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Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 
Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în 
vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate” 
Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 
Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR 
ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 

ACȚIUNE DE PROMOVARE TEMĂ SECUNDARĂ FSE (6) 

 

”IMPLICAȚII SOCIALE ALE ECONOMIEI DIGITALE” 

 

SA.1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 universități pentru 
îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT 
preponderent din medii defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC 
/ digitale la minim 180 de persoane din GT. Se vor selecta persoane din GT eligibil defavorizați. 
CONCURS: Inovarea socială - comunitatea profesională simulată. 
 

 

Semnalata de mai multa vreme, era informationala ia treptat locul celei industriale si 

societatea traditionala este inlocuita de societatea bazata pe informative si cunoastere. Noua 

societatea aduce cu sine o serie de oportunitati deosebite: constrangerile spatiale si temporale (de 

granite si timp) in materie de comunicatii au fost mult reduse , informatiile pot fi prelucrate , 

stocate si transferate rapid, preturile serviciilor legate de transferul informatiei sunt in continua 

scadere. 

 

1. Premise ale  trecerii la societatea cunoasterii 

Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor sunt utilizate atat la nivel individual, cat si in 

cadrul organizatiilor cu o flexibilitate ridicata, rezultata din independent activitatii umane in raport 
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cu spatiul si timpul. De aceea , o implementare corecta a societatii cunoasterii presupune 

convergenta a trei factori-cheie: tehnologia informatiei, tehnologia comunicatiilor si productia de 

multimedia. 

• Caracterizarea societatii cunoasterii 

 Noua economie, specifica societatii cunoasterii, transforma informatia digitala in valoare 

economica si sociala, creand noi industrii, modificandu-le pe cele existente si afectand profund 

viata tuturor cetatenilor. De asemenea premisele trecerii la societatea cunoasterii rezida si in 

caracteristicile acesteia, care sunt exprimate din mai multe puncte de vedere, de la global spre 

individual : 

-din punct de vedere politic, societatea cunoasterii este una democratic; 

-din punct de vedere administrative, ofera posibilitati de dezvoltare pentru afaceri si administratie 

publica; 

-din punct de vedere social, ofera popuatiei acces facil la educatie prin dezvoltarea infrastructurii 

informationale si de comunicatii; 

-din punct de vedere juridic, modifica natura muncii, creand conditii pentru desfasurarea 

activitatilor specifice erei infomationale; 

-din punct de vedere economic, determina cresterea potentialului de afaceri si a productivitatii 

muncii; 

-din punct de vedere cultural, este o societate bazata e cunoastere, asigurand consacrarea valorilor 

umane (traditie, religie, relatii interumane); 

-din punct de vedere individual, permite valorificarea inteligentei cu investitii mici; 

 Aceste premise nu exculd aparitia unor problem legate , in primul rand de adaptare a 

individului la conditiile noii economii. 

 Dezvoltarea tehnologiilor digitale, in contextual muncii flexibile, al pietelor de capital si al 

reducerii impedimentelor de ordin legislative in calea concurentei, conduce la crsterea 

productivitatii si ofera posibilitatea unei dezvoltari economice de lunga durata, puternica si 

neinflationista. 

• Schimbarea naturii muncii 
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 O alta premise pentru trecerea la societatea cunoasterii este schimbarea naturii muncii si a 

organizatiilor, care se dezvolta odata cu societatea si constituie mecanismul principal al evolutiei. 

Obiectivul muncii nu mai este demult dependent doar de un anumit domeniu, munca 

presupunand, totodata, si informatie. Munca de rutina a devenit un lucru rar, impunandu-se tot 

mai mult munca colectiva, iar diviziunea individuala a muncii nu mai poate asigura desfasurarea 

tuturor activitatilor. Evolutia nu implica faptul ca munca infomationala colectiva este rezervata 

doar profesionistilor sau serviciilor specializate. Intr-adevar, tehnologia informatiei poate schimba 

modul de gandire si cultura organizational, poate influenta valoarea aptitudinilor si, astfel , poate 

da nastere la rezistenta. 

• Individul in societatea cunoasterii 

 Nu este clar ce avantaj al erei informationale se adreseaza individului. Importanta infomatiei 

ca influenta diviziunea sociala odata cu societatea bazata pe cunostinte si acces la informatie. 

 Tehnologia informatiei va afecta starea sociala actual , astfel incat va deschide accesul la 

informatie pentru populatia din zonele isolate sau populatia care nu are posibilitatea fizica de 

acces usor la informatie. 

Societatea cunoasterii presupune o cerere mare de forta de munca supracalificata, populatia fiind 

nevoita sa invete cum sa lucreze cu informatia si cunostinta. 

 Societatea informationala ofera individului posibilitatea de a reception informatii din diverse 

domenii si a angaja dezbateri. Tehnologia informatiei va permite oamenilor folosirea de noi canale 

de comunicare pentru a se angaja in interactiuni sociale , care nu vor inlocui totusi comunicarea 

directa, ci o vor complete, astfel incat contactele din diferitele colturi ale lumii vor fi mai usoare si 

mai rapide. Oamenii vor face schimb de cunostinte pe diverse domenii de interes comun, ceea ce 

va conduce la largirea si imbogatirea vietii sociale si a calitatii vietii, prin avantajele informationale 

obtinute prin contactele la distanta. Tehnologia informatiei si comunicatiilor va permite indivizilor 

sa se adapteze diferitelor ipoteze sociale (familie, religie, munca, petrecerea timpului liber, 

responsabilitati civice etc.) ducand la o crestere a personalitatii individului. In aceste conditii, TIC ar 

putea fi si o amenintare pentru intimitatea intimitatea individului. Astfel problemele eticesi 

legislative sunt deloc de neglijat, avadn in vedere informatiile nocive accesibile prin internet 
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referitoare la pornografia infantila, activitatile teroriste, tehnicile de asasinat, metodele de suicid 

etc. 

• Munca si educatia in societatea cunoasterii 

 Societatea cunoasterii, prin implementarea noilor tehnologii ale informatiei si comunicatiilor, 

va cunoaste o scadere semnificativa a somajului prin redistribuirea fortei de munca excedentare pe 

ramurile si zonele geografice deficitare din acest punct de vedere. In acelasi timp, TIC poate 

constitui o amenintare la adresa angajatilor prin inducerea de automatisme , crearea dependentei 

de tehnica si migrarea inter- si intracontinentala a fortei de munca. Multimedia si retelel de 

calculatoare introduce o flexibilitate fara precedent in educatia clasica, odata cu independent de 

spatiu sit imp a activitatii de invatare. Disponibilitatea informatiei si rolul comunicarii in retelele 

locale si globale vor conduce la aparitia unei varietati de facilitati legate de procesul educational: 

- Subiectii isi pot rezolva problemele utilizand informatiea disponibila; 

- Subiectii pot pune intrebari in vederea cunoasterii lumii inconjuratoare  

- Subiectii pot discuta interactive unii cu altii; 

- Materialul didactic intern este legat direct de existent unui material bibliografic vast, disponibil in 

stare electronica; 

- Informatia este actualizata cu costuri minime; 

 Tehnologia informatiei poate inlatura barierele in educatia adultilor, permitandu-le acestora 

sa urmeze un proces de invatamant fara a-si intrerupe viata profesionala sau particulara. 

• TIC –suport pentru societatea bazata pe informatie 

 În present, TIC reprezinta cel mai  important sector industrial al tranzitiei de la societatea 

bazata pe productia de masa, spre societatea cunosterii-caracterizata de globalizare, flexibilitate si 

mobilitate. Impactul unic al TIC consta in rolul pe care acesta il joaca pentru transformarea 

economiei si a societatii ca intreg. Tehnologiile si retelele globale de comunicatii transforma 

activitatile economice, conducand la cresterea productivitatii muncii, la crearea de noi oportunitati 

economice si la aparitia de noi lucuri de munca. Aceasta perspectiva este va;abi;a atat pentru tarile 

in curs de dezvoltare , cum este si Romania, cat si pentru statele dezvoltate, numai in conditiile 

existentei unui cadru legislative permisiv pentru exploatarea noilor oportunitati.  Se estimeaza ca 

idustriile TIC se dezvolta cu cel putin 5% mai repede decat alte sectoare, avand o contributie 
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majora la cresterea economica generala. Volumul imens de informatii schimba modul de 

functionare a pietelor, ducand la restructurarea activitatilor economice si la deschiderea de noi 

oportunitati de creare a bunastarii prin exploatarea informatiilor disponibile. Se poate spune ca , in 

principal, caracteristicile societatii bazate pe informative si cunoastere constau in urmatoarele 

considerente: 

a) Societatea cunosterii evolueaza din societatea actuala. 

b) Noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor se vor regasi in multe aspect ale vietii de zi 

cu zi, fara a se inregistra o revolutie informational. 

c) Tehnologia trebuie vazuta ca o cale de dezvoltare si optimizare a activitatii umane, prin 

evitarea determinismului tehnologic. 

d) Dezvoltarea societatii informationale trebuie sa aiba un profund character antropocentric, 

desi motivatiile  organizatiilor au, cu preponderenta, un caracter tehnocentric. 

e) Principalele problem de rezolvat se refera la : legislatia muncii; drepturile de autor, cresterea 

nivelului de cunostinte al populatiei l dezvoltarea infrastructurii informationale; gasirea de 

noi forme si reguli ale procesului educational si ale institutiilor implicate; atenuarea 

impactului asupra dispersarii geografice si a transportului fortei de munca; asigurarea 

conditiilor de implicare a populatiei in procesul de creare si dezvoltare a societatii 

cunoasterii. 

 

2. Economie si administratie in societatea cunoasterii 

 

 La inceputul mileniului trei , vorbim despre societatea cunosterii ca despre un nou stadiu in 

dezvoltarea civilizatiei umane , ca despre o revolutie a tehnologiei informatiei si comunicatiilor si a 

naturii muncii. 

 Adoptarea TIC in toate domeniile de activitate reprezinta conditia esentiala a dezvoltarii 

sanatoase a oricarei economii si asigurarii succesului societatii cunoasterii. Noile tehnologii 

informationale pot imbunatati comunicarea intre cetateni si administratia publica, conducand la o 

transparenta a activitatii administrative locale si centrale. De asemenea, prin TIC  se poate reduce 
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durata diferitelor proceduri administrative, astfel incat timpul de raspuns la problema cetateanului 

sa fie minim. 

• Schimbarea structurii sociale 

 In societatea bazata pe agricultura si manufactura, regula aproape universal era ca munca se 

desfasoara in casa sau in apropierea ei. Numai anumite industrii urbane  si institutii publice aveau 

un loc specific de munca , situate de obicei in centrele oraselor sau  comunitatilor. Deplasarea 

intrea locul de munca si domiciliu a devenit obisnuita zilnica. 

 

• Schimbarea motivatiilor pentru munca 

 In subconstient, omul a asociat de mult timp castigarea existentei cu o firma sau  un 

angajator ca persoana juridical, dar si cu un loc fizic sau o cladire tangibila. Sunt commune in 

vocabularul tuturor expresii de genul “sunt la serviciu”. In viitor , va fi importat sa se porneasca de 

la locul in care persoana cu calificarea dorita locuieste sau vrea sa locuiasca si nu de la locul unde 

organizatia care ii solicita serviciile isi are sediul administrative si cauta personal. 

 

3. Efecte micro şi macroeconomice 

Noua economie sau economia digitală, rezultantă a interacţiunii dintre calculatorul 

personal, telecomunicaţii, Internet şi electronică, se caracterizează printr-o serie de trăsături cu 

totul deosebite de economia tradiţională. 
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În primul rând, este vorba de crearea unui nou model de afaceri (e-business, e-commerce, 

e-banking, etc.) prin intermediul intra şi internetului, care schimbă radical eficienţa acestora, în 

sensul reducerii costurilor, inclusiv a celor tranzacţionale, pe baza relaţiei afacere/afacere (B2B), 

afacere/cumpărător (B2C), afacere/angajat (B2E), afacere/guvern (B2G), guvern/afacere (G2B), etc. 

În ultimul timp, comerţul electronic a căpătat extinderea cea mai mare ca formă concretă de 

realizare a unor afaceri, la care se adaugă şi conturarea unor pieţe sui generis a cunoştinţelor 

ştiinţifice, impulsionată de ritmul fără precedent al dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare. 

Noua economie plasează, în prim plan, cererea, nevoile consumatorilor care se implică 

într-o măsură din ce în ce mai mare la conceperea, realizarea şi utilizarea bunurilor şi serviciilor, 

începând încă din stadiul cercetării şi dezvoltării acestora. Din acest punct de vedere, noua 

economie are un caracter interactiv, participativ, realizând interfaţa dintre ofertă şi cerere pe un 

areal de volum şi structură, în spaţiu şi timp, cu mult mai riguros. Rolul consumatorului creşte mai 

ales în sensul că acesta poate deveni o importantă sursă de idei inovaţionale pentru producător, 

sau de forţare a inovării, în scopul menţinerii sau extinderii pieţei,al sporirii gradului de confort sau, 

ceea ce este foarte important, al ridicării nivelului de sustenabilitate a dezvoltării economice. 

Concurenţa şi cooperarea reprezintă două laturi inseparabile ale economiei  digitale, 

ţinând seama de interacţiunea dintre cerere şi ofertă, mai sus menţionată. Formele de manifestare 

a concurenţei între producători sunt radical schimbate de prioritatea care se acordă unui 

consumator în continuă şi rapidă schimbare în ceea ce priveşte nevoile, gusturile şi cerinţele, astfel 

încât acesta îi obligă pe competitori să  şi coopereze. 

Economia digitală presupune un consum mai mare de muncă de concepţie, de înaltă 

calificare care creează o valoare adăugată mai ridicată, noi locuri de muncă, segmente practic 

nelimitate de oportunităţi de afaceri şi facilitează nevoia integrării şi/sau individualizării diferiţilor 

consumatori. De aici şi constatarea că noua economie este “scientointensivă” şi “artintensivă”. 

Diminuarea consumului de resurse, mărirea spiritului novator şi întreprinzător, creşterea 

productivităţii muncii, a vitezei producerii şi schimbării fenomenelor şi proceselor economice, 

sporirea valorii adăugate, reprezintă doar câteva dintre efectele economice care au impus 

economia digitală ca formă superioară a economiei în general. 
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Important este de menţionat că fiecare dintre principiile noii economii deschid paradigme 

specifice pentru ştiinţa economică, în general, dar mai ales pentru diferitele discipline şi specializări 

ale acesteia. 

Noua economie se supune principiului potrivit căruia ”cu cât mai multe persoane se implică 

cu atât avantajul pentru fiecare implicat este mai mare” (the more people involved the bigger 

benefit for everyone involved). 

Efectele micro şi macroeconomice ale noii economii şi SI au la bază principiile general 

valabile ale dezvoltării acesteia, care sunt: 

a) convingere (awarness); 

b) accesibilitate (accessibility); 

c) disponibilitate (availability); 

d) existenţa resurselor necesare (affordability); 

e) adecvare (appropriatness). 

Analiza pe sectoare a reducerii costurilor ca urmare a introducerii uneia dintre cele mai 

răspândite forme de manifestare a noii economii afacere/afacere (B2B) este extrem de 

semnificativă. Cele mai mari economii se realizează în industria componentelor electronice, iar cele 

mai scăzute în extracţia cărbunelui, industria alimentară şi sănătate. 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) are o serie de implicaţii macroeconomice a 

căror analiză este deosebit de utilă în luarea deciziilor. În principal acestea se referă la: 

-cheltuielile cu investiţiile pentru TIC trebuie să crească; 

-companiile trebuie să introducă e-engineering-ul, în operaţiile lor pentru a utiliza mai bine 

TIC, a reduce costurile şi spori eficienţa; 

-pieţele financiare trebuie să fie deschise pentru a permite finanţarea inovării; 

-pieţele capitalului de risc şi ale ofertelor publice iniţiale (initial public offerings) trebuie să fie 

dezvoltate, pentru a întări procesul inovaţional; 

-încurajarea IMM-urilor şi crearea unui mediu antreprenorial practic; 

-reglementările  trebuie să crească în amplitudine şi rigoare; 

-politicile monetare trebuie ajustate (în special rata dobânzii). 

Considerentele microeconomice pentru dezvoltarea noii economii vizează: 
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- liberalizarea furnizorilor monopolişti care ţin costurile ridicate; 

- legislaţie specifică TIC şi Internet (semnătura digitală şi altele); 

- acces la reţele de comunicaţii; 

- evitarea suprareglementărilor;  

- legea proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de licenţă; 

- piaţă de capital solidă; 

- infrastructură conformă cu standardele internaţionale; 

- libertate de acces la informaţie; 

- interacţiuni între agenţii economici, guvern, industrie, academie şi  

- concurenţă şi competiţie. 

TIC are un impact complex nu doar asupra economiei şi eficienţei acesteia dar şi asupra 

tuturor laturilor vieţii oamenilor între care: 

-capacitatea de exerciţiu a drepturilor democratice şi responsabilităţilor civice, Intrnet-ul 

oferind condiţii pentru un electorat mai bine informat şi participativ, cu un comportament 

raţional motivat; 

-crearea de noi interacţiuni între Guvern şi cetăţeni, prin informatizarea guvernării (e-

Governance) şi a democraţiei (e-Democracy), ceea ce oferă persoanelor posibilitatea de a 

fi participanţi la autoguvernare, la procesele instructive şi deliberative, consolidând bazele 

exerciţiului democratic şi limitând devierile contraproductive ale jocului politic, mai ales 

într-o economie de piaţă emergentă; 

-cetăţenii îşi transformă profund comportamentele de la cele de tip “reactiv”, la cele de tip 

“proactiv”, fiind în cunoştinţă de cauză, ceea ce le măreşte şansa de creativităţi şi inovare; 

-reconcilierea, consensualizarea, transparenţa, eficienţa parteneriatului şi a dialogului social 

dobândesc şanse incomparabil mai mari de realizare în condiţiile tipului informaţional de 

guvernare şi democraţie. 

Întrucât “noua economie” se bazează pe TIC, considerăm că analizele cu diferite grade de 

agregare la nivelurile micro, mezo şi macroeconomic reprezintă un demers necesar pentru a 

identifica traiectoriile dinamizatoare ale propagării efectelor acestora în plan local şi global.  
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