a acestora; 

- Existenţa unor proceduri speciale referitoare la 

activităţile contabile întocmite în aceste domenii 

determină pe de o parte o mai bună monitorizare şi 

reducerea numărului de infracţiuni şi pe de altă 

parte, contribuie la diversificarea metodelor tactice 

aplicabile în investigarea unor fapte prevăzute de 

legea penală;  

- Rapoartele statistice întocmite pe piaţa de 

comunicaţii electronice pot fi folosite la elaborarea 

unor politici actuale în funcţii de  specificul ariilor 

geografice şi preferinţa consumatorilor. 

Legislație privind comunicațiile electronice 

- Existenţa unor comportamente netransparente 

cu privire la condiţiile de utilizare a serviciilor 

de comunicaţii electronice destinate publicului; 

- Vulnerabilităţi în asigurarea protecţiei 

drepturilor persoanelor la viaţa privată datorate 

necunoaşterii caracteristicilor tehnice ale 

mijloacelor folosite în timpul efectuării unor 

comunicaţii electronice; 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii  

necesare pentru a optimiza comunicaţiile; 

- Inexistenţa unor centre de cercetare regionale 

specializate în comunicaţii electronice şi 

servicii poştale care să pună la dispoziţie 

specialiştii în pregătirea resursei umane care 

deservesc serviciile de comunicaţii electronice, 

serviciile poştale. 

  

 

În raport cu fiecare segment legislativ abordat am identificat o serie de PUNCTE TARI: 

        - Internetul este mediul în care comerţul electronic se realizează  într-un mod foarte accesibil 

şi ieftin; în acest tip de comerț se pot face cumpărături sau alte tranzacţii în mod rapid și la orice 

oră, în orice zi în condițiile în care nu este necesară deplasarea fizică  a clientului, ci este suficientă 

vizitarea magazinelor virtuale; 

        - Accesul la resursele oferite de comerţul electronic se poate face printr-o gamă largă de 

tehnologii (calculatoare, PDA-uri, telefoane mobile, televiziune digitală, cabine telefonice) care se 
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realizează într-un ritm accelerat; mediul de afaceri își mărește profiturile prin dezvoltarea 

infrastructurii în cadrul rețelelor de comunicații oferite de comerțul electronic; 

      - Piața unică pentru comerciant îi creează posibilitatea de a oferi servicii de tranzacționare pe 

Internet în toată Uniunea Europeană, cu condiția respectării legilor și reglementărilor comerciale în 

vigoare în țara sa de origine; comerciantul are oportunitatea de a oferi servicii consumatorilor prin 

încheierea contractelor la distanță în baza completării unui formular electronic; 

     - În Uniunea Europeană prin aplicarea Directivei 91/250/CE protecția juridică a programelor pe 

calculator este acordată oricărei persoane fizice sau juridice eligibilă conform dispozițiilor 

legislației naționale privind drepturile de autor care se aplică operelor literare; de asemenea bazele 

de date de pe Internet care cuprind culegeri de opere literare, artistice, muzicale, imagini, opere 

cinematografice, audiovizuale beneficiază de protecție juridică 

     - Beneficiul utilizatorilor de a se conecta simultan la un produs software și de a-l folosi în regim 

shareware (utilizabile un timp după care necesită cumpărarea licenței), freeware (utilizare 

nelimitată gratuită) sau open source (utilizare în mod liber nelimitată);   

      - Avantajele îndeplinirii activității notariale a notarilor publici autorizați în materia actelor 

notariale prin legalizarea copiilor electronice pentru documentele originale, darea de dată certă prin 

marcarea temporală a documentelor, legalizarea  traducerilor în forma electronică și eliberarea de 

duplicate. (legislație privind legislația electronică); 

       - Publicitatea online reprezintă un mijloc rapid și ușor accesibil pentru un număr din ce în ce 

mai mare de persoane în condițiile în care spațiul în care este expusă reclama este nelimitat, iar 

mijloacele publicitare pot fi complexe: text, sunet sau imagine;  

      - Introducerea mijloacelor electronice de plată asigură gestionarea mai bună a afacerilor și a 

lichidităților firmelor, într-un interval scurt de timp și cu costuri mai reduse;  

      - Plata electronică permite deținătorului să retragă sau încarce numerar la bancomat, să 

plătească bunurile și serviciile achiziționate de la comercianți prin intermediul mediilor 

electronice, precum și să efectueze transferuri de fonduri între conturi prin plata electronică;  

              - În cadrul legislației privind viața privată folosirea mijloacelor de supraveghere video, ale 

sistemelor automate în mediul public sau privat contribuie la creşterea securităţii umane, inclusiv a 

securizării patrimoniului, asigurarea securităţii unui perimetru, prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor;  

       - Instituţiile și organismele cu atribuţii în  lupta împotriva criminalităţii informatice în Romania 

au competenţe, strategii proprii şi structuri specifice și funcționează prin respectarea prevederilor 

H.G. nr. 271/2013 prin care este aprobată Strategia de securitate cibernetică a României; ex: 

Serviciul pentru Combaterea Criminalităţii  Informatice din cadrul DIICOT, Centrul Național 

Cyberint din cadrul S.R.I. și Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 

(CERT-RO );  

     - Folosirea în administraţia publică centrală și locală a tehnologiilor IT avantajează relaţia dintre 

funcţionarul public şi cetăţean, oferindu-i o mai mare accesibilitate la informaţii şi servicii 

specifice, reduce timpul de aşteptare a răspunsurilor, reduce costurile de deplasare, contribuie la 

realizarea unui management eficient al timpului; 

      - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pune în aplicare 

politicile naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al 

serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii. 

 

PUNCTE SLABE: 

        - Prezența practicilor comerciale incorecte fie sub forma înșelătoriei, fie prin prezența 

practicilor comerciale agresive care pot determina consumatorul să ia decizii pe care altfel nu le-ar 

lua în cadrul comerțului electronice;  



20 
 

        - Modificările legislative frecvente în mediul economic și financiar produc o anumită 

instabilitate și influențează în mod negativ investițiile străine în România, fapt care se repercuteză și 

asupra comețului electronic;  

       - Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală prin pirateria digitală sub diferite forme 

precum: copiere, accesul ilicit și transmiterea de software fără consimțământul explicit sau implicit 

al autorului; 

      - Nu se întreprind acțiuni de informare statistică privind gradul de satisfacere a clienților în 

privința plăților electronice și nu se iau măsurile ce s-ar impune pentru îmbunătățirea serviciilor de 

acest tip; 

       -  Insuficienta infrastructură şi securitate pe sisteme interconectate poate duce la scurgeri de 

date/informaţii care pot să afecteze viaţă privată a persoanei;      

      - Necunoaşterea şi neconştientizarea rolului pe care fiecare individ îl are în procesul de 

prevenire a criminalităţii informatice; majoritatea cetățenilor români nu deţin informaţii minimale 

despre politicile, mijloacele şi metodele existente prin care se poate asigura securitatea informatică;  

     - Identificarea unui segment majoritar de cetățeni români care nu folosesc serviciile electronice 

nefiind familiarizaţi cu asemenea servicii şi necunoscând modul în care pot accesa aceste facilităţi.  

 

        OPORTUNITĂȚI: 

       - Securizarea îmbunătățită a tranzacțiilor de încasări de plăți electronice și dezvoltarea canalelor 

comerciale virtuale;  

       -  Creșterea pieței în domeniul IT care determină o mai mare cerere de locuri de muncă pe piață 

și un număr similar de posturi de specialiști în crearea de software și baze de date;  

       - Diversitatea situațiilor în care cetățeanul are posibilitatea utilizării înscrisului în formă 

electronică căruia i s-a asociat o semnătură electronică cu același efect ca actul autentic între cei 

care l-au subscris;  

       - Prețul mult mai mic al unei campanii pe Internet comparativ cu una TV sau radio, permite în 

viitor dezvoltarea acestui segment de marketing prin accesarea mijloacelor de publicitate online;  

       -  Posibiliatea atragerii de noi utilizatori ai servicii de plată electronică și lărgirea gamei de 

servicii oferite;  

       - Oportunitatea diversificării mediului de utilizare a tehnicii biometrice de teren în vederea 

supravegherii traficului, verificării persoanelor, identificării persoanelor ori pentru pătrunderea în 

diferite zone,  conectate la mijloace tehnico-ştiinţifice de laborator şi/sau sisteme automate; 

       - Reglementările legale din domeniul guvernării electronice oferă posibilitatea persoanelor din 

diferite categorii sociale sau cu diferite nevoie sociale să participe la dezvoltarea comunităţilor din 

care fac parte; 

      - Infrastructura primară, existentă poate fi utilizată în procesul de extindere a comunicaţiilor 

electronice şi a serviciilor poştale în zonele greu accesibile;  

      - În comunicațiile electronice accesarea paginilor operatorilor asigură o radiografie permanentă 

a situaţiei actuale a domeniilor specifice, a formelor comunicaţiilor oferite, a tarifelor, timpului de 

efectuarea şi a condiţiilor de folosire a acestora. 

 

     AMENINȚĂRI:  

       - Distrugerea informației prin ștergerea voluntară a datelor sau a programelor sau producerea și 

răspândirea virușilor aduce prejudicii produselor software și autorilor acestora; 

       - Prezența pirateriei software care împiedică dezvoltarea în România a unei piețe reale în 

domeniu și aduce prejudicii unei industrii de profil; 

       - Prezența publicității virtuale subliminale prin utilizarea de stimuli prea slabi pentru a fi 

percepuți în mod conștient, poate influența comportamentul economic al unei persoane prin luarea 

unor decizii dirijate, pe care altfel nu le-ar lua; 

      - Vulnerabilitatea la fluctuațiile mediului de afaceri în privința plăților electronice; 
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     - Insuficienta semnalizare, indicare a zonelor publice în care monitorizarea este permanentă duce 

la crearea unei stări de disconfort, uneori putând genera abuzuri în folosirea imaginilor persoanelor 

fizice sau folosirea excesivă a acestora, fapt care aduce prejudicii vieții private; 

      - Identificarea factorilor motivaţionali care determină diferite forme de manifestare, evoluţie şi 

dinamică a criminalităţii informatice, în general se face după comiterea  faptei şi producerea 

urmărilor, în timp ce analiza acestor factori trebuie avută în vedere și în cadrul metodelor de 

prevenție a acestui fenomen; 

     - Securizarea precară a unor servicii care pot produce disfuncționalități majore în desfăşurarea 

normală a relaţiilor de serviciu în cadrul guvernării electronice. 

 

II. Viziuni de evoluție a legislației naționale în cadrul Uniunii Europene pentru 

orizonturile 2016 – 2035 prin prezentarea unor secenarii strategice având în vedere gradul de 

integrare al României în U.E.: 

      Locul de unde plecăm în anul 2015 în privinţa domeniului Societăţii Informaţionale, conform 

indicilor economici şi ai societăţii digitale este locul 28 din cele 28 de state membre ale Uniunii 

Europene. Indicii pe baza cărora s-a realizat această clasificare au fost următorii: conectivitate, 

capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale şi serviciile publice digitale. În 

planul legislației naționale în raport cu reglementările comunitare considerăm că poziția României 

este mai bună decât cea indicată de punctajul deținut în domeniul Societății Informaționale. 

Estimăm că sunt posibile două scenarii: Scenariul I – Integrare medie a României în U.E. (cu un 

grad suficient de ridicat de autonomie) și Scenariul II – Integrare puternică a României în U.E. 

         În cazul în care Scenariul I devine realitate estimăm că armonizarea legislației naționale față 

de reglementările comunitare în domeniul IT vor permite avansarea României în clasamentul 

statelor membre prin ocuparea poziţiei 13 – 15 în ierarhia Uniunii Europene în acest domeniu în 

2035 și creșterea neivelului de trai . În cazul în care Scenariul II devine realitate estimăm că 

armonizarea legislației naționale față de reglementările comunitare în domeniul IT vor permite 

avansarea României în clasamentul statelor membre prin ocuparea locului 7 – 10 în ierarhia 

generală a ţărilor membre al Uniunii Europene în anul 2035. 

        În viziunea împlinirii Scenariului I obiectivul general constă în integrarea României la un 

nivel superior în cadrul Pieței Unice Digitale în următorii 20 de ani și dezvoltarea infrastructurii 

TIC în bandă largă la nivelul instituțiilor publice, companiilor private și al utilizatorilor privați. De 

asemenea un obiectiv important îl prezintă creșterea punctajului pentru indicele privind integrarea 

tehnologiei digitale și indicele privind serviciile publice digitale prin intermediul investițiilor 

prognozate pe termen mediu în Agenda Digitală a României 2020 și prin intermediul facilităților 

oferite actorilor din mediul IT în cadrul unor reglementări economico – financiare stimulatoare. 

Pentru vizunea aceasta este esențială elaborarea corentă și realistă a strategiilor și politicilor din 

domeniul IT, ținându-se seama de realitățile României raportate la cerințele U.E., precum și la 

necesitățile comunității reagionale și locale. Ținta în acest senariu poate fi atinsă în condițiile 

adaptării legislației naționale la evoluția tehnicii modiale și implementării unor noi proiecte în care 

să fie utilizate echipamente tehnice adecvate. În România este extrem de importantă asigurarea unei 

dezvoltări durabile prin politici care susţin eGuvernare şi eEconomie, precum și asigurarea creşterii 

semnificative a numărului de persoane cu competenţe profesionale şi transversale, adecvate pentru a 

participa activ la construirea societăţii – informaţionale. Reducerea criminalității informatice și a 

altor fenomene infracțioanale naționale și transnaționale în domeniul IT reprezintă de asemenea un 

obiectiv important pentru România în perspectiva de 5 – 10 ani.  

        În viziunea împlinirii Scenariului de integrare avansată, factorii de decizie din România 

trebuie să pună accent asupra incluziunii digitale (e-inclusion) care va permite o mai mare penetare 

a instrumentelor TIC în viaţa cotidiană a cetăţenilor și dobândirea treptată de competenţe digitale 

suplimentare. Un alt obiectiv important constă în dezvoltarea regiunilor administrative prin 

creşterea calităţii vieţii și alocarea de fonduri necesare dezvoltării infrastructurii TIC și a mediului 



22 
 

de cercetare – dezvoltare prin valorificarea potențialului profesioniștilor români. Întărirea capacităţii 

administrative pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene în domeniul TIC și îmbunăţăţirea 

reţelelor sistemelor de securitate cibernetică sunt alte două obiective importante ce trebuie avute în 

vedere. În această viziune este esențială perfecţionarea cadrului de desfăşurare a comerţului 

electronic prin elaborarea unor acte normative favorabile promovării investiţiilor în inovare şi prin 

stabilirea unui mediu transparent pentru întreprinderi/furnizori şi consumatori. 

Concluziile noastre au în vedere o serie de recomandări legislative pe care le considerăm 

importante în cotextul celor împlinirii celor două scenarii. În acest sens, în opinia noastră, 

următoarele aspecte ar trebui să fie luate în considerare și reglementate în mod clar și realist: 

* înfiinţarea de noi organisme regionale care să aibă competenţe specifice regionale și să asigure 

o bună guvernanţă la nivel regional, coerentă şi integrată în guvernanţa naţională, respectiv 

guvernanţa europeană (am făcut referire la buna colaborare, relaţionare şi coordonare a 

administraţiei la nivel regional, nu din punct de vedere politic);  

* instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii ar trebui să aibă 

atribuţii extinse în funcţie de factorii care generează fenomenele infracţionale, de evoluţia şi 

dinamica acestora, de exemplu: criminalitatea informatică (sistemele automate vor fi 

interconectate interinstituţional), infracţiuni contra vieţii private (folosirea dronelor în număr 

mare, greu de identificat, controlat, monitorizat);  

* Intensificarea cooperării României cu celelalte state în vederea găsirii de soluţii comune în 

lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere şi asigurarea  sistemului de management al 

frontierelor de stat, precum şi întărirea colaborărilor cu EUROJUST, EUROPOL, FRONTEX, 

EUROSUR, SIS  cu respectarea strică a reglementărilor în vigoare;  

* folosirea mai eficientă a resurselor umane în instituţiile publice reprezentative centrale, 

regionale, locale,  bine pregătite care preţuiesc valorile fundamentale ale statului nostru; 

respectarea identității naţionale şi promovarea culturii naţionale, patrimoniale şi sociale bazate pe 

autenticitate, corectitudine şi legalitate poate constitui factorul esenţial generator de stabilitate în 

euroregiune şi la nivel european.  

Acestea vor fi posibil de atins cel puţin dacă: 

- Strategiile şi politicile vor fi coerente şi în mod realist elaborate, ţinându-se seama de realităţile 

României, de necesităţile comunităţilor regionale şi locale; 

- Resursele financiare vor fi suficiente pentru a acoperi necesităţile previzionate pe termen mediu şi 

pe termen lung,  astfel încât să poată fi realizate reţele interconectate între instituţiile reprezentative 

în domeniile  fundamentale; se va asigura finanțarea necesară implementării unor proiecte;  

 - Resursele umane vor fi implicate atât la nivel naţional, cât şi regional pentru a transmite în mod 

corect, obiectiv, realist și pragmatic nevoile specifice; pentru elaborarea şi implementarea măsurilor 

necesare trebuie să fie asigurate echipe de lucru coordonare regional în măsură să acţioneze corect, 

independent  şi în interesul României ;  

- Legislaţia va fi în concordanță cu evoluţia tehnicii mondiale, creând astfel, cadru legal în care să 

fie implementate noile proiecte prin utilizarea echipamentelor tehnice adecvate. 

5: Pregãtirea populaţiei şi interacţiunea dintre cetãţean şi instituţiile statului (coordonator 

Doina Banciu) 

 

1. Introducere 
1.1 Contextul tematic şi obiectivele studiului  

 

Contextul tematic 

 

Dezvoltarea rapidă a societății informaționale și în contextul emergenței unei noi decade a secolului 

XXI, a unei noi extinderi geografice a Uniunii Europene (Croația, 2014), a schimbării paradigmelor 

politice și a balanței de puteri, tot mai multe aspecte ale vieții cetățenești, dar și ale vieții personale, 

sunt informatizate/digitalizate și realizate cu ajutorul calculatorului.  Circulația fără precedent a 
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indivizilor în interiorul Europei impune și un nivel de cunoștințe minimal pentru accesul la 

informațiile de interes public deja existente on-line. 

Prezența cotidiană a serviciilor electronice a condus la construirea unei noi ordini sociale ce a creat 

la rândul său o generație de cetățeni familiarizați cu serviciile și operațiunile societății 

informaționale – așa-numiții “digital natives” . 

Conform Digital Agenda Scoreboard - „Raportul asupra gradului de utilizare a internetului și 

aptitudinile digitale ale românilor” - relevă un aspect îngrijorător, având în vedere faptul că doar 

43% din populația țării utilizează internetul în mod regulat (cel puțin o dată pe săptămână), ceea ce 

reprezintă un scor relativ mic în comaprație cu media UE de 70%. 

 
Obiectivele studiului 

 

În contextul acestui studiu, pentru guvernanța cunoașterii și interacțiunea stat-individ se înţeleg 

tehnologiile informatice utilizate în activitatea de guvernare electronică. Principala ţintă o reprezintă 

siturile şi aplicaţiile web ale administraţiei publice centrale şi locale, care au un caracter public. 

Scopul studiului este de a evalua stadiul actual şi de a identifica modalităţile de creştere a 

accesibilităţii şi ergonomiei acestora.  

Scopul principal al studiului este elaborarea unei analize SWOT privind situația existentă din 

România și identificarea direcțiilor de urmat în vederea atingerii obiectivelor proiectului Academiei 

Române.  

 
2. Analiza SWOT 

2.1 Prezentare 

Pregătirea populației și guvernanța cunoașteriiu sunt strict legate de procesele în ansamblu privind 

e-Guvernarea. 

Guvernarea electronică, constă în interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu 

cetăţenii prin intermediul mijloacelor electronice. Sensul implementării guvernării electronice a fost 

inițial de sus în jos şi anume de la stat la cetăţean. Evident aceasta reflectă voința politică care este 

absolut necesară pentru implicarea cetățenilor în guvernare (e-participare, e-democrație). 

Conform OCDE - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică , e-Government reprezintă 

utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei, în particular a Internetului, ca instrument pentru 

realizarea unei mai bune administraţii publice. 

Pregătirea populației astfel încât să poată interacționa cu administrația publică (AP) necesită un 

program pe termen lung susținut de proiecte specifice finanțate corespunzător.  

Măsurarea calităţii unui serviciu oferit de e-Guvernare are o importanţă specială, întrucât 

majoritatea administraţiilor publice au ca obiectiv major îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite 

cetăţenilor. Dacă se are în vedere evaluarea actului de guvernare bazată pe noile tehnologii este 

evident că trebuie luată în considerare interacțiunea cu cetățenii. 

În continuare, prezentăm analiza SWOT a sistemului de e-Guvernare în Romania 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 Înclinația românilor pentru studiu și 

acces la informații; 

 Promovarea unor proiecte mari de 

introducere a TIC (de ex.: “Internet în 

școala ta”) în învățământ; 

 Implicarea unor instituții 

neguvernamentale în promovarea TIC 

 Lipsa unei strategii pe termen lung de 

formare a personalului de TIC în sectorul 

public dar și pentru cetățeni; 

 Dificultăți de a interacţiona cu 

calculatorul, mai ales în cazul persoanelor 

vârstnice; 

 Lipsa coordonării măsurilor adecvate de 
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în diferite medii (de ex.: Programul 

Biblionet); 

 Informatizarea unor sisteme 

infodocumentare și asigurarea 

acesului on-line la bazele de date de 

informare; 

 Modificarea curriculară în 

învățământul preuniversitar și 

universitar prin introducerea unor 

cursuri dedicate TIC; 

 Susținerea guvernamentală pentru 

programe și proiecte mari care 

privesc procesele de e-Guvernare; 

 

 

 

 

securitate;  

 Lipsa de încredere a majorității populației 

cu privire la gradul de securizare al 

informaţiei vehiculate; 

 Lipsa cadrului legislativ privind 

interoperabilitatea instituțiilor 

guvernamentale si a sistemelor 

informatice; 

 Grad diferit de instrucție între sat și oraș 

și între diverse categorii profesionale; 

 Insuficient acces la baze de date de 

cunoștințe (baze de date ale biliotecilor); 

 Dificultatea (sau imposibilitatea în unele 

cazuri) de a oferi asistenţă pesoanelor cu 

handicap 

 Probleme în oferirea unui feed-back 

prompt şi satisfăcător  

 Lipsa unui sistem unitar de autentificare 

electronica si identificare unica a 

utilizatorilor; 

Oportunităţi Ameninţări  

 Popularizarea serviciilor de e-

Guvernare prin intermediul 

platformelor social media; 

 Comunicarea, schimbul, actualizarea 

şi armonizarea informaţiilor între 

Instituţii ale Statului (Administraţia 

Centrală, Locală); 

 Integrarea sistemelor de informaţii şi 

servicii electronice cu cele ale altor 

State membre ale Uniunii Europene; 

 Deschiderea către informatizare 

(conştientizarea avantajelor acesteia) 

a unui număr tot mai mare de 

cetăţeni; e-banking, e-payments, e-

taxes economisesc timp şi energie 

 Recrudescenţa infracţionalitătii 

informatice; 

 Posibile întârzieri în elaborarea şi 

aplicarea cadrului legislativ adecvat; 

 Dificultatea de a le impune utilizarea unor 

standarde de interoperabilitate diverselor 

autorități publice; 

 Diviziunea digitală înregistrată la nivel 

regional: rural-urban; 

 Reluctanţa cetăţeanului în a acorda atenţie 

sporită sau nelimitată serviciilor 

electronice. 

 

 

 

2.2 Securitatea cibernetică a serviciilor de e-Guvernare 

 

O premiză esenţială a succesului interacțiunii stat-cetățean este încrederea utilizatorului; aceasta 

izvorăşte atît din certitudinea securizării (secretizării) informaţiei vehiculate, cît şi din faptul că 

utilizatorul (fie el cetățean, persoană fizică autorizată, persoană juridică, etc.) trebuie să fie sigur de 

cei cu care interacţionează. 

Cînd se apelează la mediul online pentru a face o plată, pentru a plăti un impozit, pentru a licita o 

ofertă pentru un contract, pentru a trimite mesaje, pentru a executa operaţiuni bancare, etc. – 

informaţia trebuie să circule criptată, iar autentificarea trebuie să fie ceva mai complexă decît o 

simplă verificare de parolă. 

În momentul actual, România are implementată o structură de tip PKI în cadrul Punctului de 

Contact Unic (PCU) însă se consideră că nivelul său de sofisticare poate fi îmbunătățit. 
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2.3 Influența mediilor de socializare  

 

Rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai des utilizate modalităţi de creare de comunităţi 

online, bazate pe valori şi interese comune. Aceste comunităţi online pot crea, utiliza şi partaja 

volume mari de date şi informaţii, pot conduce la crearea şi dezvoltarea de noi tendințe sociale şi 

pot determina evoluţia acestora actuală şi viitoare.  

O reţea socială este o structură care cuprinde persoane sau organizaţii (reprezentate uzual ca noduri) 

şi relaţii sociale (legături între noduri). Platformele suport pentru reţele sociale pe Internet (social 

media) sunt aplicaţii pentru crearea, partajarea şi schimbul de conţinut generat de utilizator, care se 

manifestǎ în diferite combinaţii de forme: forum, blog, mesagerie instantanee (chat), proiect 

colaborativ, comunităţi virtuale. Conţinutul creat de utilizator poate fi utilizat pentru diferite analize 

şi predicţii în multe domenii: educatie, marketing, cinematografie, diseminare, alegeri, economie la 

nivel regional, naţional sau global. 

În prezent, cele mai multe rețele sociale conectează persoane sau grupuri care prezintă interese sau 

caracteristici similare. Analiza fluxurilor mari de date poate conduce la constuirea de modele și 

bune practici. Creșterea uimitoare și diversitatea de date interconectate continuă să afecteze profund 

modul în care oamenii percep aceste date. 

Analiza fluxurilor mari de date poate avea și implicatii majore pentru platformele de e-Guvernare. 

Rolul tot mai mare de tehnici și tehnologii în sectoarele guvernamentale si de afaceri de analiză 

afirmă această tendință. 

Integrarea platformelor de socializare şi utilizarea lor cu preponderenţă pentru a intra în dialog cu 

cetățenii, mediul de afaceri şi pentru comunicare guvernamentală poate ajuta guvernul şi instituțiile 

publice în mai multe moduri. 

O prima modalitate presupune aducerea cetățenilor în ipostaza de parteneri în cadrul eforturilor de a 

crea o societate mai bună, prin: 

 Comunicarea cu cetățenii în locurile în care sunt deja, utilizând canalele pe care le utilizează 

deja. 

 Generarea de conversații relevante, consultându-i şi angajându-i în procesul de luare a 

deciziilor. 

 Creşterea transparenţei şi responsabilităţii. 

O altă modalitate poate promova inițiativele informatice ale IMM-urilor legate de platformele 

online de socializare, pentru dezvoltarea economică şi promovare prin: 

 Ajutarea IMM-urilor să genereze un venit mai mare prin extinderea activităților în întreaga 

UE cu numai o parte din costurile tradiționale.  

 Asigurarea unui acces egal la informații va mări rata de supraviețuire a IMM-urilor care, în 

absența resurselor financiare pentru publicitate şi comunicare, au riscuri mai mari de a 

deveni insolvente. 

 Permiterea și încurajarea IMM-urilor să gestioneze compania şi să construiască mărci și 

branduri proprii, să dezvolte o conștientizare a mărcii şi să îmbunătățească percepția mărcii. 

 Sprijinerea și încurajarea companiilor românești, și în special a IMM-urilor de a dezvolta și 

exporta soluții complete, sub mărci naționale, în zonele de nișă din domeniul IT. 

3. Concluzii şi Direcţii de Cercetare 

3.1 Concluzii 

 Pregătirea procesului de informatizare coerentă a serviciilor publice şi creşterea gradului de 

transparenţă a activităţii administraţiei publice. 

 Implicareacetățenilor în procese decizionale prin intermediul TIC. 
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 Definirea unei structuri instituţionale care să ofere o viziune unitară, să gestioneze 

centralizat şi în mod coordonat aspectele legate de informatizarea serviciilor publice şi de 

realizarea interoperabilităţii la nivel european.  

 Utilizarea oportunităţilor de coordonare europeană pentru a asigura creşterea nivelului de 

performanţă a interoperabilităţii sistemelor informatice implementate la nivel naţional şi 

pentru îmbunătăţirea securităţii cibernetice.  

 Sprijinirea utilizării de surse şi standarde deschise pentru facilitarea şi asigurarea viitoare a 

interoperabilităţii sistemelor informatice.  

 Introducerea tehnologiilor de tipul Cloud Computing şi a sistemelor de gestionare unitară a 

centrelor de date în vederea reducerii cheltuielilor administrative şi a creşterii gradului de 

eficienţă în activităţile administraţiei publice.  

 Utilizarea mediilor de socializare pentru îmbunătăţirea comunicării atât a instituţiilor 

guvernamentale, cât şi pentru susţinerea activităţii reprezentanţilor sectorului privat.  

 

Pregătirea populaţiei şi interacţiunea dintre cetăţean şi instituţiile statului în condiţiile 

integrării avansate 

Pregătirea procesului de informatizare coerentă a serviciilor publice şi creşterea gradului de 

transparenţă a activităţii administraţiei publice poate fi realizată prin: 

 Implicarea cetățenilor în procese decizionale prin intermediul TIC; 

 Definirea unei structuri instituţionale care să ofere o viziune unitară, capabilă să gestioneze 

în mod centralizat şi coordonat aspectele legate de informatizarea serviciilor publice şi de 

realizare a interoperabilităţii la nivel european; 

  Utilizarea oportunităţilor de coordonare europeană pentru a asigura creşterea nivelului de 

performanţă a interoperabilităţii sistemelor informatice implementate la nivel naţional şi 

pentru îmbunătăţirea securităţii cibernetice; 

 Sprijinirea utilizării de surse şi standarde deschise pentru facilitarea şi asigurarea viitoare a 

interoperabilităţii sistemelor informatice; 

  Introducerea tehnologiilor de tip Cloud Computing sigure şi a sistemelor de gestionare 

unitară a centrelor de date în vederea reducerii cheltuielilor administrative şi a creşterii 

gradului de eficienţă în activităţile administraţiei publice; 

  Utilizarea reţelelor de socializare pentru îmbunătăţirea comunicării, atât a instituţiilor 

guvernamentale, cât şi pentru susţinerea activităţii reprezentanţilor sectorului privat. 

Pregătirea populaţiei şi interacţiunea dintre cetăţean şi instituţiile statului în condiţiile 

integrării moderate în UE; 

Guvernarea electronică, constă în interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu 

cetăţenii prin intermediul mijloacelor electronice. Sensul implementării guvernării electronice a fost 

inițial de sus în jos, şi anume de la stat către cetăţean. Evident, aceasta reflectă voința politică, care 

este absolut necesară pentru implicarea cetățenilor în guvernare (e-participare, e-democrație). 

Pregătirea populației astfel încât să poată interacționa cu administrația publică (AP) necesită un 

program pe termen lung, susținut de proiecte specifice finanțate corespunzător. 
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Este evident că este necesară crearea unor condiţii specifice care să contribuie la încrederea 

cetăţenilor în administraţia publică, în fapt asigurarea securităţii cibernetice în toate tranzacţiile şi 

acţiunile on-line ce privesc colaborarea stat – cetăţean. 

Un element care poate contribui la acest deziderat este asigurarea procesulor de autentificare şi 

autorizare. 

Un rol esenţial în integrare îl reprezintă asigurarea interoperabilităţii între diversele structuri ale 

statului, administraţia publică şi respectiv cetăţeni. Interoperabilitatea e-serviciilor şi în final a 

sistemelor trebuie asigurată pe de o parte la nivel naţional iar pe de altă parte între structurile 

naţionale ale administraţiei şi corespondenţii din Europa sau din alte părţi ale lumii. 
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6: Evoluţia şi aportul patrimoniului cultural naţional (coordonator Delia Bălăican) 

 

PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL 
 

Scopul subtemei Patrimoniul cultural naţional: 

 Repoziţionarea factorilor decizionali faţă de patrimoniul cultural naţional, prin asigurarea unui 

cadru legislativ, financiar, de infrastructură coerent şi eficient de cercetare, păstrare, conservare, 

restaurare, prezervare şi valorificare a patrimoniului, astfel încât să aducă plus valoare economică, 

inteligentă şi durabilă, să favorizeze incluziunea socială. 

Valori: patriotismul, autenticitatea, perenitatea, responsabilitatea, respectul, toleranţa. 

Misiunea: 

Patrimoniul cultural constituie o resursă strategică a României- este sursa primară în cercetare, 

vector de identitate naţională, imbold al memoriei colective, resursă educaţională şi economică.  

,,Tezaurul cultural şi spiritual românesc poate fi considerat o <<Europă în miniatură>> graţie 

bogăţiei stilistice, a sintezei elementelor  etnice, a mentalităţilor, a diversităţii religioase; este 

deopotrivă o <<Poartă spre Occident şi spre Orient>> prin aşezarea geografică a ţării în SE 

Europei’’. (acad. Răzvan Theodorescu). Patrimoniul este o dovadă a creativităţii şi inventivităţii 

poporului român, a continuităţii dublu milenare în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Patrimoniul 

cultural naţional relevă valori, atitudini şi comportamente, modele de urmat în societate. 

  

 

Generaţiile actuale au datoria faţă de trecut şi viitor de a transmite nealterat şi nedeteriorat 

patrimoniul cultural, principal element de identitate naţională şi parte integrantă a patrimoniului 

cultural european şi universal. De asemenea, simbolurile patrimoniului cultural naţional trebuie 

apărate de folosirea lor în propagandă sau manipulări de orice fel. 

 

Obiectiv general: 

Modernizarea instituţiilor culturale, a serviciilor oferite, creşterea competitivităţii şi corelarea 

activităţii acestora cu cerinţele sociale şi economice ale societăţii, pornind de la modul de gestionare 

a patrimoniului naţional în context european şi global, astfel încât România să ocupe o poziţie 

fruntaşă în Europa. 

Obiective specifice: 

-Eficientizarea cadrului instituţional responsabil cu gestionarea şi valorizarea patrimoniului cultural 

naţional 

-Sporirea gradului de calificare şi competitivitate a specialiştilor din domeniu 

-Organizarea de parteneriate între mediile de cercetare şi cele ale industriilor creative care să 

valorifice în mod judicios patrimoniul cultural naţional prin crearea de sectoare industriale integrate 

de servicii culturale creative din domeniul turistic, TIC, IT, design, publicitate, modă, social, 

educaţional, de consultanţă  etc. 

- Crearea cadrului favorabil promovării internaţionale a patrimoniul cultural naţional. 

 

 
ANALIZA SWOT – Patrimoniu Cultural Naţional 

 

Puncte tari: 

1. patrimoniul constituie o resursă strategică - vector de identitate naţională, imbold al memoriei 

colective, este sursa primară în cercetare, resursă educaţională şi economică 

2. existenţa unui cadru instituţional şi a unor mijloace de promovare a patrimoniului  

3. includerea în patrimoniul UNESCO a elementelor româneşti de patrimoniu cultural, imaterial şi 

natural  
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4. reprezentarea diversităţii, creativităţii şi sintezei etnice, lingvistice şi stilistice în toate regiunile 

ţării 

5. folosirea tehnologiei moderne în domeniul patrimonial 

 

Puncte slabe: 

1. manifestarea interesului scăzut al factorilor decizionali faţă de problemele şi potenţialul 

patrimoniului 

2. existenţa unei infrastructuri necorespunzătoare exigenţelor actuale 

3. neadaptarea planurilor de învăţământ şi a programelor de formare continuă a specialiştilor 

domeniului 

4. cercetarea şi promovarea deficitară a patrimoniului în raport cu practica europeană şi 

internaţională 

5. costul crescut de acces la cunoşterea patrimoniului pentru categorii largi 

 

Oportunităţi 

1. diversificarea surselor de finanţare necesare patrimoniului 

2. folosirea noilor tehnologii în domeniul patrimoniului pentru cercetarea, prezervarea şi valorificarea 

acestuia 

3. apariţia unui sector economic de servicii culturale creative care contribuie la valorizarea 

patrimoniului 

4. introducerea unor noi categorii de patrimoniu 

5. intenţia politico-administrativă de a creşte prestigiului României prin valorizarea patrimoniului 

 

Ameninţări: 

1. distrugerea sau slaba securitate a patrimoniului din cauza tergiversărilor factorilor decizionali 

2. degradarea patrimoniului în cazul unor condiţii naturale extreme sau politice şi sociale 

conflictuale 

3. afectarea dreptului fundamental la cunoaştere prin valorificarea patrimoniului exclusiv în scop 

comercial 

4. estomparea specificului naţional ca efect al globalizării  

5. folosirea simbolurilor de identitate naţională în scopuri propagandistice şi manipulatorii 

 

Concluzii: Este necesară repoziţionarea factorilor decizionali faţă de patrimoniul cultural naţional, prin 

asigurarea unui cadru legislativ, financiar, de infrastructură coerent şi eficient de cercetare, păstrare, 

conservare, restaurare, prezervare şi valorificare a patrimoniului, astfel încât să aducă plus valoare 

economică, să favorizeze incluziunea socială, să contribuie la integrare europeană. 

 

 

Viziunea:  

Patrimoniul cultural naţional trebuie să străbată provocările legate de mediul social, economic, 

politic și ecologic. 

Viziunea Academiei Române este aceea a unei lumi în care patrimoniul românesc este apreciat, 

respectat, cercetat, conservat, protejat şi valorizat. 

România are elemente de patrimoniului natural, material şi imaterial recunoscute şi incluse în 

patrimoniul UNESCO şi va continua îmbogăţirea acestui tezaur al umanităţii. 

Folosirea tehnologiei moderne în păstrarea, conservarea, restaurarea, prezervarea, cercetarea, 

asigurarea securităţii şi valorificarea patrimoniului îşi va găsi tot mai acut utilitatea.  

Cunoaşterea este bazată în mileniul al III-lea pe suportul dat de tehnologia informaţiei, de larga 

accesibilitate, promovare si valorificare prin intermediul internetului. 

Crearea unui cadru propice instituţional format din: legislaţie unitară, coerentă, infrastructură, 

specialişti în domeniu, servicii adecvate, este necesar pentru sporirea accesului la patrimoniu pentru 

toate categoriile cu care interacţionează, de la cercetători până la publicul larg. 
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Digitizarea ca metodă de prezervare documentară va constitui o măsură importantă si în 

accesibilizarea patrimoniului. 

Realizarea şi actualizarea permanentă a unei Arhive Naţionale Digitale, a prezentei Biblioteci 

Digitale Naționale (http://digitool.bibnat.ro:8881/R ) reprezintă o cale modernă de gestionare a 

patrimoniului, utilă atât cercetătorilor, cât şi marelui public, prin oferirea unor servicii electronice 

interactive. Această Arhivă Naţională Digitală va fi interconectată instrumentelor similare europene 

şi internaţionale, ceea ce va asigura vizibilitate patrimoniului cultural naţional. 

Crearea unui cadru propice instituţional (legislaţie, infrastructură, servicii specializate) este necesar 

pentru sporirea accesului la patrimoniu pentru toate categoriile cu care interacţionează, de la 

cercetători până la publicul larg. 

Muzeele, Arhivelor Naţionale ale României ( http://portal.arhivelenationale.ro ), reţeaua 

bibliotecilor publice vor continua să fie instituţiile responsabile de gestionarea patrimoniului şi îşi 

vor diversifica şi moderniza serviciile pentru diverse categorii de public, astfel încât să valorifice 

cât mai eficient patrimoniul cultural naţional. 

Rolul important al patrimoniului în dezvoltarea României se va reflecta în planurile de învăţământ, 

prin crearea de discipline şi specializări specifice, pentru toate nivelele, de la cel gimnazial, liceal, 

până la cel academic, care să ducă la formarea de cetăţeni responsabili, dar şi la specialişti în 

domeniu, cu  înaltă calificare, competitivă la nivel internaţional. Va fi fructificată şi continuată 

activitatea universităţilor, a institutelor de cercetare cu tradiţie în formarea specialiştilor de succes. 

Respectarea drepturilor patrimoniale şi a drepturilor de autor va proteja patrimoniul cultural 

naţional.  

Recunoaşterea producţiilor artistice contemporane pe plan intern şi impunerea acestora pe plan 

internaţional va creşte prestigiul României. 

Multiculturalitatea, multilingvismul devin o forţă ce favorizează dezvoltarea, de la cea personală la 

creşterea economică sau diplomaţia culturală. 

Patrimoniul joacă un rol-cheie în dezvoltarea sustenabilă a societăţii, în educație și democratizare. 

Patrimoniul naţional valorificat în mod ştiinţific poate contribui la reducerea decalajelor urban-rural 

şi în promovarea unei dezvoltări echilibrate, facilitând incluziunea socială, fiind un  factor de 

creştere a calităţii vieţii, a nivelului de cultură şi civilizaţie. 

Organizarea de parteneriate între mediile de cercetare şi cele ale industriilor creative vor  valorifica 

în mod judicios patrimoniul cultural naţional prin crearea de sectoare industriale integrate de 

servicii culturale creative din domeniul turistic, TIC, IT, design, publicitate, modă, social, 

educaţional, de consultanţă, etc. 

România va folosi oportunităţile de finanţare ale programelor culturale de la nivel european sau 

global pentru a-şi promova o imagine de ţară favorabilă, inclusiv prin promovarea patrimoniului 

cultural naţional şi prin crearea de servicii cultural adaptate cerinţelor diverselor categorii de public. 

Patrimoniul cultural naţional are un rol definitoriu în cunoaştere, pe întreg spectrul cultural-

economic -ştiinţific-tehnic, iar tehnologia modernă ajută la cercetarea, păstrarea, conservarea, 

restaurarea, prezervarea, accesibilizarea şi valorificarea acestuia. 

In Scenariul bazat pe ipoteza unei integrări puternice a României în UE primează acţiunile 

prevăzute în programe/proiecte europene de interes general pentru EU sau propuse de consorţii din 

care fac parte şi parteneri români: 

-Factorii responsabili din ţară urmăresc includerea în proiectele/programele europene a obiectivelor 

PCN recunoscute ca prioritare în context european; 

-Valorificarea PCN în context european beneficiază de aport susţinut din partea comunităţilor 

româneşti din diaspora; 

-Valorificarea sub aspect comercial a PCN este pilotată de manageri profesionişti, pe bază de 

planuri de afaceri; 

-Se dezvoltă “industriile experienţei” (“experience industries”), care, prin turismul cultural şi media 

de profil urmăresc să ofere indivizilor anumite trăiri proprii, ca răspuns la aspiraţiile şi cererea de 

piaţă a acestora. 

 

http://digitool.bibnat.ro:8881/R
http://portal.arhivelenationale.ro/
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Viziunea poziţiei României în anul 2035 într-un grad moderat de integrare în UE sau într-o 

integrare puternică este determinată de factori strategic precum: 

-asumarea preluării preşedenţiei  UE pentru 6 luni în 2019;  

-adoptarea monedei euro;  

-alinierea la Parteneriatul Transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP), 

- integrarea masivă în structurile nord-atlantice,  

-intrarea în Spaţiul Schengen 

- de provocările geo-politice ale spaţiului euro-asiatic în care ne aflăm. 

Convenţiile europene la care ne-am aliniat definesc cadrul pentru valorificarea şi protecţia 

patrimoniului (conservare, preservare si valorificare) până în 2020. 

In Scenariul bazat pe ipoteza unei integrări moderate a României în UE  primează iniţiativele 

locale şi naţionale care decurg din tradiţii şi valori proprii: 

-Se întreprind demersuri de atragere de fonduri europene pentru obiective considerate de interes 

deosebit de către factoirii responsabili din ţară; 

-În valorificarea PCN au un rol activ uniunile de creaţie şi comunităţile locale. Se iau măsuri de 

încurajare a creaţiei populare şi a producţiei de artizanat; 

-Valorificarea sub aspect comercial a PCN este pilotată de specialiştii din instituţiile de cultură, artă 

şi învăţâmânt; 

-Turismul cultural şi comunicarea prin media pe teme privind PCN păstrează valenţe de cultivare a 

respectului faţă de istoria, tradiţiile şi valorile româneşti. 

 

Acestor posibile scenarii li se adaugă scenariul de risc major, provocat de instabilitatea geopolitică 

regională, conflicte, de dezastre naturale, etc. 

Elaborarea unui plan de măsuri de prevenţie pentru situaţiile cu risc major  pentru elementele de 

patrimoniu- natural, mobil, imobil, contribuie la reducerea pagubelor. Identificarea relevantă a 

instrumentelor care au aplicabilitate in caz de management al situatiilor de criza, este de asemanea 

importanta, luând in calcul fragiditatea de care dau dovadă în general elementele componente ale 

patrimoniului cultural naţional. Un element cheie al acţiunilor de salvare a patrimoniului este 

comunicarea dintre diferiţi actori implicaţi în proces şi echipele de salvare. Operaţiunile de salvare 

trebuie să se ţină cont de legislaţia în domeniu de pe plan intern şi internaţional, de principiile de 

conservare şi restaurare stabilite. De asemenea este necesar şi un plan post-criză, care să ajute la 

reducerea pagubelor. 
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7: Indicatorii de performanţã (coordonator Marius Guran) 

 

ANEXĂ 

Indicatorii societăţii informaţíonale  

ca societate a cunoaşterii şi inovării 

 

       Se propune un indicator compozit, elaborat de CE pentru evaluarea progreselor ţărilor UE în 

realizarea unei economii şi a societăţii digitale. Indicatorul compozit  se referă la cinci clase de 

indicatori: 

1.Conectivitatea este definită prin următorii indicatori: 

1a1 Acoperirea de către reţelele fixe în bandă largă -BL (% din gospodării) 

1a2 Utilizarea reţelelor fixe în BL(% din gospodării) 

1b1 Utilizarea reţelelor mobile în BL( nr. de abonaţi la 100 persoane) 

1b2 Spectru (% din obiectivul stabilit cu privire la armonizarea spectrului de frecvenţe la nivelul 

UE) 

1c1 Acoperirea de către reţelele de acces de generaţie următoare (NGA) (% de gospodării din nr. 

total al gospodăriilor) 

1c2 Abonamente la reţele în bandă largă rapide (% din abonamentele mai mari sau egale cu 30 

Mbps din totalul abonamentelor la reţele fixe în BL) 

1d1 Preţul conectării la reţelele fixe în BL (% din veniturile individual brute  cheltuite pentru cel 

mai ieftin abonament la servicii fixe în BL) 

2.Capitalul uman este definit prin următorii indicatori: 

2a1 Utilizatori de internet (% de persoane din grupa de vârstă 16-74 ani) 

2a2 Competenţe digitale de bază(% de persoane din grupa de vârstă 16-74) 

2b1 Specialişti TIC (% din persoanele încadrate în muncă) 

2b2 Absolvenţi de facultăţi din domeniul ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi 

       matematicii - STEM (nr. de absolvenţi STEM la 1000 persoane, cu vârste  

       cuprinse între 20 şi 29 ani)  

3.Utilizarea internetului este definită prin următorii indicatori: 

3a1 Ştiri, muzică, materiale video şi jocuri (% de persoane care utilizează 

       internetul în grupa de vârstă 16-74 ani) 

3a2 Video la cerere (% de gospodării care au televizor) 

3a3 Televiziune prin internet –IPTV (% de gospodării care au televizor) 

3b1 Apeluri video / reţele de socializare (% de persoane care utilizează 

      internetul în grupa de vârstă 16-74 ani)  

3c1 Servicii bancare (% de persoane care utilizează internetul în grupa de vârstă 16-74 ani) 

3c2 Cumpărături (% de persoane care utilizează internetul în grupa  de vârstă 16-74 ani) 

4.Integrarea economiei digitale este definită prin următorii indicatori: 

4a1 Schimbul de informaţii electronice (% de întreprinderi cu peste 10 angajaţi,  excluzând sectorul 

financiar) 

4a2 Utilizarea  RFID (% de întreprinderi cu peste 10 angajaţi, excluzând sectorul financiar) 

4a3 Mijloace de comunicare socială (% de întreprinderi cu peste 10 angajaţi, excluzând sectorul 

financiar) 

4a4 Facturi electronice (% de întreprinderi cu peste 10 angajaţi, excluzând sectorul financiar) 

4a5 Utilizarea tehnologiei Cloud (% de întreprinderi cu peste 10 angajaţi, excluzând sectorul 

financiar) 

4b1 IMM-uri care vând produse şi servicii on-line (% din IMM-uri, excluzând  sectorul financiar) 

4b2 Cifra de afaceri a comerţului on-line (%  din cifra de afaceri a IMM-urilor, cu peste 10 angajaţi, 

excluzând sectorul financiar) 
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4b3 Vânzări on-line transfrontaliere (% din IMM-uri, cu peste 10 angajaţi, excluzând sectorul 

financiar)   

5.Serviciile publice digitale sunt definite  prin următorii indicatori: 

5a1 Utilizatori ai serviciilor on-line ale administraţiei (e-guvernare) 

       (% de persoane care completează formulare online din totalul nr. de utilizatori de internet în 

grupa de vârstă 16-74ani) 

5a2 Utilizarea formularelor pre-completate (Punctaj 0 – 100) 

5a3 Servicii realizate integral on-line (Punctaj 0 – 100) 

5a4 Utilizarea datelor din surse deschise (Punctaj 0 – 100) 

5b1 Utilizarea schimbului de date medicale (% din medicii generalişti) 

5b2 Utilizarea e-prescripţiei (% din medicii generalişti) 

 

      În plus, faţă de UE, se propune o clasă cu 6 indicatori, care se referă la utilizarea şi valorificarea 

tehnologiilor generice (Key Enable Techologies – KETs), specifice societăţii informaţionale ca 

societate a cunoaşterii şi inovării, urmărite şi finanţate de UE: 

 

6.Utlizarea tehnologiilor generice cuprinde următorii indicatori: 

6.1 Utilizarea tehnologiilor generice în producerea de bunuri şi servicii (% din întreprinderi cu 

peste10 angajaţi) 

6.2  Proiectele CDI valorificate în produse şi servicii cu succes de piaţă: 

    6.2a1 Valoarea proiectelor (% din valoarea totala a produselor) 

    6.2a2 Ponderea TIC în produse şi servicii (%) 

    6.2a3 Aportul din valorificarea proprietăţii intelectuale în societăţi mixte realizate cu ţări din UE  

(%  din totalul societăţilor mixte) 

6.3 Producerea de conţinut digital valorificat prin internet (% din întreprinderi  cu peste 10 angajaţi) 

6.4  Exportul de software (pachete de programe standard) în: 

    6.4.1 Întreprinderi cu capital românesc (% din totalul întreprinderilor) 

    6.4.2 Întreprinderi mixte (% din totalul întreprinderilor) 

    6.4.3 Întreprinderi multinaţionale (% din totalul întreprinderilor) 

6.5 Activitatea de consultanţă şi outsourcing: 

      6.5.1 Firme româneşti (% din totalul întreprinderilor) 

      6.5.2 Firme multinaţionale (% din totalul întreprinderilor) 

6.6 Utilizarea TIC în inovare: 

    6.6.1 Dezvoltarea de produse şi servicii inovative, competitive pe piaţa internă şi externă (% din 

valoarea de piaţă din valoarea de piaţă a  produselor şi serviciilor)  

 

       La diferite clase de indicatori România face parte din grupul ţărilor cu rezultate slabe, cu 

excepţia Conectivităţii, unde este pe locul 20 din 28 ţări ale UE şi pe locul 2 la conexiuni rapide de 

internet. La celelalte clase se află pe ultimul loc.  

 

       În UE se urmăreşte şi tabloul de bord al inovării, ca rezultat al valorificării activităţii de CDI, 

prin European Innovation Scoreboard (EIS), care din 2010 a devenit Innovation Union 

Scoreboard (IUS), în care România, împreună cu Letonia şi Bulgaria, ocupă ultimele poziţii, în 

cadrul a patru grupe de performanţă (modests innovators, având indexul sub 50% din media UE, 

moderate innovators, cu indexul între 50 - 90% din media UE, innovation followers, cu indexul la 

media UE şi innovation leaders, cu indexul cu peste 20% peste media UE). Tabloul de bord are trei 

tipuri de indicatori cu opt dimensiuni ale inovării: 

1. Parametri care fac posibilă inovarea, cu următoarele dimensiuni: 1.Resursele umane, 

2.Sistemul de CD, 3.Finanţarea şi suportul organizatoric. (Enablers) 

2. Activităţile firmelor în domeniul inovării, cu următoarele dimensiuni: 4.Investiţiile firmelor 

în inovare, 5.Legăturile de antrepenoriat şi cooperare, 6.Acumularea de cunoaştere (Intellectual 
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assets), exprimată în patente omologate internaţional ( PCT- Patent Cooperation Treaty). (Firm 

activities) 

3. Valorificarea activităţii de inovare, cu următoarele dimensiuni: 7.Întreprinderi inovatoare, 

8.Efecte economice. (Outputs) 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

      Analiza se referă la o viziune sistemică, pe ansamblul subtemelor care sunt legate de Societatea 

Informaţională, ca Societate a Cunoaşterii (SI-SC). 

Puncte tari 

* Disponibilitatea unor soluţii tehnice şi tehnologice, pentru asigurarea accesului la Internet de mare 

viteză, pentru conexiuni de BL. 

* Existenţa unei pieţe mature a serviciilor electronice, inclusiv serviciul electronic de achiziţii 

publice (SEAP). 

* Diversificarea cererii consumatorilor pentru servicii ale SI-SC, cu precădere a segmentului de 

vârstă 16 – 45 de ani. 

* Disponibilitatea acoperirii cu BL la punct fix, cu 3G şi 4G precum şi dezvoltarea rapidă a acoperirii 

LTE (Long Term Evolution).  

* Introducerea evaluării şi certificării competenţelor digitale la absolvenţii de liceu. 

* Centralizarea raportărilor la nivel naţional în domeniul sănătăţii. 

* Costuri de dezvoltare reduse, bazate pe resursa umană locală. 

* Existenţa unor strategii de securitate cibernetică. 

* Absolvenţi STEM în număr ridicat 

 

Puncte slabe 

* Nivelul scăzut al competenţelor digitale şi al specialiştilor în TIC  

* Lipsa încrederii în serviciile internet, în tranzacţiile on-line  

* Numărul redus de abonaţi la serviciile fixe şi mobile în BL 

* Consum redus de conţinut digital on-line 

* Nivel redus de integrare a tehnologiei digitale în întreprinderi 

* Nivel scăzut al utilizării serviciilor administrative on-line 

* Lipsa de coordonare în achiziţiile de hardware şi software la nivel 

    guvernamental 

* Nivel scăzut al investiţiilor bugetare şi private în CDI şi transfer tehnologic 

 

Oportunităţi 

* Dezvoltarea unei infrastructuri pentru servicii publice, cu alinierea la     structurile europene de e-

Guvernare. 

* Dezvoltarea tehnologiilor de Cloud Computing şi a Centrelor de Date. 

* Existenţa unor programe de finanţare naţionale şi internaţionale pentru educaţie, CDI şi utilizări 

TIC în diferite domenii. 

* Posibilitatea asigurării interoperabilităţii sistemelor medicale la nivelul UE 

* Dezvoltarea Pieţei Unice Digitale a UE. 

* Creşterea locurilor de muncă prin utilizarea TIC în diferite domenii. 

 

Ameninţări sau constrângeri 

* Dificultăţi în funcţionarea UE sau în accesarea fondurilor UE. 

* Menţinerea neîncrederii populaţiei în serviciile internet şi în securitatea cibernetică a sistemelor 

on-line;frauda şi criminalitatea informatică. 

* Lipsa unui sistem de educare a populaţiei active, inclusiv din mediul rural, prin dezvoltarea 

competenţelor digitale; neasigurarea educaţiei pe tot parcursul vieţii. 
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* Reducerea decalajului tehnologic şi economic faţă de ţările dezvoltate din UE. 

 

Elaborarea unor viziuni de  evoluţie 

 

1. Integrarea  puternică a României în UE  

     Integrarea puternică în UE presupune dezvoltarea ţării cel puţin la nivelul mediu al ţărilor 

dezvoltate din UE, altfel devine o colonie tehnologică în cadrul UE, ca ţară importatoare de 

tehnologii, produse şi servicii cu valoare adăugată mare. Dacă nu va realiza  activităţi de CDI cu 

valorificarea acestor activităţi în produse şi servicii competitive pe piaţa UE în diferite forme de 

asociere cu firme din ţări dezvoltate ale UE, de tipul celor prezentate în clasa 6 de indicatori, 

România va rămâne printre ultimele ţări ale UE. 

 

2. Integrarea cu păstratea suveranităţii. 

    Păstrarea suveranităţii nu este posibilă, în condiţia de membră a UE, până ţara nu devine 

competitivă în raport cu ţările dezvoltate, devenind o ţară exportatoare de produse, servicii şi 

tehnologii. Admiterea ca ţară membră a UE, a însemnat o adoptare conştientă a limitării parţiale a 

suveranităţii naţionale. 

 

        Perioada următorilor 5 ani, este acoperită de prevederile documentelor strategice adoptate: 

„Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020” şi „Planul Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii NGN” (Next Generation Network). În acest context, trebuie respectate 

obiectivele prevăzute în aceste documente, completate cu eforturile de a investi în continuare în 

infrastructura de BL.  
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7.1.Indicele economiei şi societăţii digitale2 
 

România are un punctaj global de 0,31 şi se situeaza pe locul 28 dintre cele 28 de state membre ale 

UE. Faţa de anul trecut, România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte conectivitatea, un 

procent tot mai important din populaţie fiind abonată la reţele în banda larga rapide (în prezent 59 

% dintre abonamentele la internet fix sunt abonamente la conexiuni rapide de internet, faţa de 54 % 

în anul 2013 – ceea ce plaseaza România pe locul 2 din acest punct de vedere). Cu toate acestea, 

nivelul scazut al competenţelor digitale (numai 20 % dintre români deţin competen.e digitale de 

baza, România având cel mai mic procent de specialişti TIC – 1,3% – în totalul forţei de munca din 

toate ţarile UE) şi al încrederii utilizatorilor (doar 7,7 % dintre utilizatorii de internet folosesc 

serviciile bancare online şi numai 17 % fac cumparaturi online – cea mai scazuta rata din toate ţarile 

UE) pare sa frâneze dezvoltarea economiei digitale. 

                                                           
2
  Prezentare la Seminarul I, dr. V. Gaftea,  „Indicele economiei si societatii digitale 2015 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/romania
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboard/
http://www.agora.ro/stire/viitorul-europei-este-digital
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Indicele economiei şi societăţii digitale 2015 

 

Profil de ţară România în cadrul UE
3
 

 

 
 

România se încadreazã în grupul ţãrilor cu rezultate slabe, sub media europeanã. 

                                                           
3   
 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.   
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8: Metodologie  (coordonator Romeo Ilie) 

 

 
1. Metodologia de foresight – metodologia propusa pentru elaborarea Strategiei. Descrierea 

metodologiei de prestare a serviciilor 

 

Foresight este o metodologie de colectare, intr-o maniera sistematica si participativa, de date si 

informatii evaluate inteligent privind viitorul, si de construire a unei viziuni pe termen mediu-lung 

avand ca scop luarea in prezent a celor mai adecvate decizii si elaborarea unor planuri de actiune 

comune pornind de la situatia prezenta si privind spre viitor. 

 

Adoptarea acestei metode se bazeaza pe experienta teoretica si practica pe care managerul de 

proiect o are in elaborarea de strategii care foloseste tehnici si metode componente ale metodologiei 

de foresight. 

 

In primul rand se urmareste o schimbare de paradigma la nivelul societatii, prin crearea unei noi 

matrice de credinte/concepte (sau a unei versiuni imbunatatite a celei existente) care sa reflecte o 

noua sau imbunatatita perceptie/intelegere a lucrurilor/faptelor, cu concretizare in formularea unor 

idei directoare privind managementul inovativ al societatii si procesul propriu-zis de inovare 

tehnologica si de produs. 

 

Metodele de foresight care pot fi folosite pentru realizarea strategiei depind foarte mult de discutiile 

cu conducerea societatii si de nivelul de acceptare de catre persoanele de decizie din cadrul 

societatii a acestei metodologii si a metodelor asociate. Principalele metode propuse de ofertant (si 

care vor fi utilizate tinand cont si de cerintele beneficiarului) sunt urmatoarele: 
1.1. Desk research 

Reprezinta metoda prin care inainte de abordarea propriu-zisa a procesului de elaborare a strategiei, 

se face o investigatie “de birou” a surselor de informatii (biblioteci, institutii, rapoarte statistice, 

internet etc.) pentru a crea o baza de referinta pentru interpretarea si compararea datelor si 

informatiilor furnizate de beneficiarul strategiei si un set de valori/concepte de referinta pentru 

relationarea obiectivelor si actiunilor propuse in Strategia inovativa. 
1.2. Viziunea - Elaborarea unei declaratii de viziune 

Viziunea
4
 este o reprezentare imaginata sau o “fotografie” comuna, impartasita de mai multe 

persoane, referitoare la un viitor, de regula, dorit. Ea este destinata liderului sau echipei de 

management a societatii, nu publicului/cumparatorilor. Viziunea reprezinta inspiratia si visele 

liderilor si cadrul necesar pentru elaborarea planurilor de dezvoltare strategica a societatii (sau a 

unor departamente ale societatii). In fapt, declaratia de viziune trebuie sa furnizeze raspunsul la 

intrebarea “Incotro ne indreptam?”. 

Elaborarea unei viziuni strategice care sa fie impartasita si de alte (cat mai multe) persoane prin 

colectarea de puncte de vedere a mai multor “actori” implicati in descrierea si atingerea acelui viitor 

reprezinta cel mai important rezultat intangibil al unui exercitiu de foresight. Dezvoltarea unei astfel 

de viziuni in comun poate contribui la un anumit tip de angajament, care sa fie asumat de mai multe 

persoane (institutii, organizatii), precum si la abordarea unor metode normative in procesul de 

elaborare a unei strategii. 

Elaborarea viziunii (visioning-l.eng.)  

Reprezinta un proces de creare a unei serii de “fotografii” sau imagini ale viitorului, care sunt 

realiste si suficient de convingatoare pentru a motiva si mobiliza oamenii in prezent in vederea 

concentrarii eforturilor lor de a atinge anumite obiective
5
. 

                                                           
4
 http://www.businessdictionary.com/definition/vision-statement.html#ixzz2KsygMT2T 

5
 World Future Society 

http://www.businessdictionary.com/definition/vision-statement.html#ixzz2KsygMT2T
http://www.wfs.org/
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O alta definitie/intelegere a viziunii: o descriere aspirationala a ceea ce o organizatie ar dori sa 

obtina sau sa realizeze intr-un viitor pe termen mediu sau lung. Viziunea are menirea de a ghida cu 

claritate catre selectarea celor mai adecvate decizii prezente si/sau viitoare pentru atingerea tintei 

vizionate. 

Declaratia de viziune articuleaza intr-un mod concis si pragmatic visele si sperantele legate de 

viitorul unui business. Ea ar trebui sa reaminteasca in permanenta ceea ce se incearca sa se faca 

(construiasca). 
1.3. Misiunea6  

Reprezinta o declaratie scrisa cu privire la obiectivele principale si tintele aspirationale ale unei 

organizatii care in mod normal ramane neschimbata in timp (sau pe perioade lungi de timp). Ea se 

adreseaza in principal potentialilor beneficiari/cumparatori ai produselor sau serviciilor societatii. 

Daca este bine argumentata si fundamentata, declaratia cu privire la misiunea unei organizatii: 

 poate servi ca filtru pentru a stabili ceea ce este important pentru societate si ce nu 

 poate defini cu claritate ce piete pot fi satisfacute si in ce mod 

 comunica intregii organizatiei care sunt intentiile in ceea ce priveste directiile de dezvoltare. 

Misiunea este diferita de viziune in sensul ca viziunea este cauza, iar misiunea este efectul: 

misiunea reprezinta ceva ce trebuie efectiv realizat, pe cand viziunea reprezinta ceva ce trebuie 

urmarit pentru a face acea realizare. 

Viziune stabileste imaginea viitoare a societatii, dar nu spune si cum poate fi atinsa, nu da directii 

pentru viitoarele planuri de actiune ale afacerii. Acestea trebuie elaborate pornind de la declaratia de 

viziune, dar tinand cont de conditiile reale existente in prezent si/sau anticipate pentru perioadele 

urmatoare, considerand fie o evolutie “liniara” a evenimentelor, fie una “disrumptiva”. 
1.4. Brainstorming  

Este o metoda de a scoate la lumina idei fara a se face vreo filtrare sau judecare a lor. Este o cale de 

a incuraja enuntare nerestrictionata si intr-o maniera neformala a unor idei si a inregistrarii/notarii 

lor pe masura ce sunt enuntate. 
1.5. Analiza SWOT  

Rreprezinta metoda de baza pentru identificarea premizelor care vor sta la baza elaborarii 

scenariilor de dezvoltare. Analiza SWOT pune in evidenta stari de fapt ce sunt caracteristice 

mediului interna al societatii: identificarea punctelor tari si a punctelor slabe, in raport cu obiectivul 

strategic propus, in paralel cu starile sau evolutiile mediului extern al societatii: oportunitati - 

conditii externe favorizante pentru atingerea obiectivului strategic si amenintar - conditii externe 

care pot frana, bloca si chiar anula eforturile de atingere a obiectivului strategic. 
1.6. Metoda sondajului Delphi  

Este o metoda de colectare a opiniilor unor experti asupra unui anumit topic bine definit. Metoda se 

bazeaza pe un set de enunturi (declaratii) care pot reflecta o anumita stare/aparitia unui anumit 

eveniment in viitor, enunturi care au la baza posibile combinatii ale caracterizarilor obtinute prin 

aplicarea metodei SWOT, in raport cu care respondenti trebuie sa ofera o judecata si o interpretare 

bazata pe propria experienta (de viata, profesionala, stiintifica, tehnologica). Respondentii trebuie sa 

aprecieze cat mai obiectiv cu putinta atat probabilitatea ca o stare/un eveniment sa se intample, cat 

si posibilul/probabilul moment de aparitie/producere a acestora. Nu in ultimul rand, respondentii 

trebuie sa evalueze si gradul de impact al situatiei/evenimentului asupra obiectivelor 

intermediare/finale propuse in cadrul unei strategi. Se defasoara in mai multe runde, fiecare runda 

putand aduce modificari generate de rezultatele / concluziile / raspunsurile rundelor anterioare. Un 

sondaj Delphi produce o imagine colectiva despre  probabile evolutii ale unor evenimente (sau 

efecte ale acestor evenimente asupra dezvoltarilor probabile).  
1.7. Elaborarea scenariilor  

Elaborarea scenariilor (Scenario Planning – l. eng.) reprezinta metoda prin care sunt evaluate 

diferitele cai prin care se pot atinge/obtine obiectivele finale propuse, in stransa legatura cu 

declaratia de viziune si asumarea unei misiuni a societatii in raport cu posibilii beneficiari. In figura 

                                                           
6
 http://www.businessdictionary.com/definition/mission-statement.html#ixzz39EReirzL 

http://www.businessdictionary.com/definition/mission-statement.html#ixzz39EReirzL
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de mai jos este data o prezentare schematica din care putem distinge componentele unui scenariu 

(general valabil, dar particularizat pentru procesul de inovare): 

 o stare initiala, care reprezinta nivelul actual tehnic, economic, financiar, comercial si 

managerial al societatii (determinata in principal prin analize economice si analiza SWOT) 

 o stare finala, care reprezinta “fotografia” dorita de conducerea societatii, caracterizata de 

principalele obiective care trebuie atinse (stabilita prin metoda “declaratiei de viziune” si 

descriere a misiunii) 

 o serie de “traiectorii” de evolutie a societatii in functie de modul in care se manifesta in timp 

punctele tari si slabe ale societatii, dar si modul in care apar si se exploateaza oportunitatile, dar 

si aparitia “amenintarilor” si modului preconizat de atenuare/anulare a efectelor asupra evolutiei 

societatii catre obiectivul propus 

 

 
 o capacitatea de transferare de pe un scenariu pe altul, astfel incat sa se optimizeze traiectoria 

(costuri, timp, resurse) catre starea vizionara declarata de managementul societatii. 

Scenariile trebuie sa tina cont in permanenta pe posibilitatile reale de dezvoltare si extindere a 

punctelor tari, a minimizarii/eliminarii punctelor slabe, de folosirea la maxim a 

oportunitatilor oferite de mediul extern si de contracarare/minimizare/eliminare a efectelor 

produse de amenintatile evaluate in analiza SWOT. 
 1.8. Elaborarea foilor de parcurs 

Elaborarea foilor de parcurs (Roadmaps) reprezinta metoda prin care fiecarui scenariu i se atasaza 

un set de actiuni prin care conducerea societatii poate sa implementeze strategia, actiuni care sa aiba 

o anumita succesiune in timp, cu termene si durate estimate, o asociere corespunzatoare de resurse 

(umane, tehnice, tehnologice, financiare, logistice). De regula seturile de actiuni se 

revizuiesc/adapteaza anual sau oridecateori apar perturbatii care pot determina abateri de la 

traiectoria propusa. Trebuie sa existe o mare flexibilitate in elaborarea scenariilor si planurilor de 

actiune, astfel incat sa se poata “comuta” usor de pe o traiectorie pe alta (de pe un scenariu pe altul) 
1.9. Metode de abordare a realizarii Strategiei 

Un element hotarator in adoptarea unor metode sau a altora il reprezinta discutiile cu echipa 

de management a beneficiarului, de modul de prezentare de catre ofertantul contractant a 

metodologiei propuse, de modul de intelegere a acesteia de catre managerii societatii si de 

modul in care dorintele “particulare” ale acestora pot fi satisfacute prin utilizarea acestor 

metode.  

Reper 2020 

Timp 2020 2030 

Viziunea 
strategica 

Caracteristica 
transformativa 
/ scenariu 1 

Caracteristica 
transformativa 
/ scenariu 2 

Progres anual 
al inovarii 

Monitorizare  
anuala a inovarii 

Obiective 
ale inovarii 

Perturbati
e 

Prezent 

Stare 
initiala 

Comutare pe alta 
caracteristica 
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Din acest punct de vedere, ofertantul considera ca exista doua metode de abordare a realizarii 

strategiei si anume: 
1.9.1. Metoda Exploratorie 

Metoda Exploratorie porneste de la situatia actuala/prezenta si descifreaza potentiale alternative pe 

care le poate furniza viitorul. Metoda exploratorie incepe cu studierea prezentului si incearca sa 

vada incotro ne pot duce evenimentele si tendintele lor de evolutie. 

Metodele exploratorii sunt “outward bound”, adica orientate pe iesirile sistemului/posibilele 

evolutii viitoare ale sistemului. Ele incep cu prezentul ca punct de plecare si se deplaseaza catre 

viitor fie pe baza extrapolarii tendintelor din trecut sau pe dinamica cauzala (relatia dinamica cauza-

efect) sau prin furnizarea de raspunsuri la intrebarea “what if?” (“ce se intampla daca...?”) cu privire 

la implicatiile unor posibile evolutii de evenimente care se plaseaza in afara acestor tendinte 

cunoscute (evenimente disrumptive, care pot dizloca in mod brutal o stare existenta a unui sistem si 

a-l arunca brusc pe o alta traiectorie de evolutie). Analiza tendintelor, analizele de impact, analiza 

impactelor incrucisate, sondaje Delphi conventionale si utilizarea unor modele de descriere a 

sistemelor si a modurilor lor de comportare/evolutie dinamica sunt cateva din instrumentele folosite 

de aceasta metoda. 

 
Majoritatea studiilor de previziune (forecasting studies) sunt de tip exploratoriu, asa ca atunci cand 

apar previziuni alarmiste despre viitor, ar putea fi destul de greu de definit “punctul de inflexiune” 

(de schimbare a traiectoriei initiale previzionate) sau politicile ce ar trebui elaborate astfel incat sa 

se poata redirectiona traiectoria sistemului dinspre un viitor catastrofal catre un viitor mai 

convenabil. 
1.9.2. Metoda Normativa 

Metoda Normativa descrie unul sau mai multe elemente ale unui viitor (mai indepartat sau mai 

apropiat) si incearca sa evalueze ce cai/drumuri ar putea conduce catre ele. Metodele normative 

incep cu viitorul (cu starea dorita/previzionata a viitorului), ridicand intrebari referitoare la CE 

evenimente si tendinte ne-ar putea conduce din prezent catre acel viitor. 

 
Metodele normative sunt "inward bound", adica orientate dinspre viitorul dorit/previzionat catre 

situatiile prezente. Ele pornesc de la o viziune preliminara a unui posibil (si de dorit) viitor  sau a 

unui set de obiective viitoare (mai multe “viitoruri” daca ne putem exprima asa) care prezinta 

interes pentru o comunitate/organizatie. De la acest viitor posibil si dorit se porneste inapoi, catre 

situatia prezenta pentru a se putea identifica daca si cum din actualul prezent se poate naste si 

dezvolta viitorul previzionat – cum poate el fi atins sau ratat tinand cont de constrangerile, resursele 

si tehnologiile existente si viitoare. 
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Instrumentele folosite de aceasta metoda sunt cele dezvoltate pentru activitati tip planificare, cum ar 

fi analiza morfologica si arborii de relevanta, unele modele economice si o metoda mai putin 

conventionala de tip Delphi (metoda sondajului Delphi orientat catre obiective). Recent au fost 

adoptate si alte metode cum ar fi “elaborarea de scenarii de succes” (scenario planning) sau 

organizarea de ateliere de lucru pentru elaborarea de scenarii aspirationale, in cadrul carora 

participantii incearca sa ajunga sa impartaseasca o viziune comuna asupra viitorului, credibil si 

dorit, si sa identifice caile de urmat pentru a atinge acel viitor. 
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ELEMENTE METODOLOGICE 

ANALIZA SWOT  

Domeniul XXX 

A. Romania in context european: cum ne pozitionam in domeniul XXX fata de celelalte tari membre, ce trebuie facut pentru a urca in 

clasamentul european (cu luarea in considerare a indicatorilor europeni –European Scoreboard etc.) 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

argumentele/atuurile societatii romanesti determinante 

pentru crearea unui nivel tehnic, tehnologic si calitativ al  

domeniului XXX, componenta a SBC, care sa asigure 

Romaniei o pozitie superioara in “clasamentul european al 

tarilor membre UE” (cel putin in comparatie cu statele 

membre UE pe care ne propunem “sa le depasim” – care 

sunt acestea si ce vore face ele in viitor) 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

caracteristicile/componentele societatii romanesti care 

franeaza/pot frana crearea unui nivel tehnic, tehnologic si 

calitativ domeniului XXX, componenta a SBC, care sa asigure 

Romaniei o pozitie superioara in “clasamentul european al 

tarilor membre UE” 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus 

(se pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate 

la reuniunea din mai) 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus (se 

pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

evenimentele/situatiile/actiunile la nivelul UE (sau al unor 

tari membre UE) favorabile dezvoltarii SBC la nivelul UE 

care se pot produce/desfasura in perioada 2016-2035, 

inclusiv probabilitatea lor de aparitie (inclusiv pe scara 

timpului) pe care Romania sa le exploateze/foloseasca in 

demersul sau astfel incat “exploatarea” punctelor tari si 

“minimizarea” punctelor slabe sa poata conduce la 

ridicarea nivelului de calitate si performanta a domeniului 

XXX, componenta a SBC, si care sa asigure Romaniei o 

pozitie superioara in “clasamentul european al tarilor 

membre UE” 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

evenimentele/situatiile/actiunile si probabilitatea lor de aparitie 

(inclusiv pe scara timpului) la nivelul UE (si in afara Uniunii), 

predictive sau disrumptive, care pot impiedica / pot pune in 

pericol actiunile pe care Romania si le propune pentru ridicarea 

nivelului de calitate si performanta a domeniului XXX, 

componenta a SBC, si care sa asigure Romaniei o pozitie 

superioara in “clasamentul european al tarilor membre UE” 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus 

(se pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus (se 

pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 
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B. Domeniul XXX din Romania in raport cu celelalte domenii ale vietii economice si sociale. Care sunt premisele pentru ca acest domeniu sa 

aiba o contributie sporita la urcarea Romaniei pe o pozitie superioara in clasamentul european al natiunilor si la ocuparea la sfarsitul 

perioadei a pozitiei stabilite prin strategie privind nivelul de trai al cetatenilor? 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

argumentele/atuurile domeniului XXX determinante pentru 

crearea unui nivel tehnic, tehnologic si calitativ al  

domeniului XXX, componenta a SBC,care sa asigure o 

contributie superioara a domeniului in plasarea Romaniei o 

pozitie superioara in “clasamentul european al tarilor 

membre UE” (cel putin in comparatie cu statele membre UE 

pe care ne propunem “sa le depasim” – care sunt acestea si 

ce vore face ele in viitor) 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

caracteristicile/componentele domeniului XXX care franeaza/pot 

frana dezvoltarea domeniului XXX, componenta a SBC, astfel 

incat sa afecteze crearea unui nivel tehnic, tehnologic si calitativ 

al  domeniului XXX, componenta a SBC, din Romania care sa 

asigure o contributie majora la plasarea Romaniei pe o pozitie 

superioara in “clasamentul european al tarilor membre UE” 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus 

(se pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus (se 

pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

evenimentele/situatiile/actiunile la nivelul Romaniei 

favorabile dezvoltarii SBC in tara noastra care se pot 

produce/desfasura in perioada 2016-2035, inclusiv 

probabilitatea lor de aparitie (inclusiv pe scara timpului) pe 

care domeniul XXX sa le exploateze/foloseasca in demersul 

sau astfel incat “exploatarea” punctelor tari si 

“minimizarea” punctelor slabe sa poata conduce la ridicarea 

nivelului de calitate si performanta a domeniului XXX, 

componenta a SBC, si care sa asigure Romaniei o pozitie 

superioara in “clasamentul european al tarilor membre UE” 

Intrebare la care trebuie sa se raspunda: Care sunt 

evenimentele/situatiile/actiunile si probabilitatea lor de 

aparitie (inclusiv pe scara timpuluiin tara noastra, predictive 

sau disrumptive, care pot impiedica / pot pune in pericol 

actiunile pe care domeniul XXX si le propune pentru ridicarea 

nivelului de calitate si performanta a domeniului XXX, 

componenta a SBC, si care sa asigure Romaniei o pozitie 

superioara in “clasamentul european al tarilor membre UE” 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus (se 

pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 

Aici se trec raspunsurile posibile la intrebarea de mai sus (se 

pot selecta din cele enuntate in materialele prezentate la 

reuniunea din mai) 

 

Etapa premergatoare elaborarii scenariilor este definirea/formularea viziunii. Numai raportandu-ne la viziune si analizand situatia existenta si 

anticipand (statistic) aparitia unor fenomene viitoare putem stabilii scenariile. 

 

Construirea scenariilor in ipotezele enuntate: 

– Integrare medie a României în UE (cu un grad suficient de ridicat de autonomie şi suveranitate naţională); 

– Integrare puternică a României în UE [grad redus de autonomie – tip „LAND” (regiune) – tip stat american]. 

ar trebui sa raspunda la urmatoarele intrebari (in abordarea NORMATIVA de elaborare a acestora): 

1. Ce decizii trebuie luate ASTAZI si ce actiuni trebuie intreprinse in urmatorii 20 de ani astfel incat sa fie valorificate la MAXIM punctele tari 

ale societatii romanesti in raport cu celelate tari membre UE si sa se profite MAXIM de oportunitatile ce se previzioneaza ca vor apare la 

nivelul UE, astfel incat sa atingem tinta / sa se indeplineasca viziunea propusa in strategie: 

– Pozitia 13-15 in ceea ce priveste nivelul de trai 

– Pozitia 7-10 in ierarhia tarilor membre UE 

2. Ce decizii trebuie luate ASTAZI si ce actiuni trebuie intreprinse in urmatorii 20 de ani astfel incat sa fie MINIMIZATE (ELIMINATE) 

punctele slabe ale societatii romanesti si sa se MINIMIZEZE (CONTRACAREZE) efectele negative ale amenintarilor ce se previzioneaza ca 

vor apare la nivelul UE, si care vor pune in pericol / vor ameninta atingerea tintelor / indeplinirea viziunii propuse in strategie: 

– Pozitia 13-15 in ceea ce priveste nivelul de trai 
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– Pozitia 7-10 in ierarhia tarilor membre UE 

3. Ce decizii trebuie luate ASTAZI si ce actiuni trebuie intreprinse in urmatorii 20 de ani astfel incat sa fie valorificate la MAXIM punctele tari 

ale domeniului XXX si sa se profite MAXIM de oportunitatile ce se previzioneaza ca vor apare la nivelul Romaniei, astfel incat domeniul 

XXX sa aiba o contributie corespunzatoare la atingerea tintei / la indeplinirea viziunii propuse in strategie: 

– Pozitia 13-15 in ceea ce priveste nivelul de trai 

– Pozitia 7-10 in ierarhia tarilor membre UE 

4. Ce decizii trebuie luate ASTAZI si ce actiuni trebuie intreprinse in urmatorii 20 de ani astfel incat sa fie MINIMIZATE (ELIMINATE) 

punctele slabe ale domeniului XXX si sa se MINIMIZEZE (CONTRACAREZE) efectele negative ale amenintarilor ce se previzioneaza ca vor 

apare la nivelul Romaniei, si care vor pune in pericol / vor ameninta domeniul XXX in a avea o contributie corespunzatoare la atingerea 

tintelor / indeplinirea viziunii propuse in strategie: 

– Pozitia 13-15 in ceea ce priveste nivelul de trai 

– Pozitia 7-10 in ierarhia tarilor membre UE 

 

Trebuie “prefigurat” ce trebuie sa se intample in domeniul XXX aferent Proiectului 10. România – “Societate a Cunoaşterii si a Valorii Adăugate la 

ceea ce are” pentru ca viziunea sa se indeplineasca. 

 

ELABORAREA SCENARIILOR 

 

Scenariile se elaboreaza tinand cont de atributele/caracteristicile /evenimentele identificate in analiza SWOT. 

Exista cu atat mai multe scenarii cu cat “patratelele” aferente S, W, O si T sunt mai “populate” cu informatii. Desigur, unele din aceste informatii pot fi 

“grupate” tematic astfel incat numarul scenariilor sa se reduca. 

Teoretic se foloseste o logica binara pentru fiecare element identificat si prezentat in fiecare din cele 4 “patratele”: 

 “0” – daca atributul/caracteristica ramane constanta/nu se modifica pe toata perioada avuta in vedere 

 “1+” – daca atributul/caracteristica se modifica in sensul pozitiv (contribuie mai mult la atingerea obiectivelor/viziunii) 

 “1-“ - daca atributul/caracteristica se modifica in sensul negativ (diminueaza sansele de atingere a obiectivelor/viziunii) 
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De exemplu: 

Ce se intampla? S1 W1 O1 T1 

Ce trebuie 

facut? 

Nu se produce nicio schimbare pentru niciun atribut 0 0 0 0 Actiunea 1 

Se produce "amenintarea 1" (W1) 0 0 0 1 Actiunea 2 

Are loc/apare "oportunitatea 1" - O1 (restul neschimbate) 0 0 1 0 Actiunea 3 

Are loc "O1" simultan cu "T1"; S1 si W1 raman neschimbate 0 0 1 1 Actiunea 4 

Punctul W1 devine mai slab (valoarea parametrului creste in sensul accentuarii 

slabiciunii); S1 ramane neschimbat; Nu apare O1 si nu se produce T1 
0 1- 0 0 Actiunea 5 

Punctul W1 devine mai slab (valoarea parametrului creste in sensul accentuarii 

slabiciunii); S1 ramane neschimbat; apare O1 si se exploateaza pozitiv; nu se produce 

T1 

0 1- 1+ 0 Actiunea 6 

Punctul W1 devine mai slab (valoarea parametrului creste in sensul accentuarii 

slabiciunii); S1 ramane neschimbat; apare O1, dar nu se exploatreaza; nu se produce 

T1 

0 1- 1- 0 Actiunea 7 

…………….. 
………

. 

………

.. 

………

. 

………

. 
……………….. 

Punctul W1 devine mai bun (valoarea parametrului scade in sensul 

diminuarii/ameliorarii slabiciunii); S1 ramane neschimbat; Nu apare O1 si nu se 

produce T1 

0 1+ 0 0 Actiunea … 

Punctul W1 devine mai slab (valoarea parametrului creste in sensul accentuarii 

slabiciunii); S1 ramane neschimbat; Nu apare/nu se exploateaza O1; se produce T1 
0 1- 0 1 Actiunea … 

Punctul W1 devine mai bun (valoarea parametrului scade in sensul 

diminuarii/ameliorarii slabiciunii); S1 ramane neschimbat; Nu apare O1; se produce 

T1 

0 1+ 0 1 Actiunea … 

  
………

.. 
…… ……… 

………

… 
………………. 

  0 1+ 1 0 Actiunea ….. 

  0 1- 1 0 Actiunea ….. 

  0 1+ 1 1 Actiunea ….. 

  0 1- 1 1 Actiunea ….. 

Are loc o imbunatatire a punctului tare; restul raman neschimbate 1+ 0 0 0 Actiunea ….. 
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Are loc o depreciere a punctului tare; restul raman neschimbate 1- 0 0 0 Actiunea ….. 

  1 0 0 1 Actiunea ….. 

  1 0 1 0 Actiunea ….. 

  1 0 1 1 Actiunea ….. 

  1 1 0 0 Actiunea ….. 

  1 1 0 1 Actiunea ….. 

  1 1 1 0 Actiunea ….. 

Se produc schimbari "pozitive" pentru toate atributele 1+ 1+ 1+ 1+ Actiunea ….. 

 

 

Exista cel putin doua scenarii care trebuie avute in vedere, care se produc cu urmatoarele conditionari: 

 

A. Scenariul cel mai pesimist 

 TOATE punctele tari se diminueaza/scad sau chiar dispar in timp (“1-“) 

 TOATE punctele slabe se accentueaza/cresc si devin predominante in raport cu sansele de atingere a obiectivului preconizat (“1-“) 

 NU se beneficiaza de nicio oportunitate din cela aparute (“1-“) 

 APAR/SE PRODUC TOATE amenintarile identificate (“1-“) 

B. Scenariul cel mai optimist 

 TOATE punctele tari se dezvolta/accentueaza si constituie forta motrica pentru atingerea obiectivelor propuse (“1+”) 

 TOATE punctele slabe se diminueaza/scad sau dispar cu desavarsire (“1+”) 

 APAR si SE EXPLOATEAZA TOATE oportunitatile (“1+”) 

 NU SE PRODUCE nicio amenintare din cele identificate in analiza SWOT si nici altele neprevazute (“1+”) 
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Raport privind desfăşurarea seminarului I 
 

Seminarul I: Prima întâlnire de lucru a membrilor echipei – Deschiderea oficiala a proiectului 

Luni, 27.04 2015, s-a desfăsurat în Aula I.H. Rădulescu, a Bibliotecii Academiei Romane 

(BAR), Seminarul I din cadrul contractului încheiat cu  Fundatia Patrimoniu, Academia Romană. 

Cu ocazia acestui prim Seminar, s-a decis  stabilirea directiilor de cercetare, principalele 

subteme si echipele de lucru, si ca dupa o lună sa aibă loc intalnirea subgrupurilor de lucru (GL) pentru 

prezentarea rezultatelor intermediare, cunoasterea participantilor la proiect si prezentarea primelor 

rezultate. 

Programul de desfăsurare al seminarilor va fi: 

Seminar 1: Luna Aprilie, 

  Stabilirea metodologiei prin combinarea diferitelor metode (Delphi, Forsight, etc.). 

Seminar 2: Luna Mai, 

  Atingerea convergenței în cele doua livrabile si redactarea unui document extins al Fazei I. 

Seminar 3: Iunie 

 Stabilirea elementelor de bază ale Raportului Sinteză (max. 20 pag.) care trebuie prezentat la 

termenul de recepție al Fazei I. 

Cerintele către echipele de cercetare pe subteme  au în vedere urmatoarele: elaborarea unui  

material  preliminar  cuprizand: 

1. Analiza SWOT a situatiei actuale; 

2. Elaborarea unor viziuni de  evolutie în domeniul subtemei pentru orizonturile  2020 si 2035 pe 

baza a două  ipoteze si scenarii privind integrarea   României în UE. 

Lucrarile seminarului s-au desfăsurat dupa cum urmează: 

1. Deschiderea lucrarilor a fost facută dl. acad. Florin Filip, Director General al  Bibliotecii 

Academiei Romane, titularul contractului. Prezentarea sa a evidentiat cadrul de desfăsurare a 

proiectului, au fost prezentati membrii echipei,   care vor efectua prezentări si anuntată numirea 

d-lui dr. Viorel Gaftea ca  secretar stiintific al proiectului si cu responsabilităti în activitătile de 

derulare a proiectului. 

Membrii echipei invitati să participe la proiectul de strategie au primit prin e-mail invitatiile, 

agenda, prezentările, printre care si „Utilizarea metodei matricei rezilienței si calculul rezilienței pentru 

fundamentarea analizei SWOT – weaknesses and threats”, care nu a putut fi sustinută de prof. Horia-

Nicolai L. Teodorescu. 

Au luat cuvantul si Prof. Aurelia Meghea de la BPG - Biroul de programe si granturi, prof. M. 

Guran, pentru detalierea unor aspecte privind derularea si participarea în proiect. 

 

Au urmat prezentările: 

2. Foresight – Propunere metodologică pentru realizarea strategiei, sustinuta de dl. Drd. Ing. 

Romeo Ilie, Foresight Expert, cursuri prin UNIDO (Ankara, 2003) si prin PREST (UK) 

(Manchester,2005), deasemenea Certified Management Consultant prin ICMCI (2012). 

Foresight este o metodologie de colectare, intr-o manieră sistematică si participativă, de date si 

informatii evaluate inteligent privind viitorul, si de construire a unei viziuni pe termen mediu-lung 

având ca scop luarea în prezent a celor mai adecvate decizii si elaborarea unor planuri de actiune 

comune pornind de la situatia prezentă si privind spre viitor. 

3. Prof. Marius Guran a prezentat rolul folosirii indicatorilor si a facut referinte asupra 

metodologiei prezentate de  Drd. ing. Romeo Ilie  privind utilizarea metodologiilor Foresight în 

elaborarea  analizelor SWOT. 

4. „Impactul în viata si activitatea umană al „stiintei si tehnologiei informatiei”, la societatea 
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cunoasterii, prezentată de dl. Dr. Viorel Gaftea, prin care s-a subliniat impactul major al 

„tehnologiei informatiei” în ‘cunoasterea si activitatea’ umană, în activitatile strategiei 

Academiei Romane, în intreaga activitate socio-economica.  

Cu aceasta ocazie dl. V. Gaftea, a prezentat „Indicele economiei si societatii digitale 2015, cu 

profilul de tara al Romaniei publicat de Comisia Europeana si a amintit importanta strategiei 

definite prin tema 10 în context cu strategiile în derulare si cele adoptate pentru sustinerea 

Acordului de parteneriat cu U.E. pentru 2014-2020. 

Au urmat discutii cu precizari pentru parcursul etapei urmatoare în care au luat cuvantul acad. 

Florin Filip. 

5. D-na secretar de stat, Diana Voicu a prezentat subiectul “agenda digitală”, prin prisma acestei 

activitati la care a participat în pozitia de coordonator si a amintit un set de scenarii, valori si 

idealuri în contextul societătii bazate pe cunoastere. 

In acest cadru s-au conturat principalele subteme  si o parte din viitorii coordonatori, “Piata unica 

digitala” (inclusiv Serviciile TIC),  d-na Secretar de Stat Diana Voicu, “Patrimoniului cultural”in 

echipa Bibliotecii Academiei Romane, Acad. F. Filip , d-ra Prof. Elena Ana Iancu  si Dr Monica Vasiliu 

cu “ Cadrului normativ a legislatiei în domeniu în Romania si Uniunea Europeana”, “Interactiunii 

stat-cetatean si al guvernantei cunoasterii”, coordonată de d-na prof. Doina Banciu, Director general al 

ICI – Inst. National de Cercetari Informatice Bucuresti, dl. Prof. Marius Guran subtema “Indicatorii 

societătii informatice”, “Infrastructura” dl. Dr. Ing. Ion Stanciulescu, Director general al INSCC 

Bucuresti ( Inst.   Nat. Cerc. Comunicatii), Cercetare Dezvoltare Inovare (inclusiv Tehnologii), resp. 

Prof. H.N. Teodorescu.  

 

De asemenea, a fost subliniata prezenta analizelor SWOT sectoriale în strategiile Agenda Digitala 

2020, Strategia Cercetarii-Dezvoltarii si altele. Au mai luat cuvantul domnii R. Ilie, prof. Mircea 

Duzineanu, prof. A. Stanescu,  

 

In final s-au amintit de catre Acad. F. Filip pasii si etapele următoare, modalitatile de comunicare în 

cadrul echipei de proiect si principalele sarcini, transmiterea informatiilor către responsabilii grupurilor 

de lucru-GL  si toti membrii echipei, desfăsurarea seminarului II pentru săptamâna IV mai 2015. 

 

Data : 27.04.2015, 

Intocmit 

Dr. Ing. Viorel Gaftea 

        

 

Raport privind desfăşurarea seminarului II 
 

Seminarul II: Analizarea rezultatelor intermediare pe directia de cercetare 

 

Vineri, 29.05 2015, s-a desfasurat in Aula I.H. Radulescu, a Bibliotecii Academiei Romane (BAR), 

Seminarul II din cadrul contractului incheiat cu  Academia Romana, Fundatia Patrimoniu. 

 

Cu ocazia primului Seminar, atunci cand s-au stabilit directiile de cercetare, principalele subteme si 

echipele de lucru, s-a decis ca dupa o luna sa aiba loc intalnirea subgrupurilor de lucru (GL) pentru 

prezentarea rezultatelor intermediare, cunoasterea participantilor la proiect si prezentarea primelor 

rezultate. 

Principalele subteme  propuse au fost: 
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1.  Piata unica digitala (inclusiv Serviciile TIC) resp.  Secretar de Stat, Diana Voicu 

2.  Infrastructura, resp.: Dir. General INSCC Ion Stanciulescu 

3.  Cercetare Dezvoltare Inovare (inclusiv Tehnologii), resp. Prof. H.N. Teodorescu 

4.  Acte normative UE-RO, resp. Prof. Elena Ana Iancu 

5.  Interact. stat-individ Pregatirea populatiei  (guvernanta cunoasterii) resp. Prof. Doina Banciu, Dir. 

General ICI, 

6.  Patrimoniul cultural resp. Acad. F. Filip 

7.  Indicatorii Societatii Cunoasterii, resp. Prof. Marius Guran 

8.  Sinergia cu strategiile guvernamentale existente, resp. Dr. Viorel Gaftea 

Cerintele transmise resposabililor echipelor de cercetare pe subteme in vederea prezentarii la seminar 

au fost urmatoarele: elaborarea unui  material  preliminar de 2-4 pagini cu două parti: 

1. Analiza SWOT a situatiei actuale; 

2. Elaborarea unor viziuni de  evolutie in domeniul subtemei pentru orizonturile  2020 si 2035 pe 

baza a doua  ipoteze : a) integrarea  puternică a României in UE si b) integrarea cu păstrarea 

suveranitatii. 

 

Lucrarile seminarului s-au desfasurat dupa cum urmeaza: 

1. Deschiderea lucrarilor a fost facuta de Directorul General al  Bibliotecii Academiei Romane, 

titularul contractului, dl. acad. Florin Filip. Dupa reamintirea  pe scurt a cadrului de desfasurare 

a proiectului, au fost prezentati coordonatorii subtemelor care vor efectua prezentari si anuntata 

numirea d-lui dr. Viorel Gaftea, secretarul stiintific al proiectului, ca manager de proiect si 

continuarea coordonarii activitatilor de derulare a proiectului. 

2. Au urmat prezentarile pe subtemele de cercetare prin invitarea initiala a doamnelor 

coordonatoare: 

3. D-na secretar de stat, Diana Voicu a prezentat subiectul “e-commerce si Piata unica digitala”, 

prin prisma analizei SWOT si a perspectivelor de dezvoltare. S-au prezentat de asemenea 

principalii indicatori care definesc aceste activitati. 

4. Urmatoarea prezentare a fost a d-nei dr. Mihaela Dragu, sefa compartimentului  Bibliografie 

nationala al BAR  pe subtema “Patrimoniului cultural”, o analiza SWOT detaliata a ceea ce 

constituie in fond fundamentul unei societati a cunoasterii. 

5. A urmat d-ra Dr Monica Vasiliu cu prezentarea “Analiza Cadrului normativ a legislatiei in 

domeniu in Romania si Uniunea Europeana”, cadru legislativ abordat de asemenea prin 

viziunea unei analize SWOT. 

6. Urmatoarea prezentare a fost pe subiectul “Interactiunii stat-cetatean si al guvernantei 

cunoasterii”, prezentata de d-na prof. Doina Banciu, Director general al ICI – Inst. National de 

Cercetari Informatice Bucuresti. 

7. In continuare dl. Prof. Marius Guran a prezentat analiza SWOT pe subtema “Indicatorii 

societatii informatice”, ocazie cu care a facut si o propunere pentru un nou indicator care sa 

identifice evolutia pe noile directii strategice si implementarea noilor tehnologii in societatea 

cunosterii. 

8. Prezentarile au continuat cu cea pe subiectul “Infrastructura” efectuata de dr. Viorel Gaftea 

pentru subgrupul coordonat de dl. Dr. Ing. Ion Stanciulescu, Director general al INSCC 

Bucuresti ( Inst.   Nat. Cerc. Comunicatii). Cu aceasta ocazie, a amintit si problemele care se 

pun in context cu sinergia strategiei definite prin tema 10 cu strategiile in derulare si cele 

adoptate pentru sustinerea Acordului de partenneriat cu U.E. pentru 2014-2020. De asemenea, a 

fost subliniata prezenta analizelor SWOT sectoriale in strategiile Agenda Digitala 2020, 

Strategia Cercetarii-Dezvoltarii si altele. 
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Au urmat discutii cu precizari pentru parcursul etapei urmatoare in care au luat cuvantul acad. Florin 

Filip, apoi d-ra Delia Balaican in calitate de istoric a atentionat asupra folosirii unor termeni care din 

punct de vedere istoric pot avea alta conotatie la nivel national, precum cel de suveranitate. Drd. ing. 

Romeo Ilie  a facut unele recomandari privind utilizarea metodologiilor Foresight in elaborarea  

analizelor SWOT. Dl Dan Matei, Director la Institutul National al Patrimoniului, CIMEC, a facut 

sugestii de completare la tema Patrimoniul  cultural, a subliniat oportunitatile EUROPEANA. 

In acest context Reprezentanta BPG a A.R. a facut unele precizari in Seminar privind realizarea unui 

capitol destinat Strategiei AR  pe site Academia Romana www.acad.ro. 

 

In final s-au amintit pasii si etapele următoare precum si modalitatile de comunicare in cadrul echipei 

de proiect si prin intermediul site-ului Academiei Romane. 

1. Postarea  documentelor actuale pe site AR, sectiunea Strategia AR (Dr. Gaftea) Marti 2.06.2015 

2. Transmiterea parolei de acces catre toti membrii echipei (Dr. Gaftea), Marti 02.06.2015 

3. Transmiterea de observatii si sugestii catre responsabilii grupurilor de lucru-GL (toti membrii 

echipei) 02-08.06.2015 

4. Revizuirea continutului rapoartelor pe  grupuri pentru a tine cont de sugestiile primite  sau 

refuzarea sugestiilor cu explicatii catre cei care le-au trimis (responsabilii GL) 08-13.05.2015 

5. Desfasurarea seminarului III (in saptamana 15-20.06.2015) 

6. Realizarea sintezei 22-30.06.2015 

 

Data : 29.05.2015 

Intocmit 

Dr. Ing. Viorel Gaftea 

Raport privind desfăşurarea seminarului III 
 

Tema 10: ROMÂNIA – Societate a cunoaşterii si a valorii adăugate la ceea ce are  

• Scop: Validarea rapoartelor pe subteme ( conform  planificarii  Temei 10 , Iunie in saptamana 

III: Seminar #3:validarea studiilor ) 

Loc : BAR , Aula I.H. Radulescu  

Durata  : 2 ore 

Prezenti : Dna Delia Bălăican, Dna  Diana Voicu, Dna Monica  Vasiliu , Dl H. Dragomirescu, Dl 

Viorel Gaftea , Dl Marius Guran ,Dl R. Ilie , Dl. D. Matei , Dl I. Stanciulescu, Dl. A.M. Stanescu, Dna 

Predeanu Georgeta, Reprezentant  Birou Granturi AR , Dl Florin G. Filip 

Desfasurare 

 Reamintirea scopului  si etapelor cercetarii+ prezentarea  schemei Raportului la tema 10 –

agreat de dl Presed. AR pt toate temele ( slide 8)  si a etapelor pana la 1 iulie ( slide 9) ( FGF) 

 Prezentari rezultate  pe subteme ( vezi denumirile subtemelor  in slide  7) 

o Dna  Diana Voicu ( Subtema   Piata unica digitala) 

o Dna  Delia Balaican (Subtema Aportul patrimoniului cultural national) 

o Dna  Monica Vasiliu (Subtema Corpul de acte normative) 

o Dl Ion Stanciulescu  (Subtema Infrastructura) 

o Dl Marius Guran (Subtema Indicatorii) 

Observatie comunicata: Cei care au  prezentat  in ziua de 18  au fost rugati sa le trimita  catre dl Gaftea 

si Secretariatul proiectului ( directie@biblacad.ro )  pentru alcatuirea dosarului seminarului 

 Interventii : Dl V. Gaftea,  Dl.  Dan Matei, Dl. R. Ilie, Dl H. Dragomirescu, Reprezentanta 

Biroului Granturi AR. 

 Concluzii 

mailto:directie@biblacad.ro
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Data fiind situatia  pregatirii materialelor, se adapteaza  Programul de lucru prezentat initial la 

variant prezentata in continuare : 

o 18-22 iunie: Primirea  sintezelor pe subteme ( 2 pag ) pt a fi introduse in Raportul temei  

o 18,19,20,21 23- 26 iunie: Realizare sinteza (F.G. Filip+V.Gaftea) 

o 22: Corectura  

o 23: 27: Transmitere tuturor membrilor echipei  

o  28 Primirea: 

 Reactiilor  

 Anexelor-CV (1 paragraf) + Raportul pe subtema  ( max 4 pag in formatul 

general al temei)  

o   29: Elaborarea versiunii finale 

o 30: Editarea) 

 Fonta albastra: adaugiri si decalari pentru unele date:  

 Transmiterea de catre responsabilii de subteme a doua pagini  cu sinteza 

cercetarilor  pe subtema ( Analiza SWOT –elementele principale prin 

prisma scopului proiectului si doua scenarii ) pana , cel mai tarziu in 

cursul zilei de 22 iunie, 2015 

 Transmiterea Raportului pe subtema ( max 20 de pagini in  formatul 

Raportului general – care va  deveni anexa la Raportul general pe tema 

10 – pana cel mai tarziu 28 iunie 2015 

 Fonta rosie  : se renunta la datele precizate initial. 

 
20.06.2015 

Intocmit 

Acad. Florin Filip 
  


