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ABSTRACT: This publication is the result the project: „The evaluation of
the potential of developing digital and virtual workplaces on the labor
market in Romania and creating an intelligent economy”. Confronted
with an aging population and global competition, we have three options:
to work harder, to work more or to work smarter. We will probably have
to do all three, but the third option is only that can guarantee raiding the
Europeans living standard. In this book in this book are presented in the
Chapter 1. National reforms for smart, sustainable growth, favorable to
inclusion in the 2020 horizon, Chapter 2. IT&C Industry Analysis and
E‑co0mmerce in Romania, Chapter 3. Population access to informa‑
tion and IT, Chapter 4. Sociological analysis on digital division, Chapter
5. Theories and policies of digital economy development. In conclu‑
sions: The Romanian IT society faces a number of essential issues, but
is also characaterized by a good level of experts ‘training in this area.
Considering the lag of economic development at the level of regional
development, we believe that an important issue is to ensure the IT of
the regions. We will be able to develop the regions if we create national
and regional development networls, virtual organizations of different
levels and in different areas of activities.
KEYWORDS: digital economy development, sociological analysis, digital
economy development.

Agenda digitală pentru Europa este una dintre cele şapte iniţiativepilot
ale Strategiei Europa 2020 şi are ca scop definirea rolului motor esen‑
ţial pe care utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) va
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trebui să‑l joace în realizarea obiectivelor Europei pentru 2020. Obiectivul
acestei Agende este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maxi‑
mum potenţialul social şi economic al TIC, în special al internetului,
care reprezintă un suport vital al activităţilor economice şi sociale, fie că
e vorba de afaceri, muncă, joacă, de a comunica sau a ne exprima liber.
Implementarea cu succes a acestei Agende va stimula inovaţia şi creşterea
economică, ameliorând în acelaşi timp calitatea vieţii de zi cu zi a cetăţe‑
nilor şi a întreprinderilor. Economia digitală presupune trei caracteristici
majore: este o economie globală; favorizează produsele intangibile: idei,
informaţii, relaţii; este intens interconectată. Aceste caracteristici produc
noi modele de piaţă, de societăţi care sunt bazate pe reţeaua electronică.
Economia digitală se caracterizează prin următoarele trăsături caracteris‑
tice: 1. Infrastructura economiei digitale. TIC a crescut rapid în ultima
perioadă atât în economie cât şi în societate în general. Suportul pentru
TIC îl reprezintă Internetul, care este o „poartă deschisă”, bazat pe pro‑
tocoale standard, permiţând oricărui calculator să se conecteze utilizând
aceleaşi protocoale. 2. Pieţele electronice. Principalele trăsături ale pieţe‑
lor electronice sunt: noi agenţi, noi tipuri de produse şi servicii, noi relaţii
de afaceri, noi modele de comunicaţie şi organizare. 3. Produse bazate
pe informaţii şi cunoştinţe. Cele mai multe produse existente pe pieţele
electronice sunt produsele intangibile. 4. Agenţii prezenţi pe pieţe: consu‑
matori, oameni de afaceri, intermediari. În economia digitală consumatorii
beneficiază de informaţie 24 de ore din 24, au acces la informaţie pe piaţă
indiferent de distanţă. 5. Transformări macroeconomice şi procese de
globalizare. Din punct de vedere macroeconomic schimbările apărute în
economie afectează variabilele macroeconomice. Internetul înlătură gra‑
niţele fizice favorizând evoluţia procesului de globalizare. 6. Penetrarea
progresivă şi agresivă a economiei digitale în viaţa economico‑socială a
societăţii moderne din secolul XXI.
Impactul crizei financiare globale a scos în evidenţă faptul că reali‑
tăţile economice evoluează mai rapid decât politicile publice. În ultimii
ani, la nivel european milioane de persoane şi‑au pierdut locul de muncă
şi au fost afectate într‑o măsură mai mare de sărăcie şi excluziune soci‑
ală. Această stare de fapt a apărut într‑un moment critic în care Europa
este presată sever de provocările demografice – aşa numita „îmbătrânire
demografică”.
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Primul şi probabil cel mai important obiectiv dintr‑un set de cinci stra‑
tegii socio‑economice majore constă în creşterea ratei de ocupare a forţei
de muncă la 75% în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de
ani. În acest context dificil, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă 2014–2020 îşi propune impulsionarea eforturilor de a atinge ţinta
de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, şi anume o rată de ocu‑
pare de 70% pentru populaţia în vârstă de 20–64 de ani.
Al doilea obiectiv – provocări comune la nivel internaţional induse
de criza economică şi financiară prelungită. Al treilea obiectiv – evolu‑
ţii şi structuri pe piaţa muncii la nivelul U.E. 28, zonei Euro şi României,
în corelaţie cu cerinţele flexicurităţii pieţei muncii şi implicaţiile crizei
economice.
Al patrulea obiectiv – paradoxul crizei de personal de valoare şi mare
talent într‑o lume sufocată de lipsa acută de locuri de muncă.
Al cincilea obiectiv – arta managementului resurselor umaneprobabil
cel mai puternic factor responsabil de creşterea şi productivitatea compa‑
niilor în viitorul apropiat.
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Al şaselea obiectiv – penetrarea progresivă şi agresivă a economiei
digitale în viaţa economico‑socială a societăţii moderne din secolul XXI.
Al şaptelea obiectiv – deziderat major al economiei digitale în perspec‑
tiva viitorului imediat al României: guvernarea electronică.
De aceea, strategiile cheie implică restructurare şi modernizare (rein‑
gineria afacerilor şi un management nou), precum şi oferirea de servicii
mai bune pentru persoanele fizice şi juridice (ghişeu unic, servicii dispo‑
nibile 24 de ore pe zi pentru oricine şi de oriunde etc.). Pe de altă parte,
considerând proiectele concrete de guvernare electronică se disting două
sfere de cuprindere: a) e‑guvern în sens larg, care include toată gama de
proiecte de guvernare şi administrare electronica (e‑democraţie, e‑vot,
e‑administrare, e‑asistenta, e‑justiţie şi chiar e‑sănătate şi e‑educaţie); b)
e‑guvern in sens restrâns, care include implementarea proceselor locale
doar din sfera e‑administrării.
Activitatea digitală în contextul strategiei 2020
În conformitate cu documentul fundamental în acest domeniu „Strategia
2020”, lansat la 3 martie 2010 de Comisia Europeană cu titlul Europa 2020
– O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii, scopul general al strategiei este de a ghida economia UE în
următorul deceniu, prin abordarea tematică unitară a reformelor în plan
economic şi social, concentrate pe cele trei priorităţi ale strategiei Europa
2020 care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piaţă pentru
secolul XXI vizează: Creşterea inteligentă, Creşterea durabilă, Creşterea
favorabilă incluziunii. Una din priorităţile strategice este Agenda digitală
pentru Europa: valorificarea potenţialului TIC într‑o Europă slăbită de criza
economică din 28 august 2010, Comisia Europeană face o evaluare prelimi‑
nară a principalelor priorităţi, obiective politice şi măsuri în domeniul TIC,
grupate pe 6 domenii majore de acţiune: Asigurarea accesului la internet
de mare viteză; Crearea pieţei unice digitale; Dezvoltarea societăţii digitale
sustenabile; Consolidarea măsurilor în domeniul securităţii şi al încrede‑
rii în tehnologiile online; Dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniu;
Dezvoltarea standardelor deschise şi a interoperabilităţii prin actualizarea
Cadrului European de Interoperabilitate (EIF), pentru a promova o abor‑
dare deschisă faţă de tehnologie şi interoperabilitate, promovarea dezvoltării
standardelor deschise pentru noi aplicaţii şi servicii, în vederea sprijinirii
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industriei de specialitate prin intermediul programelor finanţate de UE etc.
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România reflectă nevoile
şi implicit viziunea României privind dezvoltarea sectorului TIC.
În ultimele două decenii activitatea desfăşurată la calculator şi prin
conexiuni la Internet a schimbat şi schimbă în continuare activitatea de
muncă. Mai mult, apar noi activităţi, noi profesii care au schimbat radical
conceptul faţă de muncă. În opinia autorilor: „Munca digitală este un con‑
cept care a devenit un fundament esenţial al discuţiilor din cadrul politicilor
economice în domeniul internetului (a se vedea Burston, Dyer‑Witheford şi
Hearn 2010; Fuchs şi Dyer‑Witheford 2013; Scholz 2012). Argumentul de bază în
această dezbatere este faptul că modelul dominant de acumulare de capital
pe platforme de Internet contemporane corporative se bazează pe exploa‑
tarea muncii neremunerate a utilizatorilor, care se angajează în crearea de
conţinut şi utilizare a blog‑uri, site‑urilor de social networking,wiki‑uri,
microblog‑uri, site‑urilor de partajare de conţinut pentru distracţie şi în
aceste activităţi de creare de valoare se generează profituri.
Trecerea la o nouă paradigmă şi anume de la societatea informaţio‑
nală la societatea virtuală a avut un impact major asupra modului în care
indivizii îşi desfăşoară activităţile, comunică şi îşi împărtăşesc cunoştinţele
prin colaborare. Efectele paradigmei societăţii virtuale pot fi observate pe
toate palierele dimensionale crescând complexitatea odată cu integrarea
în spaţiul virtual: Munca digitală reprezintă acel tip de organizare al acti‑
vităţii umane în care tehnologiile informatice şi cele ale comunicaţiilor,
cunoscute convenţional sub denumirea de tehnologii digitale, asumă un
rol preponderent, schimbând prin aceasta radical caracterul muncii şi
oferindu‑i o nouă dimensiune în termeni de caracteristici ale locului de
muncă, proceselor productive şi naturii produselor intermediare şi finale
ale muncii precum şi în ceea ce priveşte modul de raportare la toate aces‑
tea a factorilor de producţie, inclusiv şi mai ales a factorului de producţie
munca (individul lucrător/lucrătorul). În ultimele două decenii activita‑
tea desfăşurată la calculator, şi prin conexiuni la Internet a schimbat şi
schimbă, în continuare, activitatea muncii.
Analiza industriei TI&C şi a comerţului electronic în România
Dinamica pieţei de IT din România în perioada la care ne referim
s‑a manifestat nu numai printr‑o creştere a cererii de soluţii informatice
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integrate, ci şi printr‑o necesitate sporită pentru o mai bună informare
asupra gestionării resurselor companiei, importanţa unor astfel de soluţii
începând să fie conştientizată şi înţeleasă din ce în ce mai bine.
Din Studiul asupra stadiului de dezvoltare a industriei de software şi
servicii IT în România în 20132 ne‑am propus redarea momentelor celor
mai importante expuse şi date publicului larg de către Asociaţia ANIS:
– Firmele româneşti de software sunt încă orientate în mod prioritar
către proiectele de dezvoltare a aplicaţiilor la comandă, şi se concentrează
mai uşor şi generează majoritatea resurselor de venit.
– Produsele software aplicabile de managementul resurselor companiei
sunt cele mai populare pentru firmele din Romania – 54% din respondenţi
au menţionat implicarea în dezvoltarea acestor aplicaţii: următoarele în
ordinea preferinţelor sunt aplicaţiile de gestiune a operaţiunilor şi al pro‑
ceselor de fabricaţie – 41%, şi aplicaţiile de gestionare al reţelei de clienţi
– circa 38%. Cererea cea mai mica este deţinută de produsele software de
securitate şi stocare, cu care au venit pe piaţa partenerii externi.
– Cei mai activi cumpărători sunt industria producătoare, sectorul
financiar şi cel de retail şi vânzare en‑gros, fiecare reprezentând aproximativ
13% din piaţă, urmate de sectorul guvernamental (11%) şi serviciile de con‑
sultanţă de business sau servicii individuale (10%). Cele mai puţin populare
sectoare ţintă sunt construcţiile, educaţia şi sectorul de telecomunicaţii.
– Modelele de generare de venituri, modelul tradiţional de licenţi‑
ere, bazat pe taxa fixă de licenţiere şi servicii de mentenanţă recurente
este predominant pentru vânzarea produselor şi aplicaţiilor software care
reprezintă circa 80% din veniturile din acest domeniu. Veniturile din abo‑
namente, reprezintă 18.8% din veniturile rezultate din vânzarea produselor
software.
– Aplicaţiile mobile de gestiune (în special pentru industrii, comerţ
electronic, aplicaţiile de productivitate).
– Numărul start‑up‑urilor create în România este în creştere continuă,
majoritatea se axează pe dezvoltarea de aplicaţii care folosesc platformele
social media şi sunt destinate utilizatorilor individuali.
– Studiul arată că principalii competitori în ce priveşte atragerea de
proiecte offshore/nearshore sunt Rusia (citată de 26% dintre respondenţi),
Ucraina (23% dintre respondenţi), Bulgaria (17%) şi Polonia (16%).
2 Asociaţia patronală a industriei de software şi servicii http://www.anis.ro/wp‑content/
uploads/2013/11/Software‑si‑servicii‑IT‑in‑Romania_Rezumat_RO.pdf
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Piaţa de produse software creşte mai repede decât segmentele de cer‑
cetare‑dezvoltare şi respectiv aplicaţii dezvoltate la comandă, semnalând
tendinţa de implicare a specialiştilor implicaţi în dezvoltare de software în
zona de produse software, prin crearea de noi start‑up‑uri.
Conform Studiului Dinamica sectorului IT&C românesc în anul 2014
(martie 2015)3
În cel de‑al treilea trimestru al anului 2014 România se situa pe pozi‑
ţia a şasea în lume (58.8 Mb/s) în ceea ce priveşte media vitezei maxime a
conexiunii la Internet, cu 6,9% în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului
2013(Conform unui studiu al Akamai). Prin comparaţie cu alţi competi‑
tori globali precum Lituania, Coreea de Sud sau Singapore, acelaşi studiu
relevă că România nu se situează în primele 10 state ale lumii privind viteza
medie de conectare la Internet.
Conform unui raport oficial al Comisiei Europene, la începutul anului
2014 mai puţin de 20% din cetăţenii români beneficiau de conexiuni fixe de
mare viteză (broadband) la Internet – în creştere cu 1,2% faţă de anul pre‑
cedent şi de două ori mai puţin faţă de Danemarca sau Olanda, România
situându‑se din acest punct de vedere pe ultimul loc în Uniunea Europeană
15, la mică distanţă faţă de Bulgaria, Polonia şi Slovacia. Acelaşi studiu
al Comisiei Europene poziţiona România, alături de Letonia şi Suedia în
primele 3 state ale Uniunii Europene privind gradul de penetrare al tehno‑
logiilor broadband ultrarapide (peste 100 Mb/s).
În concluzie luând drept reper contribuţia la formarea şi creşterea
PIB‑ului României,
1. Comparativ cu anul 2014 industria IT&C autohtonă a cunoscut un uşor
reviriment pe parcursul anului 2014. Impactul cifrei de afaceri, al industriei
TI&C, la formarea şi creşterea PIB, se remarcă o tendinţă negativă potrivit
căreia industria IT&C autohtonă se poate îndrepta către o perioadă de stagnare
sau de descreştere economică în cazul în care nu vor fi luate măsuri de ameliorare economică şi fiscală în acest sens.
2. România stagnează sau pierde semnificativ din competitivitatea
sa pe plan european şi global, datorită gradului modest de implementare
la nivel naţional, a mijloacelor şi instrumentelor de e‑guvernare, respec‑
tiv procentului scăzut de penetrare în teritoriu a tehnologiilor rapide şi
ultra‑rapide de conectare la internet şi telecomunicaţii mobile.
3 Dinamica sectorului IT&C Românesc în 2014, Centru de Analiză a informaţiilor şi evalu‑
are a tendinţelor, martie 2015
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3. România se află în urma competitorilor săi regionali, precum
Bulgaria, Slovacia sau Polonia.
Este necesară creşterea absorbţiei fondurilor structurale europene în dome‑
niul cercetării, dezvoltării şi inovării în IT&C; facilităţi fiscale pentru stimularea
reinvestirii profitului şi încurajarea outsourcing‑ului; reducerea cotei de TVA
pentru consumatorii casnici de produse şi servicii IT&C.
România tinde să dobândească o poziţie privilegiată în clasamentul
global în e‑outsourcing, dar aceasta nu se reflectă într‑o creştere semnifica‑
tivă a productivităţii naţionale în zona soluţiilor IT&C capabile să genereze
valoare adăugată semnificativă pentru economia naţională.
Elaborarea şi adoptarea unui cadrul legal de susţinere a dezvoltatorilor şi
Furnizorilor autohtoni de soluţii IT&C inovative, acordând şi facilităţi care
să contribuie la creşterea atractivităţii antreprenorilor şi furnizorilor locali
de produse şi servicii IT&C pentru pieţele internaţionale.
Prin urmare, evoluţia numărului de absolvenţi din ultimii ani sugerează
mai degrabă o scădere a acestora în raport cu cererea de pe piaţa muncii.
Este prioritar să fie luate măsurile care să contribuie la facilitatea şi dezvoltarea
educaţiei IT&C la toate nivelurile, care vor stimula investiţiile în cercetare &
dezvoltare şi inovare, pentru creşterea competitivităţii pe plan global şi limitarea
transferului de capital românesc către alte pieţe internaţionale.
Este necesară susţinerea industriei IT&C din România. Sunt încă mulţi
factori (lipsa transparenţei, dezordinile fiscale, investiţiile străine) care
afectează mediul concurenţial şi atragerea investiţiilor străine, încrederea
investitorilor străini în piaţa românească. Este necesară ridicarea nivelului
de transparenţă a serviciilor de e‑guvernare.
Accesul populaţiei la informaţie şi la tehnologii informaţionale
Condiţiile economice actuale au determinat un număr mare de între‑
prinderi să migreze către sisteme bazate pe Internet pentru creşterea
eficienţei, scăderea costurilor de operare şi capacitatea de a opera în timp
real între diferite platforme. Iată de ce multe firme reproiectează procesele
de afaceri principale, prin investiţii în tehnologii cheie – mobilitate, cloud
computing (de exemplu, utilizarea de software pe bază de închiriere),
sisteme informatice de analiză economică şi suport decizional şi reţelele
sociale. Ca o consecinţă, produse şi servicii noi complet bazate pe internet
au apărut şi continuă să fie dezvoltate şi pot concura cu cele existente. Alte
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modele de afaceri care au apărut se referă la platforme online care acţio‑
nează ca intermediar între vânzători şi cumpărători.
În contextul Strategiei Europa 2020 definirea Strategiei Naţionale pri‑
vind Agenda Digitală pentru România, adaptată la realitatea economică
şi socială actuală a României ocupă un rol prioritar pentru dezvoltarea
digitizării în diverse ramuri şi domenii de activitate. Principiul care stă
la baza Strategiei Naţionale este crearea unui mediu competitiv, care să
încurajeze şi să atragă cetăţenii şi întreprinderile plătitoare de impozite,
care, la rândul lor, să asigure o creştere durabilă pe termen lung. Conform
studiului Eurostat privind utilizarea TIC de către persoane fizice şi gospo‑
dării4: 45% dintre utilizatorii români folosesc internetul cel puţin odată
pe săptămână, 52% dintre utilizatorii români sunt încrezători în cumpără‑
turi online şi banking online, 33% dintre utilizatorii români sunt îngrijoraţi
de abuzuri la datele personale online, 37% dintre utilizatorii români sunt
îngrijoraţi de aspecte legate de securitate la plăţile online.
Strategia Europa 2020 pentru crearea de creştere sustenabilă în
Uniunea Europeană are drept scop asigurarea de locuri de muncă pentru
trei sferturi din cetăţenii cu vârsta între 20 şi 64 de ani până în 2020.
Doar 54% dintre români au acces la internet, comparativ cu Cehia
unde rata de penetrare este de 96% sau Estonia unde este de 85%. Traficul
mobil creşte cu rapiditate în România. În ianuarie 2013, doar 3% din tot
traficul de internet era generat de dispozitivele mobile, în timp ce în martie
2014 a ajuns la 7%.
În România, peste 4,5 milioane de utilizatori intra lunar pe site‑urile
de e‑commerce. Comerţul online creşte constant atât prin expansiunea
orizontală a jucătorilor mari, ca emag.ro, cât şi prin apariţia şi consolidarea
magazinelor noi de nişă. Pe de alta parte, site‑urile de anunţuri devin din
ce în ce mai populare în rândul internauţilor, două dintre acestea tocmai.
ro şi olx.ro (fostul mercador.ro) regăsindu‑se in top 10.
Accesul şi utilizarea calculatoarelor de populaţie
În România, un proiect reprezentativ în domeniul e‑Incluziunii a fost
„Accesul la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor(TIC) şi îmbunătăţirea
aptitudinilor digitale”. Acest proiect a avut ca scop facilitarea accesului la
servicii TIC prin furnizarea de echipamente TIC şi conexiune la internet,
4 Strategia Naţională privind Agenda digitală pentru România
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şi de asemenea, prin promovarea şi facilitarea accesului persoanelor la
acestea. În total 255 de comunităţi rurale din toată ţara, reprezentând 1.8
milioane de cetăţeni au avut posibilitatea de a face parte din această nouă
economie bazată pe cunoaştere, prin implementarea cu succes a reţelelor
electronice locale.
Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, în anul 2014 în
cadrul Tabloului de Bord asupra României, doar 8% din populaţia cu vârsta
cuprinsă între 16–74 de ani a folosit internetul în 2013 pentru a achiziţiona
bunuri şi servicii în România. În Bucureşti, 14% din populaţia cu vârsta
cuprinsă între 16–74 ani folosea internetul pentru cumpărături online în
2011, înregistrând o creştere semnificativă, prin comparaţie cu valoarea de
7% înregistrată în 2009 şi cu cea de 8% înregistrată în 2010.
Comerţul electronic efectuat de către mediul de afaceri, în 2013 doar
9% dintre IMM‑urile din România au vândut bunuri şi servicii online, iar
întreprinderile mari au atins un procent de 13% pentru acelaşi an.
Accesul populaţiei la internet. Proporţia gospodăriilor cu
acces la Internet acasă, pe regiuni de dezvoltare
În profil teritorial, în perioada 2010–2014 se evidenţiază tendinţa de
conectare la Internet, la nivel naţional de la 38,9% în 2010 la 54,4% în
2014. Teritorial, cel mai activ a fost mai răspândită printre gospodăriile
din regiunea Bucureşti – Ilfov (aproape 2 gospodării din 3 având acces
la Internet de acasă), de la 61, 9% în 2010 la 76,7% în 2014, urmată de
regiunea
Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la Internet, se
evidenţiază în regiunile Sud‑Vest Oltenia – 32,0% în 2010, şi în 2014 cu
o pondere de 47,1% Sud – Muntenia 32,9% în 2010, şi în 2014 ajunge la
46,1% rămânând pe ultimul loc, urmate de regiunea Nord – Est 33,1%
în 2010 şi 48,3% în 2014. Creşteri importante s‑au observat în regiunile
Sud‑Muntenia (+ 7.2 p. p. ) Sud. În perioada 2010–2014 creşterea a fost la
nivel naţional + 15.5 p. p. (puncte procentuale), în regiunea Bucureşti – Ilfov
– + 32.3 p. p. , urmată de regiunea Nord – Vest cu +18,9 p. p. Vest + 16,9 p. p.,
Sud‑Est – + 15.8 Nord – Est + 15,2 p. p., Sud‑Vest Oltenia – + 15.1%. Pe ulti‑
mele două locuri s‑au plasat regiunile Sud – Muntenia + 13,2, şi Centru cu +
12,8 p. p.
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O abordare sociologică privind dinamica digitalizării în România
Pentru a realiza proiecţii privind evoluţia economiei digitale din
România şi pentru a evalua potenţialul de generare de locuri de muncă,
echipa care realizează proiectul „Evaluarea potenţialului de dezvoltare a
locurilor de muncă digitale şi virtuale pe piaţa muncii din România şi cre‑
area unei economii inteligente” a considerat că o metodă adecvată pentru
a investiga nivelul de digitalizare a pieţei muncii din România este repre‑
zentată de o anchetă care să fie realizată pe baza unui chestionar, care să
ne aducă informaţiile pe care le dorim în ceea ce priveşte utilizarea teh‑
nologiei informaţiei şi a comunicării în cadrul firmelor. Am considerat că
nu doar datele statistice şi informaţiile statistice oficiale sau preluate din
diverse alte surse pot folosi argumentărilor noastre ci cu atât mai mult o
anchetă realizată cât mai recent va fi utilă studiului nostru.
În activitatea curentă 7 din 10 firme care utilizează computerul şi au
conexiune la internet au şi o pagină web/de internet, iar cele mai multe
dintre acestea între 66%–80% oferă pe pagina web „datele de contact ale
companiei”, „conţinut media”, „acces direct către pagina de pe reţele de sociali‑
zare” şi o pagină unde îşi prezintă produsele sau/şi serviciile. Datele arată,
pe de altă parte, că mai sunt multe de făcut pentru a putea vorbi de digitali‑
zare de înaltă performanţă în companiile româneşti, atât timp cât numai 2
din 10 companii care au o „pagină web au versiune optimizată pentru telefon
mobil” şi mai puţin de 4 din 10 „conexiune securizată”. Mai mult, aceste
date ne spun ceva şi despre politica de recrutare de personal a firmelor
din România. Doar între 3–4 din 10 firme oferă posibilitatea de vizionare
a locurilor de muncă vacante şi de aplicare online pentru un post. Cu alte
cuvinte, cele mai multe firme încă preferă fie externalizarea acestui servi‑
ciu, fie metode clasice.
Concluzia acestei anchete, în urma prelucrării răspunsurilor respon‑
denţilor adică a reprezentanţilor (managerii companiilor) este aceea că
orice tip de competenţe digitale sunt utile şi necesare în orice domeniu de
activitate. Dincolo de asta, există resurse nelimitate de dezvoltare a acestei
pieţe a muncii digitale, există oportunităţi de creştere a acestui segment în
ocupare. Ocuparea în munca digitală poate fi foarte avantajoasă,mai ales
prin faptul că se poate adapta oricăror categorii de vârstă, mai tineri sau
mai vârstnici, oricăror domenii dar chiar şi oricăror categorii adică şi celor
cu dizabilităţi fizice.
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Această deschidere spre orice persoană activă care poate învăţa sau se
poate instrui în munca digitală oferă şanse mai mari de a ocupa mai rapid
un loc de muncă pe piaţa muncii. De asemenea, competenţele digitale pot
oferi o mobilitate şi posibilitatea de adaptabilitate de la un domeniu la altul
sau pot oferi şanse de angajare mai bune şi mai mari. Digitalizarea muncii
oferă perspective numeroase din toate punctele de vedere. Sunt din ce în
ce mai mulţi cei care lucrează în munca digitală şi din ce în ce mai multe
locuri de muncă se pot crea pe acest segment al muncii.
Teorii privind dezvoltarea economiei digitale
În articolul „Philosophers of the World Unite! Theorising Digital Labour
and Virtual Work—Definitions, Dimensions, and Forms” Marisol Sandoval,
Christian Fuchs, Jernej A. Prodnik, Sebastian Sevignani, Thomas Allmer5
autorii îşi propun un studiu destul de ambiţios, pornind de la teoria
marxistă.
În 1845, Karl Marx (1845, 571) a formulat Teza Feuerbach: „Filosofii
au interpretat lumea în diferite moduri; Ideea este de a o schimba”. Astăzi,
interpretarea lumii a devenit o formă importantă de muncă, care este expri‑
mată şi cu ajutorul mass‑mediei digitale. În acest context, a devenit comun
să vorbim despre munca digitală şi virtuală. Cu toate acestea, schimbările
pe care mass‑media digitală, socială şi mobilă le aduce în lumea muncii au
fost interpretate puţin teoretic, până acum. În scopul de a schimba soci‑
etatea informaţională, trebuie mai întâi să fie definită munca digitală, cu
un suport teoretic critic. Teoreticienii sociali ai lumii din domenii diferite,
interdisciplinare, transdisciplinare, şi discipline care trebuie să se unească
pentru această sarcină filozofică colectivă.
Această triplă specială este: Comunicare, Capitalism şi Critică îşi pro‑
pune să contribuie la construirea unui cadru teoretic pentru analiza critică
a forţei de muncă digitale, muncii virtuale,
Într‑un alt studiu „The Labour Market in the New Information Economy”
Richard Freeman6 autorii sunt de părerea că: „extinderea tehnologiilor
5 Christian Fuchs, Jernej A. Prodnik, Sebastian Sevignani, Thomas Allmer, Introduction: Phi‑
losophers of the World Unite! Theorising Digital Labour and Virtual Work—Definitions,
Dimensions, and Forms Marisol Sandoval, Journal for Global Sustainable Information Soci‑
ety, Vol 12, No 2 (2014) http://www.triple‑c.at/index.php/tripleC/article/view/622
6 The Labour Market in the New Information Economy, Richard Freeman, affiliations Center
for Economic Performance, London School of Economics, Harvard University and National
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informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la activitatea economică se schimbă pe
piaţa forţei de muncă într‑o diversificare importantă. „Studiul arată că: „infor‑
matizarea şi utilizarea internetului sunt asociate cu orele lucrate şi salarii
mai mari; care confirmă faptul că ocuparea în domeniul TIC este în creş‑
tere rapidă; căutarea locurilor de muncă şi recrutarea se deplasează rapid la
Web, cu consecinţe pentru angajatori şi angajaţi potriviţi; şi, eventual, cel mai
important dintre toate. Sindicatele au început să folosească Internetul ca un
instrument pentru serviciile membrilor şi transportă mesajele către public,
ridicând posibilitatea de schimbare majoră în natura mişcării sindicale.”
Studiul The digital labor challenge: Work in the age of new media, Sectorial
activities Department, a fost pregătit de Aidan White şi editat de John Myers7
care vine cu mesajul că: „revoluţia informaţională globală este în plină
desfăşurare.” De la crearea de conţinut, de distribuţie şi de consum, evo‑
luţia tehnologiilor a schimbat viziunea asupra lumii şi pe aceea de a folosi
mass‑media pentru ştiri, informaţii şi divertisment, au transformat viaţa şi
munca oamenilor într‑o industrie mass‑media.
Concluzii
1. Societatea informaţională românească se confruntă cu un şir de
probleme esenţiale, dar care se caracterizează şi printr‑un nivel bun de
pregătire a specialiştilor în domeniu.
2. Având în vedere decalajul de dezvoltare economică la nivel de regi‑
uni de dezvoltare, considerăm că o problemă importantă este şi asigurarea
informaţională a regiunilor. Vom putea dezvolta regiunile dacă vom crea
reţele naţionale şi regionale de dezvoltare, organizaţii virtuale de diferite
niveluri şi în ramuri diferite de activitate.
3. România trebuie să abordeze decalajul sever de competenţe digitale.
4. În scopul de a dezvolta pe deplin economia digitală şi societatea
digitală, România trebuie să dezvolte abilităţile digitale ale cetăţenilor.
5. Fără digitalizarea şi eficienţa productivităţii, companiile româneşti
degeaba vor lupta pentru a face parte din economia digitală mondială.
Bureau of Economic Research, Copyright Oxford University Press,2002 ISBN 0 7530 1636
2, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0558.pdf
7 The digital labor challenge: Work in the age of new media, Sectorial activities Department,
Working Paper, W.P. by Aidan White, International Media Consultant, Working papers are
preliminary documents circulated to stimulate discussion and obtain comments, Interna‑
tional Labour Office, Geneva, March 2012
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Întreprinderile româneşti au nevoie de asemenea să profite de posibilităţile
oferite de comerţul on‑line.
6. Utilizarea de e-Guvernare este încă cea mai scăzută din UE, în parte
datorită nivelului scăzut de dezvoltare a serviciilor publice on‑line.
7. Eficienţa şi gradul de servicii oferite de sistemele de sănătate pot fi
mult îmbunătăţite prin digitalizare.
8. Economia digitală adevărată este acea în care întreprinderile pot
să profite pe deplin de posibilităţile şi avantajele oferite de tehnologiile
digitale, atât pentru a îmbunătăţi eficienţa şi productivitatea, precum şi de
a ajunge la clienţi şi pentru a realiza vânzări.
9. Fără exploatarea comerţului on‑line întreprinderile româneşti vor
avea dificultăţi în concurenţă în economia digitală mondială.
10. Serviciile publice moderne oferite on‑line în mod eficient sunt un
vehicul pentru reducerea cheltuielilor administraţiei publice, precum şi
pentru creşterea eficienţei atât pentru întreprinderi, cât şi pentru cetăţeni.
Oferta României pentru servicii publice on‑line este printre cele mai puţin
sofisticate.

