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Abstract 
Această lucrare are ca punct de plecare un proiect care încearcă să implementeze o abordare 

documentată atât istoric cât şi pe o scară etnografică largă asupra evoluţiei Internetului ca mijloc de 
comunicare în societăţile din centrul şi estul Europei. Concluziile unui studiu intensiv condus în Bulgaria 
constituie punctul central al acestei lucrări. În ea sunt analizate practicile de utilizare specifice diferitelor 
categorii de utilizatori, în contextul circumstanţelor ce caracterizează pătrunderea Internetului în Bulgaria. În 
această ţară, o forţă importantă care impulsionează adoptarea Internetului este dorinţa de integrare în „lumea 
dezvoltată" din punct de vedere educaţional, economic şi cultural. Una dintre cele mai interesante observaţii de 
discutat este existenţa a două culturi distincte în jurul adoptării şi utilizării Internetului - cea oficială şi cea a 
maselor. Prima se defineşte prin scopuri administrative şi eforturi de a satisface standardele impuse de Uniunea 
Europeană, în pofida numeroaselor provocări naţionale de natură politică, organizaţională şi tehnică. Cultura 
maselor, pe de altă parte, vibrează, e subversivă, plină de resurse şi totodată greşită. Ea se inspiră din 
abundenţa de expertiză existentă în domeniul calculatoarelor în rândul profesioniştilor bulgari pentru a-şi 
construi propriile enclave originale în ciberspaţiu. 
 
 

INTRODUCERE 
Cercetarea în domeniul Internetului a depăşit faza studiului „impactului” generic al 

Internetului asupra unei „societăţi” uniforme. Constatarea că impactul noilor tehnologii 
depinde în mod crucial de contextul lor social la nivel local a dat naştere unui interes de a 
„împărţi” segmentele de utilizatori şi circumstanţele lor în ideea de a produce rapoarte mai 
precise asupra interacţiunii dintre Internet şi societate1. Această reorientare deschide 
oportunităţi interesante de sesizare şi apreciere a diversităţii formelor şi practicilor 
tehnologice în contexte culturale variate. 

                                                
1 Vezi Woolgar, S., (ed.), Virtual Society? - Technology, cyberbole, reality, Oxford University Press, 2002; 
Miller, D.&Slater, D., The Internet: An ethnographic approach, Oxford, New York: Berg, 2000. 
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În mod nesurprinzător, majoritatea cercetărilor deja existente asupra aspectelor 
culturale ale Internetului au fost generate în colţurile lumii unde Internetul are gradul cel mai 
înalt de penetrare şi vizibilitate, adică în regiunile dezvoltate din America de Nord şi Europa 
de Vest. Persistă însă o tendinţă în rândul cercetătorilor, dar şi al factorilor de decizie, de a 
presupune că modelele de adoptare, instituţionalizare şi utilizare care apar în aceste societăţi 
sunt paradigmatice şi vor fi reproduse, mai devreme sau mai târziu, în restul lumii. Totuşi, 
interesul recent descoperit asupra contextului local pune la îndoială aceste presupuneri şi 
propune o nouă direcţie de cercetare. Aceasta subliniază nevoia unor studii de lungă durată, 
bazate pe context şi realizate pe forţele sociale, economice şi politice care modelează 
tehnologiile legate de Internet, practicile şi instituţiile din diverse regiuni.  

Analiza pe care o propunem aici are ca punct de pornire un proiect care încearcă să 
implementeze o abordare documentată atât istoric cât şi pe o scară etnografică largă asupra 
evoluţiei Internetului ca mijloc de comunicare în societăţile din centrul şi estul Europei, 
axându-ne în acest caz asupra unei singure ţări - Bulgaria. Pentru a justifica un proiect similar 
desfăşurat în Trinidad, Miller şi Slater scriu: 

 
„De ce ar trebui să facem o etnografie a Internetului în Trinidad sau a 
Trinidadului asupra Internetului? Deoarece - contrar primelor scrieri despre 
Internet - acesta nu este un „ciberspaţiu" monolitic sau fără un spaţiu concret; 
dimpotrivă, el e compus din numeroase tehnologii noi folosite de popoare 
diferite, în diverse locaţii din lumea reală. Astfel, avem mult de câştigat de pe 
urma unei abordări etnografice şi cercetând felul în care tehnologiile 
Internetului sunt înţelese şi asimilate într-un anume loc…”  

(Miller & Slater 2000) 
 
Pentru a aborda din punct de vedere etnografic pătrunderea Internetului ar trebui să 

intrăm în pielea actorilor care participă la acest proces, să înţelegem semnificaţiile culturale şi 
judecata concretă ce stă în spatele alegerilor lor. Această înţelegere de jos în sus trebuie 
ancorată într-o analiză critică a mediului instituţional constituit din infrastructura aflată la 
îndemână, relaţiile politice şi economice şi tradiţiile culturale. 

Studiul nostru a aplicat asupra dezvoltării Internetului abordarea etnografică pe scară 
largă descrisă mai sus printr-o serie de metode: (1) interviuri şi observaţii în locuinţe şi puncte 
publice de acces, (2) interviuri cu experţi locali şi reprezentanţi ai unor instituţii - cercetători, 
factori de decizie, funcţionari publici, oameni de afaceri, furnizori de servicii, specialişti în 
tehnică, pedagogi, etc.; (3) analiza critică a discursului din publicaţii legate de Internet din 
mass media şi site-uri de Internet bulgare selectate pe Internet, (4) analiza secundară a unor 
date statistice. Scopul este de a descoperi practicile şi convingerile sociale ce se ascund în 
spatele cifrelor privind pătrunderea Internetului, de a trasa traiectoria concretă a procesului de 
a deveni utilizator de Internet în Bulgaria.  

Această lucrare analizează practicile de utilizare specifice diferitelor categorii de 
utilizatori în contextul circumstanţelor ce caracterizează pătrunderea Internetulului în 
Bulgaria. În această ţară, o forţă importantă care împinge spre adoptarea Internetului este 
dorinţa de integrare în „lumea dezvoltată” din punct de vedere educaţional, economic şi 
cultural. Una dintre cele mai interesante observaţii de discutat este existenţa a două culturi 
distincte în jurul adoptării şi utilizării Internetului - cea oficială şi cea a maselor. Prima se 
defineşte prin scopuri administrative şi eforturi de a satisface standardele „societăţii 
informaţionale” impuse de Uniunea Europeană, în pofida numeroaselor provocări naţionale de 
natură politică, organizaţională şi tehnică. Cultura maselor, pe de altă parte, vibrează, este 
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subversivă, plină de resurse şi totodată greşită. Ea se inspiră din abundenţa de expertiză 
existentă în domeniul calculatoarelor în rândul profesioniştilor bulgari şi a tinerilor pentru a-şi 
construi propriile enclave originale în ciberspaţiu. 

 
ACTORII INTERNETULUI 
Precum în cazul altor societăţi ce întâmpină Internetul, cazul Bulgariei poate fi 

analizat prin prisma actorilor implicaţi în efortul de conceptualizare a noului mijloc în ceea ce 
priveşte relevanţa sa socială, culturală şi personală, dar şi utilitatea sa. Situaţia specifică se 
caracterizează prin starea de tranziţie (vorbim de o tranziţie cu adevărat lungă) a 
infrastructurii industriale care a moştenit de la socialism o rată apreciabilă de pătrundere, dar 
şi o capacitate tehnologică scăzută a reţelelor de telecomunicaţii. Nivelul de digitalizare a 
reţelelor de telecomunicaţii, aflat la 26%, este unul din cele mai scăzute din Europa. 
Principalul actor de pe piaţa telecomunicaţiilor, Compania Bulgară de Telecomunicaţii 
(CBT), deţinea un veritabil monopol deoarece avea în posesie atât principala reţea de 
telecomunicaţii, cât şi întreaga infrastructură de conexiune din ţară. Această situaţie a fost 
pusă la încercare dar nu şi schimbată radical de-a lungul anilor ce au urmat trecerii la o 
economie de piaţă. Privatizarea CBT a fost un proces contestat care a avansat cu paşi înceţi şi 
ezitanţi, datorită numeroaselor certuri politice şi interese conflictuale. Între timp, noi furnizori 
au pătruns gradual pe piaţa şi au impulsionat creşterea telecomunicaţiilor, inclusiv al 
transferului de date şi al reţelelor. Cu toate acestea, monopolul CBT-ului a avut drept rezultat 
costuri ridicate la convorbirile telefonice, fapt care continuă să obstrucţioneze progresul 
Internetului. 

Potrivit unui raport „e-Bulgaria” publicat de ARC2 în 2004, numărul liniilor de cablu 
optic ce leagă oraşele mari din Bulgaria a crescut constant în ultimii ani, o dată cu conectarea 
internaţională a sistemului naţional de telecomunicaţii. Aceştia sunt singurii factori favorabili 
pentru pătrunderea ulterioară a Internetului. Cu toate acestea, o mare parte din populaţia 
Bulgariei nu poate să-şi permită achiziţionarea unui computer sau accesul la Internet. 

În general, deşi dezvoltarea infrastructurii de transfer de date la nivel naţional continuă 
şi noi actori industriali s-au alăturat pieţei oferind diverse servicii, nivelul competiţiei nu e 
destul de ridicat pentru a conduce la o scădere semnificativă a costurilor serviciilor pentru 
consumatori. 

 
A DEVENI UTILIZATOR DE INTERNET: PARTICULARITĂŢI LOCALE 
Într-o lucrare anterioară bazată pe studii empirice asupra utilizării Internetului în 

Canada (vezi Bakardjieva, 2005)3 am propus un model al procesului prin care cineva devine 
utilizator de Internet. Acest model e întipărit puternic în materialele locale şi în circumstanţele 
sociale. În linii mari, acest proces poate fi schiţat după cum urmează: el are loc în micro-
locaţii de zi cu zi şi se inspiră din discursuri publice, practici organizaţionale, judecăţi practice 
locale şi experienţa altor concetăţeni. El implică interpretări locale ale tehnologiei şi 
descoperirea proprietăţilor sale, pe masură ce se dovedeşte că acestea dau naştere la noi relaţii 
dintre utilizator şi entităţi specifice lumii sale înconjurătoare. Punând în practică sau cedând 
strategic acestor noi relaţii şi posibilităţi de acţiune, utilizatorii împletesc diferite definiţii 
practice ale Internetului. Totodată, diferite moduri de utilizare şi tipuri de utilizatori apar şi se 
răspândesc. 

                                                
2 ARC Fund, 2004, E-Bulgaria Report 2004, http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=4235. 
3 Bakardjieva, M. (2005), Internet Society: The Internet in Everyday Life, Sage. 
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Privit din această perspectivă, cum se dezvoltă procesul în contextul bulgar şi cine 
sunt utilizatorii de Internet? Studii de dată recentă indică faptul că Internetul e folosit de 
bulgari peste 18 ani în proporţie de 11%4 şi 17,3%5. Raportul eEurope Progress (2004) 
avansează o proporţie de 19% utilizatori de Internet din iunie 2003 (incluzându-i aici şi pe cei 
care au început să folosească Internetul în ultimele 3 luni)6. Potrivit raportului ARC Fund, 
34% din utilizatorii de Internet sunt concentraţi în Sofia; 64% în alte oraşe şi doar 2% în sate. 

Internetul este cel mai des utilizat în Bulgaria la locul de muncă. Aproximativ 40% 
dintre afaceri au fost conectate la Internet în 2004 şi un procent estimat undeva între 10,8 şi 
14% dintre angajaţi au avut acces la reţea. Politicile de utilizare la locul de muncă sunt în 
general liberale, ceea ce le permite angajaţilor nu numai să exploreze Internetul după bunul 
plac, dar şi să facă acest lucru în numeroase scopuri personale. Deprinderile se dobândesc în 
mod informal cu ajutorul colegilor pe parcursul zilei de lucru, şi oamenii descoperă pe 
teritoriul angajatorului utilitatea reţelei în multiple arii de interes profesional, personal dar şi 
de comunicare interpersonală. Unii observatori consideră că la locul de muncă se desfăşoară 
şi multe activităţi de chat, în absenţa monitorizării, fapt reprezentativ pentru felul în care se 
lucrează în multe companii. 

Numărul celor care utilizează Internetul la domiciliu e greu de determinat folosind 
datele culese din diferite sondaje publicate în ultimii ani. Procentul lor din totalul populaţiei 
de peste 18 ani variază între 3,5% şi 9%7. Accesul la domiciliu se realizează preponderent 
prin dial-up (67% dintre utilizatorii la domiciliu potrivit sondajului ARC Fund), restul 
accesând Internetul prin LAN sau cablu modem (pg. 24). 

În timp ce posibilitatea de a folosi Internetul la locul de muncă se iveşte ca rezultat al 
proceselor de afaceri şi al deciziilor manageriale, pasul de a deveni utilizator de Internet la 
domiciliu necesită motivaţie personală, care e rară, după cum reiese din sondaje. Toate 
acestea ne trezesc şi mai mult curiozitatea cu privire la cine sunt totuşi aceşti utilizatori şi ce 
le determină alegerile. Pentru a da un răspuns la această întrebare, mă voi dedica analizei a 50 
de interviuri de tip calitativ, luate în 2004 unor bulgari care folosesc Internetul la domiciliu. 
Intervievaţii au fost recrutaţi prin intermediul unor relaţii personale ale autorului şi ale unui 
asistent de cercetare bulgar. Ei au fost aleşi din rândul unor persoane care ştiam că folosesc 
Internetul la domiciliu; am încercat, pe cât posibil, să obţinem o diversitate în ceea ce priveşte 
sexul, vârsta, ocupaţia şi gradul de educaţie. Departe de a fi un eşantion reprezentativ pentru 
populaţia Bulgariei, putem afirma că grupul nostru de intervievaţi reflectă trăsăturile celor 
care folosesc în prezent Internetul în această ţară - adulţi între 20 şi 40 de ani, profesionişti cu 
studii universitare, de sex masculin şi feminin. Examinând veniturile pe gospodărie declarate 
ale intevievaţilor noştri am descoperit că ele se ridică la aproape dublul venitului mediu pe 
gospodărie din ţară. Potrivit datelor publicate de Institutul Bulgar de Statistică Naţională, 
venitul mediu pe gospodărie în Bulgaria, pe luna dinaintea studiului, iulie 2004, a fost de 
                                                
4 ARC Fund, 2004, E-Bulgaria Report 2004, http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=4235, p. 24. 
5 Alpha Research, martie 2004, http://www.aresearch.org/doc.php?en=0&id=44.  
6 E-Europe Plus 2003 Progress Report, 2004, 
http://www.emcis2004.hu/dokk/binary/30/17/3/eEurope_Final_Progress_Report.pdf  
7 Această cifră reprezintă estimarea mea personală bazată pe datele din 2004 ale ARC Fund (p. 23) despre 
posesia unui computer la domiciliu (7,2% în martie 2004) şi despre procentul utilizatorilor de calculator la 
domiciliu care afirmă că îşi folosesc computerul pentru a accesa Internetul (5,6% în oct. 2004). Studiul SIBIS   
e-Europe estimează procentul de utilizatori de Internet la domiciliu la 9% din totalul populaţiei Bulgariei în 2003 
(eEurope Benchmarking: Key Figures for NAS 10 Countries http://www.empirica.biz/sibis/files/WP4_D4-3-
1_eEurope_NAS.pdf, pg. 9). Un al treilea sondaj, efectuat în 2002, stabileşte procentul de utilizatori la domiciliu 
din Bulgaria la 5% (e-Living, Raban, Y., 2004, Cap2: Trends in ICT Uptake and Usage, 
http://www.eurescom.de/e-living/). 
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473,21 leva .8 Cu puţine excepţii, toţi cei 50 de intervievaţi au declarat venituri pe gospodăriei 
mai mari de 800 leva. Astfel, ne putem aştepta ca un venit mai mare decât media să fie o 
caracteristică permanentă a populaţiei care foloseşte Internetul la domiciliu în Bulgaria. 

Întrebaţi unde au auzit prima dată de Internet şi unde au dobândit experienţă în 
folosirea lui, majoritatea intervievaţilor (cu doar trei excepţii) au răspuns că locurile lor de 
muncă au reprezentat locaţia în care au luat primul contact. Motivaţia de a aduce conexiunea 
în casele lor a venit, în principal, de la dorinţa lor de a continua lucrul la domiciliu peste orele 
de program, sau în unele cazuri, de a lucra mai mult acasă decât la locul de muncă. În acelaşi 
timp, la aceasta s-a adăugat şi dorinţa pentru o comunicare personală mai flexibilă şi pentru 
accesul la informaţii pentru nevoi personale. 

În studiul pe care l-am condus la sfârşitul anilor 1990 asupra primilor utilizatori 
canadieni la domiciliu, am descoperit că forţa care a împins adoptarea Internetului la 
domiciliu a fost tocmai computerizarea la locul de muncă. Această tendinţă e chiar mai 
pregnantă în contextul bulgar unde nivelul de compentenţă în domeniul computerelor în 
rândul oamenilor obişnuiţi e scăzut, iar costul conexiunii e destul de ridicat pentru aceştia. În 
lipsa unei înţelegeri clare şi a unei experienţe practice cu beneficiile aduse de folosirea 
Internetului, puţini oameni ar lua decizia de a experimenta un abonament la domiciliu. Chiar 
şi atunci când aceste beneficii sunt înţelese în principiu, investiţia iniţială în computer, 
software şi abonament e atât de ridicată raportat la venitul mediu, încât nu e deloc chibzuit 
pentru o persoană care nu a acumulat deja o parte din acest „capital electronic” prin 
intermediul locului de muncă să se arunce în reţea. Mai târziu, în mod foarte asemănător cu 
experienţa canadiană, justificarea unei asemenea cheltuieli ar putea fi găsită dacă viitorul 
utilizator ar dori să obţină profit economic cu ajutorul computerului şi a conexiunii la Internet. 
Nu este deloc surprinzător faptul că majoritatea celor intervievaţi plănuiseră să folosească 
Internetul pentru munca suplimentară şi, în mod direct sau indirect, pentru un venit 
suplimentar. 

Se poate constata că bulgarul care utilizează Internetul la domiciliu e, în cele mai 
multe cazuri, un profesionist cu un anumit nivel de educaţie post-liceală9. Aspiraţia de a fi un 
profesionist de „talie mondială”, notată de Miller şi Slater în studiul lor asupra utilizării 
Internetului în Trinidad, reprezintă un vector puternic în favoarea adoptării acestuia şi în 
Bulgaria. Accesul la informaţii profesionale online deţine un loc important şi după relatările 
utilizatorilor intervievaţi. Această capacitate e văzută ca factor care creşte competitivitatea, 
precum şi încrederea şi satisfacţia de sine. Mentalitatea „contagioasă” cu privire la aşa-numita 
„lume dezvoltată” e o trăsătură importantă a culturii bulgare, iar ea îşi găseşte exprimare şi la 
nivelul alegerilor şi deciziilor personale. În cazul profesioniştilor, ea se exprimă prin nevoia 
de a avea constant asigurarea că sunt în pas cu informaţiile din domeniul lor de activitate, 
precum şi prin nevoia de a-şi alinia deprinderile la nivelul standardelor mondiale. Pentru 
anumite categorii de profesionişti precum programatorii, designerii şi oamenii de afaceri, 
canalul deschis către stocul de informaţii online şi domeniul de acţiune se poate traduce în 
profit concret prin obţinerea unor contracte de muncă sau de afaceri. Unii dintre intervievaţi 
aveau profesii legate de web design sau întreţinerea de site-uri, deci într-un fel Internetul le 
dădea acestora şi „pâine şi circ”, după cum afirma cineva. 

                                                
8 Vezi Institutul Naţional de Statistică: http://www.nsi.bg/BudgetHome_e/BudgetHome_e.htm.  
9 Potrivit rezultatelor publicate în SIBIS Pocket Book 2002/3, Bulgaria se numără printre ţările europene cele 
mai sever divizate în ceea ce priveşte accesul la Internet din punct de vedere al nivelului educaţional (pag. 156). 
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Utilizatorii de Internet la domiciliu care au fost intervievaţi foloseau mai multe limbi 
în demersurile lor online. Acest lucru era de aşteptat datorită faptului că anumite scopuri 
profesionale au condus la abonarea la domiciliu. Informaţii profesionale de calitate din 
domeniile ştiinţei, tehnologiei, mediei, afacerilor şi activităţilor non-profit sau non-
guvernamentale abundă în engleză, franceză şi alte câteva limbi, dar sunt greu de găsit în 
bulgară. Astfel, cunoaşterea unei alte limbi decât bulgara, sporeşte câştigurile de pe urma unei 
conexiuni la domiciliu, justificându-i totodată existenţa. În acelaşi timp, unii intervievaţi care 
foloseau doar surse în bulgară au menţionat utilitatea informatiilor legale, guvernamentale şi 
financiare pentru domeniul lor de activitate. În accepţiunea mea, acest lucru poate fi 
interpretat ca indiciu pentru dezvoltarea mai rapidă a resurselor în bulgară, resurse ce ar putea 
fi folositoare unor anumite categorii profesionale sau în anumite domenii de afaceri, iar acest 
lucru ar trebui să constituie o prioritate pentru toţi furnizorii de conţinut, la toate nivelurile. 
Furnizorii de conţinut comercial îşi concentrează momentan eforturile asupra 
divertismentului, ştirilor şi, în cel mai bun caz, asupra funcţionalităţii comerţului electronic. 
Acordarea unei mai mari atenţii creării de resurse informaţionale pentru uzul unor grupuri 
profesionale distincte ar putea grăbi adoptarea şi i-ar putea ajuta pe unii indivizi să depăşească 
barierele de limbă şi inegalităţile existente. Cu toate acestea, într-o perpectivă pe termen lung, 
ne putem aştepta la o adoptare pe scară mai largă a Internetului o dată cu creşterea 
competenţei în limbi moderne în rândul populaţiei, în special în rândul generaţiilor mai tinere. 
Un detaliu intersant care a rezultat din analiza interviurilor e faptul că mulţi intervievaţi au 
menţionat rusa ca limbă folosită pe Internet. Luând în considerare apropierea dintre cele două 
limbi şi faptul că resursele în rusă cresc rapid, va fi interesant de urmărit dacă vechea legătură 
culturală va renaşte în noul context mediatic. 

Doi oameni de ştiinţă din grupul de intervievaţi au arătat că, deşi teoretic Internetul ar 
trebui să le îngăduie să abordeze surse nelimitate de informaţie specializată, practic accesul 
lor la reţea nu s-a concretizat şi în acces suficient la literatura de specialitate a domeniilor lor. 
Abonamentele la jurnale online, baze de date şi alte publicaţii sunt costisitoare, şi nici 
instituţiile ştiinţifice bulgare, nici oamenii de ştiinţă individuali nu şi le pot permite. Calea 
întortocheată prin care oamenii de ştiinţă pot într-adevăr obţine informaţii de specialitate, 
după spusele intervievaţilor noştri, trece prin Internet, dar îi implică şi pe colegii şi prietenii 
care muncesc în centre de cercetare occidentale. Accesul instituţional facil al acestora din 
urmă la publicaţii le permite să le trimită colegilor bulgari prin e-mail copii electronice ale 
materialelor. Astfel, Internetul transformă viaţa şi oportunităţile profesionale ale oamenilor de 
ştiinţă din Bulgaria, dar nu în acelaşi fel în care acest lucru li s-a întâmplat colegilor din Vest. 
Legăturile personale continuă să fie un punct crucial prin care trece fluxul de informaţii. 

Chiar dacă utilitatea profesională poate fi raţiunea ce a stat în spatele adoptării iniţiale 
a Internetului, practicile de utilizare a sa nu se opresc aici. O dată adus în casă, mijlocul 
devine un loc important de divertisment şi petrecere a timpului liber, stând la baza 
hobbyurilor şi a obţinerii de informaţii de interes secundar. În acest sens, utilizatorii sunt 
susţinuţi puternic de furnizorii bulgari de portaluri şi de conţinut. Ştirile despre evenimentele 
politice, sociale şi culturale figurează preponderent pe meniurile utilizatorilor. Ziarele online 
reprezintă una din principalele surse de conţinut semnificativ în limba bulgară. Cu toate 
acestea, conţinutul în bulgară nu e încă organizat întrun mod care ar facilita efectiv 
consultarea lui zilnică în sprijinul unor nevoi şi activităţi curente.  

Mai mulţi dintre intervievaţi şiau exprimat interesul pentru un tip diferit de conţinut 
în limba bulgară  anume cel care este produs adesea la nivel informal în numeroasele cluburi 
şi forumuri online pe care ISPurile şi furnizorii de protaluri leau pus la dispoziţia 
utilizatorilor. Directorul executiv al unuia dintre cele mai de succes portaluri a afirmat că 
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personal consideră cluburile ca fiind cea mai importantă contribuţie adusă dezvoltării 
Internetului în Bulgaria de compania pe care o conducea. Cluburile legate de alergii, 
maternitate, contabilitate, publicitate, tehnologia Internetului, şi altele, au participanţi devotaţi 
şi oferă valoare practică precum şi profesională utilizatorilor. De remarcat în rândul 
forumurilor sunt cele găzduite de ziare şi asociate cu articole individuale publicate în ediţiile 
lor online. Acestea oferă o rampă pentru a da glas opiniilor cititorilor asupra temelor şi 
problemelor dezbătute în articolele respective. Observaţiile mele pe marginea acestor 
forumuri au scos la iveală sâmburii câtorva dezvoltări interesante pe care le voi analiza întro 
secţiune ulterioară. În ceea ce priveşte conţinutul generat de utilizatori, trebuie să acordăm 
atenţia cuvenită răspândirii chaturilor (primul serviciu de chat în limba bulgară a apărut în 
1998). Cultura bulgară e una comunicativă, caracterizată de opinii la fel de puternice precum 
dorinţa de a le împărtăşi. Multiple formate de chat şiau croit drum în rândul practicilor 
zilnice ale utilizatorilor şi au devenit o locaţie pentru dezbateri active şi înflăcărate, 
socializare şi afirmare. Forumurile de chat online sunt de asemenea mult utilizate în 
coordonarea întâlnirilor faţăînfaţă şi a activităţilor sociale. Analizând intervalele orare în 
care serviciul său de chat era accesat, compania care asigura cel mai de succes portal din 
Bulgaria a descoperit că discuţiile se intensificau în orele apropiate de sfârţitul zilei de muncă. 
Este foarte posibil ca acest lucru să se datoreze faptului că utilizatorii îşi stabileau întâlniri cu 
prietenii pentru orele de după program. Activitatea de pe chat cunoaşte un alt vârf de utilizare 
la orele târzii, când cei care utilizează Internetul la domiciliu socializează online. 

 
ŞIRETLICURILE DE PE INTERNET: 

TACTICA DE A VINDE LA NEGRU A LANURILOR 
Majoritatea celor intervievaţi, în special cei care foloseau Internetul pentru a lucra, 

aveau acces prin Local Area Networks (LAN - Reţele cu Acoperire Locală). Un fenomen 
interesant de dată recentă şi care a apărut în 2001 e proliferarea furnizării de Internet prin 
intermediul LANurilor. Potrivit raportului eBulgaria, al ARC Fund din 2004, în oraşele mari 
există în jur de 200300 furnizori de servicii Internet care se bazează pe LAN şi care asigură o 
rată de transfer de date la nivel internaţional de aproximativ 64 kbps iar la nivel naţional de 
256 kbps10. Aceste companii încheie acorduri contractuale cu privire la transferul mutual de 
trafic, sporind prin asemenea colaborări viteza de acces local. Abordarea tipică aleasă de 
aceste companii constă în stabilirea unei baze într-o anume zonă, conectarea ei la serviciile 
unui important furnizor de Internet en gros, iar de aici îşi ţes propria reţea trăgând linii de 
cabluri între clădiri, uneori sub pământ, dar cel mai adesea pur şi simplu lăsându-le 
suspendate în aer. Baza locală este, în cele mai multe cazuri, un club de Internet de cartier 
unde jocurile pe computer şi accesul la Internet sunt oferite cu plata la minut11. Afacerea unor 
asemenea companii a început, în general, cu un club şi a avansat mai apoi la înfiinţarea unor 
servicii de tip LAN. Cluburile de Internet de acest fel sunt afaceri cu capital redus care 
supravieţuiesc prin pură ingenuitate, diversitate de servicii, depistarea şi cultivarea atentă a 
cererii. Discursul public din jurul acestor cluburi e ambiguu. Unii le consideră locaţii abjecte 
în care se vând droguri, iar alţii centre lăudabile pentru educaţie în domeniul computerelor şi 
alte preocupări benefice pentru tineret. Multe cluburi de Internet, în special în faza iniţială a 

                                                
10 ARC Fund, 2004, eBulgaria Report 2004, http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=4235. 
11 Fără a pune la socoteală aceste cluburi private de Internet, Bulgaria avea, în 2003, 0,01 Puncte Publice de 
Acces la Internet (PPAI) la 1000 de locuitori, după cum se arată în e-Europe Final Progress Report, 2004, 
http://www.emcis2004.hu/dokk/binarz/30/17/3/eEurope_Final_Progress_Report.pdf.  
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existenţei lor, s-au bazat pe software şi alte forme de divertisment, precum filme, muzică etc., 
piratate pentru a atrage clienţi. Mai mult, ele puneau la dispoziţie dispozitive precum unitătţi 
de CD inscripţionabile, cu ajutorul cărora utilizatorii puteau copia şi lua cu ei conţinuturi de 
pe Internet, acesta fiind un serviciu valoros în vremurile de glorie ale facilităţilor Napster şi 
P2P, urmaşul său. 

După o serie de raiduri ale poliţiei în cluburi de Internet, acest tip de activităţi obscure 
a fost lăsat în seama aşa-numitelor „servere gratuite”, alintate de tinerii bulgari îndrăgostiţi de 
computere şi de Internet „gratuitele”. Acestea le permit abonaţilor unei anumite LAN, care 
întreţine serverul, precum şi celor care vin de la alţi furnizori de LAN, să acceseze un amplu 
stoc de software, filme şi muzică piratate. Vizitatorii din alte reţele sunt taxaţi pe baza 
traficului şi astfel ia naştere o competiţie vie între diverşi furnizori pentru creşterea 
atractivităţii conţinuturilor oferite de ei. Serverele gratuite sunt mai dificil de monitorizat şi de 
ţinut în vizorul poliţiei decât cluburile de Internet. Proprietarii lor au inventat argumente şi 
tactici evazive când au fost puşi sub acuzaţia de încălcare a legii copyright-ului (Aleksiev, 
2003, pg. 2) 12. Conţinutul ilegal, spun ei, e încărcat pe server de utilizatorii înşişi (pe gratis). 
Operatorul LAN nu cenzurează şi nu ar trebui tras la răspundere pentru încălcările legii 
copyright-ului pe care utilizatorii individuali aleg să le comită pe facilităţile proprii. Imediat 
ce compania care operează serviciul este anunţată de organizaţii care aplică legea că pe 
serverul ei se află conţinuturi ilegale, aceasta procedează corect, adică şterge aceste 
conţinuturi. Datorită faptului că sistemul bulgar de punere în aplicare a legii e renumit ca fiind 
încet, ineficient şi lipsit de înţelegere şi experienţă în reglementarea tehnologiei digitale, viaţa 
filmelor, muzicii şi jocurilor piratate pe care utilizatorii le încarcă pe asemenea servere e 
destul de lungă pentru ca şi alţii să beneficieze şi pentru ca popularitatea LAN-urilor care 
furnizează aceste servicii să crească nestingherită. Astfel, utilizatorii şi furnizorii de Internet 
au devenit complici într-un joc de proastă calitate care menţine vie această practică. 

Există o atitudine larg răspândită în cultura bulgară care susţine că legea occidentală a 
proprietăţii intelectuale, precum şi cea a copyright-ului nu ni se aplică „nouă”, care câştigăm 
mult mai puţin şi nu ne putem permite să cumpărăm produsele intelectuale. O ilustrare tipică a 
acestui curent de opinie e conţinută în următorul citat găsit pe un forum bulgar online: 

 
„Dacă închid gratuitele şi reţelele P2P, Cum naiba îşi vor putea oamenii 

cumpăra software şi muzică originale, sau merge la cinema pentru a vedea filme 
noi, sau închiria DVD-uri şi casete video, într-o ţară în care salariul mediu e de 
100€? Întrebare: cum vom lucra pe computere, dacă trebuie să cumpărăm 
software licenţiat? Doar prostia asta de Windows costă aprope de două ori 
salariul mediu, adică trebuie să faci foamea timp de două luni pentru a-ţi 
achiziţiona un sistem de operare. … Şi jocurile sunt o jumătate de salariu. … 
Companiile care vor ca totul să fie legal să le ieftinească pe toate cu mult. 

Americanii merg la cinema de 3-4 ori pe săptămână pentru că, la 
salariile şi preţurile de acolo, îşi pot permite. În Bulgaria practic preţurile 
sunt ca cele din America, dar salariile sunt ca în Bulgaria. Deci ei nu mă vor 
putea face să cred prostia că gratuitele vor fi închise. Ele se vor desfiinţa 
singure când nu vor mai avea căutare, adică atunci când oamenii vor avea 
suficienţi bani să cumpere software original.” 

(Aprilie 2003) 

                                                
12 Aleksiev, S., 2003, „Bulgaria Piracy Heaven”, 
http://www.svetlozar.com/research/analzses/2003,06,19,,001.html. 
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Mai mulţi dintre experţii chestionaţi în cursul acestui studiu au insistat şi ei asupra 

faptului că „oamenii din Bulgaria nu îşi pot permite să cumpere softeware legal”. Să 
înţelegem atunci că oamenii din această naţiune vor fi nevoiţi să stea departe de computere şi 
tehnologia Internetului până când veniturile de care dispun se vor alinia la standardele 
Europei de Vest? Nimeni nu părea dispus să sugereze această alternativă. Astfel pirateria a 
apărut ca o soluţie rezonabilă pentru rezolvarea dilemei şi marea majoritate a utilizatorilor 
bulgari de computere şi Internet recurg la ea fără a-şi face prea multe remuşcări. Un expert a 
estimat că aproximativ 80% din traficul de pe Internet din Bulgaria e generat de „serverele 
gratuite”. Tot el a arătat că acest lucru îi lezează pe furnizorii de conţinut legitim, care pierd 
astfel teren în competiţia pentru trafic. 

O altă practică subversivă adoptată de majoritatea tinerilor, de la elevi de liceu până la 
profesionişti având cunoştiinţe de bază despre computere şi reţele, e reprezentată de un fel de 
„însuşire” din partea utilizatorilor, chiar pe teritoriul ISP-urilor (Internet Services Provider – 
furnizor de servicii Internet). Ne referim la practica răspândită de a împărţi abonamentul la 
Internet între vecini, pur şi simplu prin tragerea unor cabluri pe holurile blocurilor sau în 
spaţiile deschise dintre aceste clădiri (reţelele locale wireless sunt încă rare în Bulgaria 
datorită echipamentului mai vechi folosit). Unii utilizatori menţineau o mică afacere 
improvizată chiar în propriul dormitor, de unde le ofereau vecinilor posibilitatea de a se 
conecta la „sub-reţeaua” lor contra unei sume. Alţii pur şi simplu împărţeau conexiunea 
oficială la reţea a unui utilizator, împărţind totodată şi taxa percepută de ISP la mai mulţi 
oameni. 

Cum am putea interpreta aceste practici atât de populare care fără îndoială atrag noi 
utilizatori de Internet în Bulgaria ca nimic altceva? Dacă ne-am raporta la discursul care 
înfăţişează Europa de Est ca pe o Mecca a pirateriei şi care cere măsuri urgente de a stopa 
năpasta, am scăpa din vedere o parte importantă a proceselor sociale prin care Internetul îşi 
croieşte drum în această ţară. Eu susţin că aceste practici deschid căi prin care adoptarea 
Internetului avansează, în pofida dificultăţilor economice şi de infrastructură. „Viclean ca o 
vulpe, dar de două ori mai rapid, există nenumărate modalităţi de a te descurca”, scrie de 
Certeau, (1984, pg. 29)13 în analiza sa asupra tacticilor şi căilor preferate în folosirea unui 
sistem conceput de oameni obişnuiţi pentru a se opune strategiilor de disciplină şi control ale 
celor puternici. Ideea lui de Certeau despre „şiretlicuri” surprinde perfect tipul de acţiuni 
descrise în această secţiune. Şiretlicurile tactice, în termenii lui de Certeau (1984) sunt 
„subterfugii isteţe ale celor „slabi” în ordinea stabilită de cei „puternici”, arta de a păcăli 
adversarul pe terenul lui, şmecherii vânătoreşti, „mobilităţi polimorfice de a trage sforile, 
descoperiri triumfătoare, poetice şi războinice” (pg. 40). Cu siguranţă nu există linii de 
demarcaţie clare între slab şi puternic sau între adversari, în situaţia pe care încerc să o 
analizez aici. Am grijă să nu poetizez prea mult aceste practici deoarece există cu certitudine 
elemente ilegale în joc, ceea ce ar putea ridica obstacole în calea unei adoptări mai „normale” 
a Internetului. Totuşi, trebuie să admitem că şi furnizorii şi utilizatorii recurg la şmecherii 
creative deoarece se află într-o situaţie caracterizată de factori economici care îi constrâng şi 
de absenţa unor paşi administrativi decisivi în direcţia creării unui mediu favorabil pătrunderii 
Internetului. Ei refuză să fie prizonierii circumstanţelor economice şi a lipsei de voinţă 
politică. Încearcă să-şi ia soarta în propriile mâini şi, în mod interesant, aleg soluţii care 
implică încercări de „economie de schimb”, noţiune împrumutată de Certeau de la Mauss şi 

                                                
13 De Certeau, M., 1984, The Practice of Everyday Life, Berkley, LA, London: University of California Press. 
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care înseamnă „o interdependenţă a plăţilor voluntare, care se bazează pe reciprocitate şi 
organizează o reţea socială care se bazează pe „obligaţia de a da” (pg. 27). În acest caz, 
obligaţia de a da se aplică unor lucruri care nu le aparţin utilizatorilor (software, muzică, 
filme), dar principiul rămâne valabil. În ceea ce priveşte împărţirea conexiunilor prin cablu, ea 
poate fi văzută ca utilizare în colaborare a unor resurse reduse, o formă de acţiune lăudabilă, 
chiar dacă inacceptabilă pentru furnizorii comerciali. 

 
CONŢINUTUL CHEIE 
Scopul politicii publice ar trebui să fie sancţionarea şi eradicarea acestor şiretlicuri cu 

Internetul, sau să le ia ca exemple despre cum se poate obţine o mai largă popularitate a unui 
mijloc nou, în cazurile în care mecanismele de piaţă cinstite nu funcţionează? Internetul 
trebuie să aibă o relevanţă destul de mare pentru ca utilizatorii să investească timpul şi banii 
necesari conectării. Filmele, muzica şi jocurile sunt o ispită care, atunci când este oferită pe 
gratis, trezeşte interesul populaţiei. Dar există cu certitudine şi modalităţi legale de a crea un 
pachet de servicii conţinând informaţii importante şi căi de divertisment care ar fi la fel de 
atractive. Ziarele online reprezintă o bună oportunitate de a extinde „spaţiul de Internet 
bulgar” în direcţii ce pot captura interesul mai multor utilizatori potenţiali. Instrumente mai 
bune de căutare şi organizare a conţinutului aflat deja online ar face Internetul mai folositor şi 
mai practic pentru cetăţenii care doresc să aprofundeze interesele şi nevoile ce izvorăsc din 
situaţii şi activităţi zilnice. Pe scurt, experienţa serverelor gratuite demonstrează că asigurarea 
de conţinuturi semnificative poate fi cheia de a atrage mai mulţi oameni să se alăture 
Bulgariei electronice încă fragile. Conţinutul trebuie înteles ca o entitate multidimensională. 
Guvernarea electronică nu va fi suficientă prin sine pentru a înclina balanţa interesului public. 
Conţinuturi de tip educaţional, profesional, practic şi de divertisment trebuie privite ca părţi 
ale unui sistem indivizibil care trebuie construit într-un fel echilibrat. Elaborarea unei strategii 
pentru stimularea creării de conţinut în limba bulgară în toate domeniile şi alocarea de fonduri 
substanţiale în acest scop ar trebui să figureze pe agenda politicii publice, dacă se doreşte cu 
seriozitate construirea unei Bulgarii electronice de către administraţia actuală sau de către cele 
ce vor urma. 

Când vorbesc despre conţinut nu mă refer doar la informaţii puse online pentru a fi 
consumate de public, ci mai cu seamă la conţinuturi care ar conduce la creşterea participării 
publicului în spaţiul de Internet bulgar. Forumurile găzduite de ziare sunt un barometru pentru 
potenţialul unor formate de acest tip de a atrage o audienţă fidelă, dornică de a contribui cu 
opinii, lucru care duce uneori la apariţia unor grupuri de interes civic. O iniţiativă recentă 
lansată de un ONG, Fundaţia Pentru o Cultură Nouă, şi intitulată „Amintirile noastre: Eu am 
trăit în socialism”, s-a transformat într-un experiment interesant de a pune în practică „noile 
feluri de comunicare” (interviu cu regizoarea Diana Ivanova) făcute posibile de Internet. 
Micuţul comitet organizator, format din câţiva ziarişti, un scriitor şi un psihiatru, a creat un 
site unde cetăţenii erau invitaţi să-şi împărtăşească amintirile personale de pe vremea 
„socialismului”. Crezul proclamat al grupului a fost că toate poveştile, indiferent de 
apartenenţele politice şi ideologice, aveau dreptul de a fi auzite, adică publicate pe site, iar o 
discuţie tolerantă în jurul conflictelor şi contradicţiilor inevitabile ar avea un efect tămăduitor 
asupra bulgarilor care fac eforturi de a-şi renegocia trecutul, prezentul şi viitorul. Amintirile 
erau văzute ca un mod de acceptare a trecutului personal şi colectiv al bulgarilor şi de 
facilitare a unei tranziţii cu încredere în viitor. Site-ul a devenit foarte cunoscut prin 
publicitate în mass media, el adunând într-adevăr numeroase poveşti personale de o 
diversitate fascinantă, prilej de reflecţie şi dezbatere. Site-ul şi iniţiativa de a-l crea au 
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beneficiat de atenţie din partea presei, radio şi televiziune, ceea ce în schimb a marcat o 
colaborare productivă între mijloacele media „vechi” şi „noi”. 

Multe alte forme de colaboare între forumurile de pe Internet şi mijloacele media 
tradiţionale au apărut şi în unele ziare. Cotidianul Sega, de exemplu, invită cu regularitate 
personalităţi proeminente pentru a răspunde în timp real la întrebări (şi provocări) venind de 
la membrii forumului online. Conţinutul acestor schimburi de replici este apoi editat şi 
publicat în paginile ziarului (în ambele ediţii, cea pe hârtie şi cea online). Nu mai e nevoie să 
menţionăm faptul că această contopire între conversaţia online şi paginile „obişnuite”, cu 
răspândire largă, ale ziarului creşte profilul participanţilor şi le face auzite vocile pentru un 
cerc lărgit de cititori. O altă mutare inovatoare a venit din partea ziariştilor responsabili cu 
diferite rubrici sau domenii tematice; aceştia au intrat în dialog online, şi adesea chiar faţă în 
faţă cu membrii forumurilor aparţinând rubricilor respective. Această relaţie influenţează 
inevitabil direcţia de gândire şi planificare a jurnaliştilor, le dă idei noi şi îi face foarte 
conştienţi de reacţiile cititorilor lor. Un fel de jurnalism mai aplecat spre dialog s-ar putea 
contura în această situaţie schimbată de comunicare, deşi ar fi prematur să proclamăm acest 
lucru în acest stadiu iniţial, înainte ca practica în cauză să fi fost conceptualizată reflexiv şi 
cultivată de editori şi ziarişti. 

Progrese precum cele descrise în cele două exemple de mai sus ilustrează paşi care ar 
putea conduce la creşterea valorii civice de a fi utilizator de Internet în Bulgaria. Dacă reţeaua 
va deveni un mijloc angajat activ în dezbateri participative civice, reflectate în mass media şi 
adoptate în discursuri publice răspicate, atracţia pe care o va exercita asupra unei palete mai 
largi de oameni ar fi la fel de mare, poate chiar mai mare, decât cea reprezentată de 
posibilitatea de a plăti online facturile la cheltuieli. 

 
OBSERVAŢIE FINALĂ 
În ultimă instanţă, analiza datelor culese din interviuri, publicaţii şi observaţii pe 

parcursul studiului meu, nu relevă Internetul ca obiect de imensă popularitate şi emoţie 
publică, un „subiect fierbinte” în Bulgaria aşa cum s-a întâmplat în cazul cercetării 
Internetului în Trinidad a lui Miller şi Slater (2000). Nu am descoperit o dorinţă arzătoare de 
conectare la Internet în această ţară. „Internetul e o modalitate de petrecere a timpului liber 
pentru oameni care nu au altceva de făcut”, a afirmat o tânără ziaristă care susţinea că aparţine 
primei generaţii Internet din Bulgaria, cu aproximaitv 10 ani de experienţă online. Această 
persoană însăşi folosise Internetul pentru a comunica cu cititorii ei, se întâlnea regulat cu un 
grup dintre aceştia şi se bucura de consecinţele pozitive ale acestei relaţii în viaţa sa 
profesională. Cu toate acestea nu era pregătită să se entuziasmeze despre mijloc, probabil 
pentru a se menţine în linia atitudinii generale rezervate care există în cultură. Una din tinerele 
profesioniste intervievate a făcut un gest similar răspunzând la întrebarea dacă a participat la 
vreunul din grupurile online prin exclamaţia: „Nu pot să-mi petrec timpul în asemenea grupuri 
şi să nu-mi vizitez bunica!”. Cultura bulgară e una de relaţii foarte strânse, de apropiere 
geografică relativă între membrii unor grupuri primare şi a unor familii extinse pe de o parte, 
şi viaţa socială activă pe străzi, locuri publice de întâlnire, cartiere şi locuinţe private, pe de 
altă parte. Se consideră că timpul bine petrecut e cel în mijlocul prietenilor şi rudelor, ideal în 
jurul unei mese acoperite de mâncare şi băutură bună. Internetul poate ajuta acest stil de viaţă 
până la un punct - precum în exemplul chat-urilor ce se desfăşoară către sfârşitul zilei de 
lucru, dedicate planificării de întâlniri după program. Un instrument mult mai util pentru a 
susţine implicarea socială activă în activităţi directe e telefonul mobil, care ajută la reperarea 
locurilor unde acţiunea este în toi la orice oră din zi. Afacerile sunt de asemenea manevrate 
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prin exploatarea pricepută a relaţiilor interpersonale, bazate pe cine cunoşti şi pe cât de 
flexibil poţi aranja să întâlneşti aceste persoane. Astfel, rata de adoptare a telefonului mobil 
creşte într-un ritm care îţi taie respiraţia, în pofida presupuselor bariere de costuri14. 

La ora actuală, guvernul bulgar a demarat o serie de activităţi menite să introducă în 
şcolile din Bulgaria, a căror stare e deplorabilă, cantităţi masive de hardware şi software. Pe 
durata a 3 ani, echivalentul a 70 milioane € e promis pentru a ajuta echiparea şcolilor cu 
computere adecvate şi conexiuni rapide la Internet care se aşteaptă să propulseze întregul 
sistem educaţional la un nou nivel de sofisticare şi eficienţă. Concomitent, Ministerul 
Transportului şi Telecomunicaţiilor a alocat fonduri pentru construcţia unui total de 160 de 
„telecentre” ce vor fi localizate în oficii poştale din oraşe bulgare mici şi îndepărtate. Se 
intenţionează ca acestea să fie puncte centrale ale accesului la Internet, dar şi ale educaţiei. E 
foarte probabil ca asemenea măsuri, dacă sunt duse la bun sfârşit şi dau roade, să reaprindă 
entuziasmul şi să transforme Internetul într-un subiect fierbinte pentru publicul bulgar. Dar, 
deoarece se apropie noi alegeri parlamentare, mulţi se întreabă ce se va alege de aceste 
iniţiative, altfel lăudabile. Un lucru e sigur însă: în timp ce guvernele vin şi pleacă, stabilesc şi 
se pregătesc să implementeze strategii ambiţioase, şiretlicurile de pe Internet se proliferează şi 
atrag încet mai mulţi oameni în plasa încâlcită de cabluri, biţi şi conţinut care formează spaţiul 
de Internet bulgar. 

 
 
Mulţumiri: Autoarea doreşte să mulţumească pentru ajutorul primit la acest proiect 

din partea Oxford Internet Institute. 
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14 Raportul e-Bulgaria al ARC Fund plasează telefoanele mobile la o rată de penetrare de 26,7%, aflată în 
creştere rapidă. 
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Abstract 
Se fac multe speculaţii în jurul schimbărilor sociale ce ar putea surveni în urma răspândirii pe scară 

largă a unor noi aplicaţii precum sistemele de votare electronică la distanţă (VED). Întrebări despre 
consecinţele noilor tehnologii sunt puse adesea într-o manieră radicală. Totuşi, viaţa nu e aşa de simplă, şi de 
obicei nu există răspunsuri clare. De aceea, schimbările sociale ce ar putea apărea în urma implementării 
noilor şi complexelor tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC-uri) trebuie studiate analitic şi empiric. 
În cercetarea noastră am folosit o abordare din punct de vedere al informaticii sociale pentru a studia aspectele 
tehnice, dar şi politice, sociale, culturale şi comportamentale legate de dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
de votare electronică la distanţă. Rezultatele arată că abordarea noastră a fost foarte utilă pentru a sublinia 
numeroasele chestiuni non-tehnice care trebuie luate în calcul în procesul de elaborare a sistemului, pentru a 
asigura dezvoltarea tehnologiei într-un mod responsabil. 
 
 
 

INTRODUCERE 
Până acum câţiva ani, posibilitatea de a vota la distanţă părea să fie în general 

acceptată ca o idee bună pentru viitorul apropiat. La nivel global, cifrele participării la vot 
scad în mod dramatic (Comisia Electorală, 2002) şi, din acest motiv, politicienii încearcă să 
găsească modalităţi de a creşte participarea civică. O soluţie ar fi tranformarea procesului de 
vot într-unul mai convenabil, dându-le votanţilor posibilitatea de a-şi trimite voturile prin 
Internet de la domiciliu sau de la locul de muncă. Principala diferenţă dintre votul electronic 
la distanţă (VED) şi votul tradiţional este aceea că votul electronic la distanţă se poate realiza 
în intimitatea şi siguranţa propriului cămin, mai degrabă decât la secţia de vot din 
circumscripţie. Oamenii nu sunt nevoiţi să-şi părăsească locuinţele pentru a-şi exprima 
opiniile. Ce reviriment fantastic ar fi pentru democraţia noastră occidentală! Cetăţenii care 
locuiesc în străinătate, cei aflaţi în imposibilitatea de a-şi părăsi casa sau cei plecaţi cu afaceri, 
toţi vor putea utiliza un computer pentru a depune un vot online. Totuşi, în acestă lucrare 
susţinem că, din mai multe motive, votul electronic la distanţă va pune sub semnul întrebării 
guvernarea electronică şi s-ar putea să nu fie cel mai bun mod de a progresa. 

În zilele noastre, mulţi politicieni şi legiuitori sunt încă în favoarea acestei noi 
tehnologii de votare. Ei argumentează că va fi convenabilă pentru votanţi, că ar putea creşte 
participarea în rândul tinerilor, că ar putea rezulta într-o numărare a voturilor ieftină şi 
eficientă şi că ar putea reduce incidenţa erorilor umane (Mohen şi Glidden, 2001; Dictson şi 
Ray, 2000). Dezvoltarea tehnologică a votului electronic e stimulată de guvernele naţionale, 
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dar şi în contextul Programelor Cadru UE15. De cealaltă parte, opozanţii votului electronic 
susţin că, în afară de riscurile de securitate incredibile şi de lipsa de acces egal la Internet 
pentru toţi cetăţenii, nu metoda de vot e cea care contează. Prezenţa scăzută la vot poate fi 
oglindirea unei crize în curs de adâncire a democraţiei. Indiferenţa răspândită şi ignorarea 
politicii cauzează o evaporare a conceptelor de cetăţenie şi participare (Eliasoph, 1998). 
Reformele anterioare menite să facă votarea un proces mai convenabil au avut un efect redus 
asupra participării la vot şi aproape nici un efect asupra structurii electoratului (IPI, 2001; 
Cranor, 2001). În cercetarea în care am examinat o serie de experimente cu votarea 
electronică şi numărătoarea electronică a voturilor nu am observat o influenţă pozitivă asupra 
participarii la vot. În cinci locaţii diferite a avut loc o serie de trei votări electronice şi, în 
fiecare caz, am asistat la un declin constant în participarea la vot, ceea ce sugerează că efectul 
noilor tehnologii asupra participării e doar temporar, în cel mai bun caz (Van den Besselaar, 
Oostveen ş.a., 2003).  

Cu toate acestea, chiar fără a afecta participarea la vot, tehnologiile de votare şi 
numărare electronică sunt foarte importante. Ele pot schimba procesele democratice în diverse 
feluri neprevăzute. Pentru a studia acest aspect am folosit o abordare din perspectiva 
Informaticii Sociale pentru a conduce un proiect pilot de votare electronică la distanţă. 
Concluzia e că „votul în lenjerie intimă” (Arent, 1999) nu pare o opţiune validă - cel putin nu 
deocamdată. Diferite chestiuni tehnice, organizatorice şi comportamentale sunt în joc. Le vom 
dezbate pe cele mai importante în acest articol, dar mai întâi vom identifica şi descrie pe scurt 
cele mai cunoscute abordări pentru a încerca să clarificăm relaţia dintre tehnologie şi societate 
şi pentru a explica de ce considerăm că o abordare din perspectiva Informaticii Sociale e 
deosebit de utilă. 

 
RELAŢIA DINTRE TEHNOLOGIE ŞI SOCIETATE 
Se fac multe speculaţii despre transformările sociale ce se vor naşte atunci când noi 

aplicaţii precum sistemele de votare electronică la distanţă vor deveni larg răspândite (Kling, 
2000). Întrebări despre consecinţele noilor tehnologii se pun adesea într-o manieră radicală. 
De exemplu: Votul electronic va creşte participarea la vot? Oamenii aşteaptă un răspuns direct 
de tip „da” sau „nu”. Totuşi, viaţa nu e atât de simplă, şi de obicei nu există răspunsuri clare. 
Astfel, schimbările sociale ce ar putea surveni datorită implementării noilor şi complexelor 
tehnologii informaţionale şi de comunicare (TIC-uri) trebuie studiate analitic şi empiric.  

 
Determinismul tehnologic 
Există multiple perpective şi teorii diferite care se folosesc pentru a examina relaţia 

dintre tehnologie şi societate. În primul rând există teoria „determinismului tehnologic” care, 
potrivit lui Chandler (1995) este „încă cea mai populară şi influentă teorie despre relaţia dintre 
tehnologie şi societate”. Şi, cu fiecare nou ciclu de inovaţii tehnologice, suntem asaltaţi cu 
studii din perspectiva determinismului tehnologic (Monge şi Contractor, 2003). Determiniştii 
de acest tip pretind că transformarea tehnologică e un factor independent care are impact 
asupra societăţii din afara ei (MacKenzie şi Wajcman, 1999). De fapt, determinismul 
tehnologic are două înţelesuri diferite (Van den Besselaar, 1998), iar susţinătorii acestei 
abordări aderă (adesea implicit) la ambele. În primul rând, dezvoltarea tehnologică are o 
logică autonomă şi nu e influenţată de factori sociali şi economici. Astfel, e un factor extern 
aflat în afara controlului omului. În al doilea rând, există o teorie, condusă de tehnologie, 

                                                
15 Totuşi, ea face parte şi dintr-o politică tehnico-economică generală de a stimula dezvoltarea autostrăzii 
informaţionale, pentru ca societatea electronică să demareze.  
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asupra schimbării sociale care priveşte tehnologia ca pe principalul (dacă nu chiar singurul) 
motor al istoriei. Tehnologia îşi determină efectele asupra societăţii. Determiniştii fac 
afirmaţii precum: „Nu poţi opri progresul” şi „Nu poţi da timpul înapoi”.  

Implementarea noilor tehnologii fie poate avea consecinţe negative (punctul de vedere 
distopic), fie poate aduce schimbări pozitive şi progres (punctul de vedere utopic), dar oricum, 
potrivit abordării determinismului tehnologic, aceasta va transforma radical societatea. În 
accepţiunea pesimistă, tehnologia e văzută ca o entitate autonomă care va aduce schimbări 
dramatice şi dezastruoase asupra societăţii. În literatură, exemple de vederi distopice asupra 
tehnologiei pot fi găsite în Brave New World de Aldous Huxley şi în 1984 de George Orwell. 
În lumea academică, Neil Postman e un bine-cunoscut exemplu de erudit care subscrie la 
punctul de vedere pesimist asupra relaţiei dintre tehnologie şi cultură. În cartea sa Technopoly 
el comentează pe baza tehnologiei, a felului în care ne raportăm la ea, precum şi a felului în 
care aceasta schimbă lumea în care trăim. Postman descrie tehnologia ca „animal periculos” 
care „intră nepoftit” într-o cultură şi „schimbă totul”, pe măsură ce distruge „sursele vitale ale 
umanităţii noastre” (Postman, 1993). 

Criticile la adresa impactului tehnologiei asupra culturii nu sunt neobişnuite, dar 
majoritatea lucrărilor scrise de experţi tradiţionalişti în calculatoare şi de „futurişti” susţin 
forma utopică a determinismului tehnologic. Experţii tradiţionalişti în calculatoare consideră 
de obicei tehnologia ca forţă socială pozitivă. Ei susţin că progresul tehnic conduce la 
transformări sociale şi culturale şi sporeşte posibilităţile. Unul dintre cei mai faimoşi 
determinişti cu vederi utopice este Marshall McLuhan, cunoscut pentru afirmaţia sa „mijlocul 
e mesajul”. McLuhan pare să susţină poziţia potrivit căreia societatea umană e neajutorată şi 
trebuie să se predea forţelor tehnice. Într-un interviu din Revista Playboy din 1969, McLuhan 
spunea: „Trebuie să înţelegem că ia fiinţă o societate complet nouă, care respinge toate 
vechile noastre valori, răspunsuri condiţionate, atitudini şi instituţii”. El continuă arătându-şi 
cu optimism încrederea în progres: „Astfel, computerul oferă promisiunea unei stări de 
înţelegere şi unitate universală generată de tehnologie, o stare de absorbţie în logosul care ar 
putea uni umanitatea într-o mare familie şi crea perpetuitatea armoniei şi păcii colective” 
(McLuhan, 1969: 72). Un alt exemplu, mai recent, de erudit care adoptă perspectivă utopică e 
Nicholas Negroponte, directorul fondator al Massachusetts Institute of Technology’s Media 
Lab: „Precum o forţă a naturii, era digitală nu poate fi negată sau oprită. Ea are patru calităţi 
foarte puternice care vor rezulta în triumful său final: descentralizarea, globalizarea, 
armonizarea şi împuternicirea” (Negroponte, 1995). 

 
Este tehnologia neutră sau nu? 
Un alt crez foarte popular asupra relaţiei dintre tehnologie şi societate e acela că 

tehnologia e neutră, că ea este dezvoltată şi organizată separat de politică, economie şi putere. 
Şi că tehnologia e doar bună sau rea în funcţie de cum alegem să o utilizăm. Pacey (1992) 
afirmă că atunci când tehnologia eşuează sau când are consecinţe negative, acest lucru nu se 
datorează tehnologiei însăşi, ci modului impropriu în care e utilizată de „politicieni, militari, 
mari afacerişti şi alţii”. Un exemplu faimos al acestei perspective e deseori auzit în afirmaţia 
„armele nu ucid oameni, ci oamenii ucid oameni” deci „depinde de noi cum le folosim”. 
Totuşi, Lelia Green subliniază pe bună dreptate că: „o asemenea perspectivă ignoră 
dezvoltarea întregului complex militar-industrial şi stimulentul material de a crea arme care 
ucid la distanţă” (Green, 2001: 3). Chiar şi dacă acceptăm acest punct de vedere, tehnologiile 
au într-adevăr disponibilităţi. Disponibilităţile se referă la proprietăţile percepute şi la cele 
reale ale unui obiect, ele determină cum poate fi un obiect folosit (Gibson, 1977). Oamenii 
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determină ce operaţii sunt permise, folosind pe de o parte disponibilităţile şi pe de cealaltă 
parte constrângerile (Norman, 1998). De aceea, armele nu sunt neutre, chiar dacă nu trebuie 
să le folosim pentru a ucide oameni. 

În afară de modul de utilizare al tehnologiilor, conceperea şi designul noilor tehnologii 
e esenţială de asemenea. Green scrie că tehnologia este dezvoltată ca rezultat al alegerilor 
făcute de agenţi influenţi de putere reprezentând anumite elite sociale, cum ar fi forţele 
armate, birocraţia şi puterea corporaţiilor (Green, 2001: 9). Acest lucru înseamnă că 
tehnologia reprezintă „priorităţile elitelor care îi sponsorizează dezvoltarea, mai degrabă decât 
să reprezinte societatea în general” (ibid, 10). Astfel, prejudecăţile nu se nasc doar din modul 
în care instrumentele şi tehnologiile sunt utilizate, ci ele sunt deja conţinute în tehnologii 
specifice. „Înfăşuraţi în pătura dezvoltării tehnologice şi a proceselor acesteia sunt factori de 
gen, sociali, politici, culturali şi economici, precum şi relaţii de putere; toate aceste lucruri 
sunt menite să influenţeze conceperea, designul şi utilizarea tehnologiei” (Davey, 1995). 
Wajcman susţine că: „Tehnologiile rezultă dintr-o serie de decizii punctuale luate de grupuri 
particulare de oameni în locuri private în perioade specifice pentru scopurile lor personale. 
Privite astfel, tehnologiile poartă amprenta oamenilor şi a contextelor sociale în care sunt 
dezvoltate” (Wajcman, 1991: 22-23). 

 
Constructivismul social 
Am aflat că determinismul tehnologic e teoria care susţine că o tehnologie în 

dezvoltare va avea consecinţe sociale pe care oamenii vor fi nevoiţi să le anticipeze şi cu care 
vor trebui să se obişnuiască (Dahlbom şi Mathiassen, 1993: 196). În această perspectivă, 
societatea e modelată de tehnologie. Totuşi, e logic să facem tehnologia răspunzătoare pentru 
transformările sociale care au fost certificate de-a lungul istoriei? Potrivit lui Manuel Castells 
nu e logic: „Desigur tehnologia nu determină societatea” (Castells, 1996: 5). Tehnologiile 
sunt produse şi utilizate în contexte sociale specifice, iar procesele de schimbare tehnologică 
sunt în sine sociale, mai degrabă decât să fie pur şi simplu conduse de o logică tehnică. 
Totuşi, Castells nu insinuează întâietatea părţii sociale asupra celei tehnice: „Nici societatea 
nu scrie cursul schimbării tehnologice, din moment ce mulţi factori, inclusiv inventivitatea şi 
antreprenoriatul individual, intervin în procesul de descoperire ştiinţifică, de inovaţie 
tehnologică şi de aplicaţii sociale, astfel încât rezultatul final depinde de un model complex de 
interacţiune” (ibid.). 

E imposibil să separi valorile, prejudecăţile şi politica de tehnologie. Poziţia socială şi 
perspectiva creatorilor sunt cuprinse într-o tehnologie. Aceşti parametri afectează felul în care 
se definesc întrebările şi problemele şi modelează felul în care tehnologiile sunt concepute ca 
soluţie. Contează cine creează tehnologia. Contează cine o utilizează. Şi, contează când şi de 
ce o fac ambele grupuri. Tehnologia e modelată social. Ea e un construct al societăţii. Un 
număr crescând de cercetători îşi dau seama că există, cum o numeşte Castells, o „interacţiune 
dialectică” între societate şi tehnologie. Tehnologia nu poate fi niciodată o creaţie pură, fără 
valori, apolitică, deoarece e creată de oameni şi folosită de oameni. Şi dezvoltarea şi utilizarea 
tehnologiilor au loc în societate - nu într-un vid. Rolul unei anumite tehnologii va fi 
determinat de contextul social în care este introdusă. Fiindcă tehnologia e construită social, în 
contextul unor structuri sociale mai largi, experienţa noilor tehnologii informaţionale ia forme 
diferite în situaţii diferite. În cadrul Studiilor Ştiinţifice şi Tehnologice (SST), au fost sugerate 
diverse contexte analitice pentru a observa şi descrie construcţia socio-tehnicului: Construcţia 
Socială a Tehnologiei (CST), Teoria Sistemelor şi Teoria Actor-Reţea (TAR). Deşi există 
diferenţe între abordările SST, Bijker, Hughes şi Pinch arată că există şi multe trăsături 
comune care le leagă: „Autorii au fost preocupaţi să se îndepărteze de inventatorul individual 
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(sau „geniul”) ca şi concept explicativ central, de determinismul tehnologic şi de a face 
distincţii între aspectele tehnice, sociale, economice şi politice ale dezvoltării tehnologice. 
Ultima idee a fost perfect rezumată în metafora „reţeaua dintr-o singură bucată a societăţii şi 
tehnologiei” (Bijker, Hughes şi Pinch, 2001: 3). 

 
Informatica Socială 
Utilizarea unei abordări din punctul de vedere al Informaticii Sociale e o bună 

modalitate de a cerceta relaţia dintre tehnologie şi societate, şi în special rolurile tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicare, mai sistematic, pe bază empirică şi într-un fel informat 
teoretic. Informatica Socială (IS) foloseşte multe dintre noţiunile, conceptele şi definiţiile 
folosite şi de sus-menţionatele teorii SST. De exemplu, studii de Informatică Socială au 
descoperit că determinismul tehnologic se bazează pe un eşec analitic, astfel încât cercetările 
IS se bazează pe conceptul că TIC-urile sunt modelate social (Kling, 2000: 19). Deşi 
abordarea din punctul de vedere al IS împrumută multe lucruri din CST, TAR şi Teoria 
Sistemelor, ea încearcă în acelaşi timp să abordeze şi multe din neajunsurile acestora. Spre 
deosebire de celelalte teorii, Informatica Socială e adânc preocupată de contextul în care apare 
fiecare tehnologie nouă şi de a aborda TIC-urile şi impactul lor acolo unde încă mai există 
posibilităţi semnificative de a modela aceste activităţi înlesnite de reţea (Kling, 2000). Acest 
lucru e în contrast cu teoriile constructivismului social care au tendinţa de a privi dezvoltarea 
tehnologică dintr-o perspectivă istorică. Acest lucru înseamnă că deciziile, problemele, 
greşelile şi traiectoriile sunt explicate şi se reflectă asupra lor retrospectiv. Pe de altă parte, 
cercetătorii Informaticii Sociale pot fi prezenţi de la începutul unui proces tehnologic, făcând 
posibilă utilizarea discernământului lor pentru a influenţa designul şi implementarea noilor 
aplicaţii şi sisteme. 

 
INFORMATICA SOCIALĂ APLICATĂ LA CERCETAREA GUVERNĂRII 
ELECTRONICE 
În cartea intitulată „Lumea Guvernării Electronice”, Curtin, Sommer şi Vis-Sommer 

(2003) aduc un punct de vedere determinist tehnologic şi utopic, în care guvernarea 
electronică va schimba cursul democraţiei în bine, făcând „democraţia maselor o democraţie 
reală, imediată, pentru toţi cetăţenii de pretutindeni”. În capitolul introductiv vorbesc entuziast 
despre o „îmbunătăţire rapidă”, „explozii de libertate”, „mari speranţe şi lucruri bune pentru 
oameni”, „lucruri bune pentru viitorul acestei planete preţioase, aflată la ananghie şi în 
pericol” şi „mari posibilităţi şi promisiuni”, subliniind că „numai lucruri bune pot ieşi din 
asta” (Curtin şi alţii, 2003: 5). E discutabil dacă autorii au dreptate în reflecţiile lor asupra 
rezultatului pozitiv al unei guvernări electronice larg răspândite. Ei fac afirmaţii puternice, iar 
din perspectiva Informaticii Sociale noi ştim că multe previziuni despre efectele sociale ale 
unor consecinţe specifice TIC-urilor s-au dovedit deseori inexacte deoarece se bazează pe 
modele conceptuale prea simplificate de anumite feluri de TIC sau de natura relaţiei dintre 
tehnologie şi schimbarea socială (Kling şi alţii, 2000). Mai mult, studii de Informatică Socială 
arată că TIC-urile au adesea efecte multiple, paradoxale sau mixte. Uneori consecinţa 
aşteptată survine într-adevăr, în timp ce în alte cazuri utilizarea TIC pare să conducă la efecte 
opuse celor anticipate. În cercetarea noastră asupra guvernării electronice am examinat 
sistemele de vot electronice din multiple perspective, luând în considerare diferite contexte 
care pot crea probleme şi consecinţe pe care designerii nu le-au anticipat în prealabil. 

În abordarea din perspectiva Informaticii Sociale, întrebările de cercetare pe care le 
punem nu au niciodată răspunsuri directe. După cum am mai afirmat deja, de obicei nu există 
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un efect simplu, direct al tehnologiilor informaţionale, iar consecinţele lor secundare depind 
adesea de contextul în care sistemele sunt dezvoltate, implementate şi utilizate (Kling, 1999; 
Kling, 2000). Astfel, trebuie să punem întrebări contextuale în locul celor cu impact 
determinist. Aplicând abordarea noastră IS asupra votului electronic la distanţă, ne putem 
gândi la următoarele întrebări: Când va determina votul electronic o creştere a participării la 
vot? În rândul căror grupuri de cetăţeni? Introducerea votului electronic de la domiciliu va 
avea un impact asupra demografiei votanţilor activi, influenţând astfel reprezentarea politică? 
Ce riscuri implică sistemele de vot computerizate? Ar putea sistemele de vot electronice să 
facă mai comfortabil actul de a vota? În ce condiţii? Pentru cine? Vor da cetăţenii un vot 
diferit - de exemplu unul mai radical - atunci când datoria lor civică e deplasată dintr-o locaţie 
publică în intimitatea căminului lor? Toate acestea sunt importante întrebări contextuale care 
ajută la dezvoltarea unei înţelegeri analitice a tehnologiilor informaţionale în viaţa socială. 
Kling explică: tocmai de aceea contează Informatica Socială deoarece „conceptele şi analizele 
sale aduc o înţelegere sporită a designului, utilizării, configuraţiei şi/sau a consecinţelor TIC-
urilor, astfel încât ele să fie într-adevăr funcţionale pentru oameni şi să îndeplinească funcţiile 
pentru care au fost proiectate” (Kling, 2000). Acum ne vom concentra asupra rezultatelor 
cercetării noastre. 

 
SIGURANŢA ŞI POSIBILITATEA DE A VERIFICA 
Precum mulţi alţi cercetători, şi noi suntem preocupaţi de siguranţa votului electronic 

la distanţă (Rubin, 2000; McGaley şi Gibson, 2003; Harris, 2003). Atunci când oamenii 
utilizează computere de la domiciliu sau de la locul de muncă, aparatele nu sunt nicidecum la 
fel de sigure ca dispozitivele de vot utilizate în cabine supravegheate sau în secţii de votare. 
Computerele personale pot fi mai vulnerabile la atacurile hackerilor sau la refuzul de a realiza 
operaţiunea, la virusuri sau website-uri fantomă care sunt folosite pentru a devia voturi 
(Kohno şi alţii, 2003). O altă problemă cu folosirea computerelor personale de la domiciliu 
sau de la locul de muncă e aceea că necesitatea de a verifica devine foarte greu de îndeplinit 
(Mercuri, 1993). Sistemele de vot pe Internet ridică următoarea problemă: procesul de 
numărare a voturilor este lipsit de transparenţă. Votanţii ar trebui să aibe posibilitatea de a 
vedea că voturile lor sunt adăugate corect. Cel mai bun mod de a face acest lucru e punerea la 
dispoziţia votanţilor a unui bilanţ fizic ce poate fi verificat (Mercuri, 2001). Dacă cetăţenii nu 
au încredere că alegerile la care participă sunt cinstite şi că voturile sunt numărate corect, 
atunci s-ar putea ca ei să nu accepte că rezultatul final reprezintă într-adevăr opinia lor. În 
secţiile de votare sistemul de vot ar putea pune la dispoziţie un asemenea bilanţ verificabil 
prin listarea permanentă a evidenţei fiecărui vot. În cazul în care ar exista vreun dubiu cu 
privire la rezultatele alegerilor, ar exista posibilitatea renumărării manuale a acestor voturi 
(McGaley şi Gibson, 2003). Totuşi, computerele de vot nu au această posibilitate de multe ori, 
ceea ce face renumărarea imposibilă şi în secţia de vot. Dacă trecem de la votul electronic din 
secţia de vot la votul pe Internet de la domiciliu, problema devine şi mai gravă: păstrarea 
evidenţei pe hârtie e practic imposibilă. Cu toate acestea, vulnerabilităţile tehnice nu sunt 
singurele ameninţări la adresa siguranţei, integrităţii şi caracterului secret al voturilor pe 
Internet. Chestiunile de ordin social au şi ele un rol important. Sistemele de vot trebuie să 
garanteze alegeri democratice, libere, imparţiale, transparente şi secrete. Totuşi, votul 
electronic la distanţă nu poate îndeplini nici unul dintre aceste criterii, ba chiar ar putea 
periclita democraţia. Acestă lucrare va trece în revistă cinci motive de natură non-tehnică 
pentru care considerăm că votul la distanţă pe Internet reprezintă o mare provocare pentru 
guvernările electronice din întreaga lume.  
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VOTUL LIBER ŞI SECRET 
Într-un raport de recomandare redactat de Consiliul Europei (2004) sunt specificate 

cinci principii de bază ale unor alegeri şi referendumuri democratice. Alegerile trebuie să fie 
universale, imparţiale, libere, secrete şi prin sufragiu direct. Aceste principii se aplică modului 
de vot tradiţional, precum şi noilor metode de vot. În cazul votului electronic, votanţii trebuie 
să fie identificaţi de sistem; programul de numărare trebuie să fie capabil de a distinge 
voturile depuse de votanţi valizi de cele depuse de votanţi non-eligibili. În acelaşi timp, 
voturile trebuie să rămână anonime şi secrete. Nimeni nu ar trebui să fie în stare să determine 
cum a votat un anumit individ, iar votanţii nu ar trebui să aibă posibilitatea de a dovedi cum 
au votat deoarece acest lucru ar facilita vânzarea de voturi sau manipularea. Votul electronic 
la distanţă creşte riscul de manipulare a unui votant, de exemplu din partea unui soţ dominant, 
a profesorului la şcoală sau a şefului la birou. 

Cercetarea noastră arată că posibilitatea manipularii e o îngrijorare reală în rândul 
votanţilor. Am organizat 12 focus grupuri şi un forum online în 4 ţări diferite, cu votanţi şi 
organizatori de scrutin. Ne-am asigurat că erau mari diferenţe în configurarea socio-
demografică a intervievaţilor din fiecare focus grup, inclusiv diferenţe de vârstă, gen, venit şi 
etnie (pentru mai multe detalii vezi: Oostveen şi Van den Besselaar, 2004). Cel mai mare risc 
al votului electronic, potrivit majorităţii participanţilor la discuţie, e posibilitatea ca un votant 
să fie forţat de altcineva să voteze o anumită alternativă. Un votant italian a subliniat: „La 
început am considerat că e o idee bună, dar acum mă tem de influenţa şi presiunea pe care 
membri familiei ar putea să o exercite asupra votanţilor”. Votul la distanţă nu va asigura 
niciodată intimitatea oferită de o cabină de vot. 

 
DIVIZIUNEA DIGITALĂ 
Votul electronic trebuie să facă faţă unei diviziuni digitale existente, în care se 

regăseşte prejudecata unei clase dominante (Phillips şi von Spakovsky, 2001; Alvarez şi 
Nagler, 2000). Ne putem aştepta ca această diviziune digitală să influenţeze participarea şi 
rezultatul votului. Potrivit multor analişti diviziunea digitală e în scădere, dar acest lucru se 
măsoară în general în funcţie de accesul la Internet. Totuşi, diviziunile pot fi mult mai subtile 
şi anume: legate de deprinderile necesare instalării de software şi hardware, de învăţare, de 
reţelele sociale care oferă ajutor, de posesia unor computere mai performante, spre deosebire 
de unele de tip mai vechi, de înţelegerea siguranţei şi a riscurilor, şi aşa mai departe. Din ce  
s-a scris deja aflăm că, în pofida îngustării „diviziunii digitale”, conexiunile la Internet încă 
nu sunt distribuite egal din punct de vedere al categoriilor de gen şi vârstă, rasiale, regionale şi 
socio-economice. Acest lucru se aplică şi mai pregnant în cazul deprinderilor necesare pentru 
a utiliza tehnologia (Wellman şi Haythornthwaite, 2002). Grupurile demografice care au acces 
mai restrâns şi sunt mai puţin familiarizate cu utilizarea computerelor ar putea considera 
anumite tipuri de vot electronic dificile sau chiar intimidante. Astfel, guvernul ar putea uşura 
procesul de vot pentru unii şi l-ar putea îngreuna în acelaşi timp pentru alţii. În fine, alegerile 
electronice ar putea fi chiar mai puţin reprezentative decât cele tradiţionale (Alvarez şi 
Nagler, 2000). În studiul nostru am remarcat diferenţe considerabile în frecvenţa de utilizare a 
TIC-urilor (Oostveen, 2006). Această frecvenţă a utilizării e legată de numărul dificultăţilor 
de instalare şi utilizare a sistemului. Astfel, nu putem presupune că fiecare cetăţean are acces 
egal la posibilităţile de vot electronic.  

Cu toate că majoritatea votanţilor implicaţi în cercetarea noastră ar fi dornici să 
utilizeze sistemele de vot electronic, ei sunt de părere că votul electronic la distanţă ar trebui 
folosit doar ca metodă alternativă de vot. Potrivit intervievaţilor, un asemenea sistem nu ar 
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putea fi folosit exclusiv. Un intervievat remarca: „E foarte probabil ca cei din clasa mijlocie 
să deţină un computer, în timp ce reprezentanţii din pătura muncitoare nu. Astfel, se va 
favoriza votul celor din clasa de mijloc”. Declaraţia acestui intervievat corespunde în mod 
evident opiniei unor cercetători care susţin că participarea va creşte în rândul anumitor 
segmente de electorat, în timp ce ar putea scădea în rândul altor segmente. Ceea ce 
demonstrează perfect efectele mixte pe care noile TIC le pot avea uneori, după cum au arătat 
deja Kling şi alţi specialişti în Informatica Socială. Votanţii se tem de asemenea că votul 
electronic îi va defavoriza pe vârstnici, datorită experienţei şi cunoaşterii lor limitate în 
domeniul computerelor. S-a spus: „Da, cu cât eşti mai în vârstă, cu atât mai puţin deschis eşti 
la schimbări, iar acest lucru va descuraja oamenii în vârstă să voteze” şi „Persoanele vârstnice 
intră în panică atunci când vine vorba de computere, şi astfel vor fi descurajaţi să mai voteze”. 

Organizatorii de scrutin au subliniat faptul că votul electronic nu ar trebui să 
înlocuiască sistemele tradiţionale de vot în viitorul apropiat, deoarece acest lucru ar putea 
exclude de la participare grupuri care sunt capabile să utilizeze metodele tradiţionale de vot. 
Această afirmaţie e îndreptăţită, iar politicienii care susţin votul electronic sunt, în general, de 
acord cu ea. Totuşi, posibilitatea de a economisi bani e adesea dominantă în introducerea 
votului electronic, şi înclinaţia de a menţine în funcţiune sistemele paralele costisitoare e 
scăzută. Experienţa în alte domenii susţine această afirmaţie. În timp ce, de exemplu, cartea 
de credit a fost introdusă ca un mijloc adiţional de a plăti facturi, tranzacţii precum rezervarea 
unei camere de hotel sau închirirea unei maşini au devenit, din ce în ce mai mult, imposibile 
pentru cei care nu deţin cărţi de credit.  

 
EFECTE CULTURALE 
O a treia chestiune care intră în discuţie atunci când nu se votează în secţii de votare e 

erodarea „ritualului civic” de a depune fizic votul într-o locaţie în care membrii unei 
comunităţi se adună (Dictson şi Ray, 2000). Pierderea ritualului civic e comentată în 
numeroase articole despre votul electronic. Criticii susţin că acest lucru ar transforma 
alegerile într-un eveniment mai puţin de comunitate, ceea ce ar putea crea o prăpastie şi mai 
adâncă între cetăţeni şi guvern, scăzând astfel şi participarea. Unii oameni cred că votul e mai 
mult decât un simplu act de a indica preferinţele politice ale fiecăruia; e un ritual care sporeşte 
solidaritatea socială şi îi uneşte pe cetăţeni (Mohen şi Glidden, 2001). 

În cercetarea noastră, un număr mare de interviuri cu organizatori de scrutin a indicat 
că pierderea ritualului votării în sine e într-adevăr ceva de luat în seamă (Oostveen şi Van den 
Besselaar, 2004). Aceştia sunt foarte îngrijoraţi de pierderea „ritualului civic” de a depune un 
vot şi, în consecinţă, de pierderea importanţei şi valorii votului. Temerea lor e că sistemul ar 
putea fi considerat „prea rece” de votanţi. Organizatorii au dat glas preocupării că pierderea 
ritualului civic ar putea scădea semnificaţia legată de vot şi deci participarea în general. Ei 
merg chiar mai departe şi arată că simplificarea procedurilor existente de vot ar putea creşte 
„ignoranţa deja răspândită”, mai exact ar putea creşte „comportamentul superficial” şi/sau ar 
reprezenta o simplificare exagerată a comportamentului de vot. Deoarece votul electronic 
poate distruge ritualurile civice, el poate avea o influenţă negativă asupra culturii politice, şi 
în concluzie e mai bine să fie evitat. Focus grupurile votanţilor au identificat şi ele procedurile 
tradiţionale de vot ca pe un ritual ce trebuie păstrat. Un intervievat remarca: „Pentru oamenii 
în vârstă votul tradiţional e adesea un fel de tradiţie importantă”. Iar acest lucru poate fi legat 
de participarea scăzută în rândul tinerilor: poate că nu fac parte din acest „ritual civic”.  
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CHESTIUNI ORGANIZATORICE 
O a patra chestiune importantă e logistica necesară organizării unui scrutin la distanţă. 

Procesul de înregistrare, de distribuire a echipamentelor hardware şi software, de organizare a 
unor birouri de informaţii şi alte forme de a-i sprijini pe votanţi reprezintă o sarcină complexă 
şi dificilă. Ea necesită planificarea activităţilor mai multor instituţii şi actori (de exemplu 
organizatorul scrutinului, autorităţile care să-l certifice şi „furnizorul” serviciului de votare 
electronică). 

Cercetarea noastră a demonstrat că resursele limitate şi bugetul au un impact asupra 
succesului organizării unui scrutin şi asupra creşterii participării (Oostveen, 2006). 
Materialele de relaţii publice, traducerea unor documente şi ajutorul, toate necesită o sumă 
substanţială de bani. Transformările, în special cele care implică noile tehnologii, utilizează 
intensiv resursele care sunt adesea puţine în multe organizaţii. Deoarece considerăm că 
sistemele de vot electronic au un potenţial deosebit de mare în cadrul organizaţiilor locale, a 
sindicatelor, a reţelelor din comunitate şi în alte contexte în care e mai dificil să aloci resurse 
pentru vot şi numărare decât în alegerile tradiţionale, trebuie acordată o atenţie specială 
chestiunii resurselor. Mulţi potenţiali utilizatori ai tehnologiei de vot electronic vor fi nevoiţi 
să o folosească cu resurse relativ reduse. Alte probleme organizatorice întalnite erau legate de 
numărul mare de actori implicaţi în proiect. Fiindcă diverşi actori joacă roluri precum 
organizator de scrutin, autoritatea care îl certifică sau furnizorul serviciului de vot electronic, 
complexitatea organizării votului electronic e o chestiune serioasă, ce trebuie studiată mai 
atent. Mai mult, o schimbare sau lipsa personalului şi greutăţi în distribuirea materialelor au 
fost alte chestiuni organizatorice, ivite în timpul experimentelor practice. Am descoperit că 
distribuirea materialelor (hardware, software şi documentaţie) poate crea mari probleme. Este 
tentant să presupunem că distribuirea materialelor către votanţi poate fi o problemă doar    
într-un studiu pilot pe scară mică. Trebuie investit mult timp, efort şi planificare pentru a ne 
asigura că un studiu pilot, dar şi un scrutin adevărat, se desfaşoară cu bine. Iar aşa au stat 
lucrurile nu doar în cazul proiectului nostru, ci şi în cazul unor proiecte mai ample. Un 
exemplu din Marea Britanie ilustrează această afirmaţie. În data de 10 iunie 2004, guvernul 
Marii Britanii a demarat cel mai mare experiment de vot prin poştă. În timpul alegerilor 
europene şi locale din Anglia, aproximativ 14 milioane de votanţi din East Midlands, North 
East, North West, Yorkshire şi Humber au votat prin poştă. Nu au existat secţii de vot 
normale în aceste zone. Mii de voturi nu au fost livrate la timp. În unele cazuri tipografii au 
ratat data limită până la care trebuiau să trimită hârtiile la Royal Mail. Alte probleme au inclus 
buletine de vot tipărite greşit. Una din cele 12 tipografii contractate a dat vina pe chestiuni 
tehnice pentru a explica întârzierile, în timp ce o altă companie a dat vina pe boala unuia 
dintre manageri. Acest exemplu demonstrează că, şi atunci când miza e mare iar alegerile sunt 
bine-finanţate, distribuirea materialelor şi problemele cu personalul pot da naştere la rezultate 
dezastruoase iar oamenilor le poate fi refuzată posibilitatea de a vota. 

 
EFECTE COMPORTAMENTALE 
În fine, ne aplecăm şi asupra chestiunilor socio-psihologice a identităţii sociale (Tajfel, 

1978; Ellemers, 1999) legate de votul electronic la distanţă. Principala diferenţă dintre votul 
electronic la distanţă şi votul tradiţional e faptul că primul se poate realiza în intimitatea 
propriului cămin, mai degrabă decât la secţia de votare din comunitate. Implicaţiilor socio-
psihologice ale acestui fapt li s-a acordat puţină atenţie până acum. O implicaţie importantă a 
votului electronic e aceea că, atunci când o persoană votează acasă, izolată în spatele 
computerului său, un nivel mai individual de identitate (a-şi cunoaşte mai bine propriile 
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interese) e probabil să iasă în relief, în contrast cu situaţia în care cineva votează în secţie, 
înconjurat de oameni din diverse grupuri şi de diverse formaţii sau la locul de muncă, 
înconjurat de colegi. În ultimele două cazuri, preocupări colective şi chiar multiculturale pot fi 
mai frapante. Cercetările arată că identităţile sociale ale oamenilor au un impact foarte 
puternic asupra percepţiilor, emoţiilor şi comportamentelor lor (Ellemrs, 2002). Cum 
subliniază Andrew Brader „oamenii se comportă în feluri specifice situaţiei lor”. 

Contextele de vot diferite nu influenţează doar care identităţi şi interese sunt 
dominante, ci ele pot influenţa comportamentul legat de aceste identităţi şi interese din 
raţiuni strategice. De exemplu, a fi pus faţă-în-faţă cu diverse grupuri de oameni la secţia de 
vot (sau în drum spre ea) te poate determina să te simţi mai răspunzător pentru aceste 
persoane (cum ar fi minorităţi etnice, oameni nevoiaşi) decât atunci când votezi de la 
domiciliu, înconjurat de familie. Când membrii unui grup se definesc prin prisma identităţii 
colective, ei se concentrează pe similarităţile existente între ei şi colegii din grup, făcând 
referire la experienţe, nevoi, interese sau aspiraţii. În consecinţă, experienţele, nevoile (şi 
aşa mai departe) „mele” şi „tale” devin experienţele şi nevoile „noastre” (Stürmer şi 
Kampmeier, 2000). E foarte probabil ca acest lucru să afecteze comportamentul de vot 
atunci când acesta poate fi identificat (şi deci explicat) la o audienţă care ar putea să nu fie 
de acord. De exemplu, multe sondaje pre-electorale subestimează propriul interes sau 
preferinţele de dreapta, deoarece nu iau în considerare ipoteza că oamenii nu vor să 
recunoască asemenea preferinţe în public. Contexte în care care oamenii percep că sunt 
judecaţi pentru alegerea lor pot astfel afecta votul din raţiuni strategice sau de prezentare 
individuală. Votul desfăşurat în public (de exemplu în cadrul unor întâlniri în masă prin 
ridicarea mâinii), mai degrabă decât scrutinul individual, e un exemplu de context cu o mare 
răspundere. Deşi votul electronic poate părea privat, una din temerile asociate cu această 
tehnologie este dacă ea e sigură într-adevăr sau e deschisă „supravegherii” celor care 
administrează sistemul. Percepţia supravegherii poate modera preferinţele electorale 
percepute ca fiind critice de către astfel de autorităţi. 

Un alt factor care ar putea foarte lesne să determine trăsăturile votului electronic de a 
influenţa preferinţele electorale e gradul de interacţiune socială şi discuţia din jurul 
subiectelor politice înaintea votului. Votul la domiciliu creşte probabilitatea ca alegerile să fie 
discutate într-un context de grup limitat şi omogen, în timp ce votul în comunitate l-ar putea 
deschide pe votant la influenţe sociale disparate din partea celorlalţi, în special celor care 
reacţionează la îngrijorări mai pro-sociale sau colectiviste. Acest proces de validare a părerilor 
prin discuţii a fost numit consensualizarea de grup (Haslam, 1997). Deoarece discuţia e 
posibil să polarizeze în funcţie de normele şi identităţile grupului (Spears, Lea şi Lee, 1990) 
părţile participante la discuţie pot avea o mare influenţă. 

Concluziile desprinse din propriile nostre experimente cu un sistem de vot electronic 
aplicat pe teren, par să confirme premisa că identitatea socială a votanţilor variază în diverse 
situaţii (votul în cabină, votul de la domiciliu etc.). Astfel, susţinem că mijloacele de vot par 
să aibe un efect asupra rezultatului final al votului (Oostveen şi Van den Besselaar, 2005). 
Acesta e un exemplu excelent al rezultatelor neintenţionate şi neprevăzute („secundare”) ale 
TIC, pe care se concentrează cercetătorii IS. Desigur, nu susţinem că preferinţele politice pot 
fi determinate în întregime de contextul în care se desfăşoară votul. Totuşi, aceste efecte 
contextuale pot fi deosebit de importante în cazul „flotanţilor” care adesea decid alegerile. 
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CONCLUZIE 
Pentru a înţelege rolul TIC în societate trebuie să găsim o modalitate de a analiza 

interacţiunile şi interdependenţele complexe dintre o tehnologie şi contextul ei mai larg. 
Informatica Socială pune la dispoziţie un cadru pentru a realiza tocmai acest lucru. 
Informatica Socială nu exagerează şi nici nu diminuează autonomia dintre societate şi 
tehnologie. În analiza noastră contextuală a sistemelor de vot electronic la distanţă am studiat 
cadrul mai larg din care face parte dezvoltarea tehnologică. Am analizat condiţiile 
tehnologice, economice, sociale, culturale şi organizatorice. Kling a subliniat deja că ideea 
principală din spatele cercetărilor IS e că TIC-urile nu există în izolare socială sau tehnologică 
(Kling ş. a., 2000). 

Am văzut în această lucrare că introducerea unei noi tehnologii e întotdeauna un 
proces complex care are multiple aspecte diferite. Acestea sunt de natură tehnică, dar şi 
socială, politică, organizatorică şi comportamentală. Din punct de vedere istoric, aspectele 
sociale şi valorile democratice au fost luate în considerare doar parţial în procesul de design al 
sistemelor, în centrul atenţiei fiind factorii tehnici şi economici. Privind votul electronic  
dintr-o perspectivă a Informaticii Sociale au ieşit la lumină chestiuni care altfel ar fi putut 
trece neobservate. Totuşi, adesea tocmai aceste aspecte sociale care vor avea un impact uriaş 
sunt totodată cel mai dificil de abordat. Cele cinci chestiuni non-tehnice de care ne-am ocupat 
aici pot afecta rezultatul final al alegerilor şi reprezentarea politică a voturilor. De aceea ele 
nu trebuie să fie neglijate de politicieni, factori legislativi sau cercetători. 

Votul electronic e o inovaţie de dată relativ recentă iar sistemele de vot electronic la 
distanţă se situează în primele etape ale dezvoltării. Astfel, abia începem să clarificăm multe 
din chestiunile importante. Totuşi, rezultatele noastre arată că multe experimente sunt 
necesare, pe scară mică sau mare, pentru a permite dezvoltarea tehnologiei într-un mod 
responsabil. Trebuie întâi să învăţăm despre noile tehnologii şi apoi să le implementăm pe 
scară largă. 
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Abstract 
În România dreptul fundamental al cetăţenilor de a se informa şi a comunica este respectat de către 

autorităţile statului, dar spre deosebire de ţările dezvoltate, Internetul a pătruns la români cu o întârziere de 
câţiva ani. Anii de pionierat ai Internetului în România au dovedit faptul că ţara noastră nu este pregătită să 
facă faţă progresului fulminant în domeniu înregistrat de majoritatea statelor dezvoltate, dar nu numai. Fiind o 
ţară cu o economie fragilă, abia ieşită dintr-o lungă perioadă comunistă, nu dispunea de infrastructura 
necesară unei dezvoltări rapide a Internetului, mai ales că implicarea statului nu a avut un rol decisiv în 
sprijinirea acelei tendinţe evidentă pentru statele ce au cunoscut democraţia cu mulţi ani înaintea noastră. 
Ulterior, o dată cu hotărârea României de a se integra în Uniunea Europeană, ceea ce a implicat şi îndeplinirea 
şi implementarea anumitor standarde TIC, paşii făcuţi au fost mai mari, fără a recupera însă decât într-o mică 
măsură din startul pierdut. Astăzi, deşi există câteva excepţii notabile, conform statisticilor oficiale România 
este totuşi considerată una dintre codaşele Europei în ceea ce priveşte penetrarea Internetului, dar şi utilizarea 
serviciilor generate de către acesta. 

Cuvinte cheie: Internet, România, statistici, TIC, societate informaţională. 
 
 
 

INTRODUCERE 
Anii de început ai României ca o tânără democraţie, ca un stat abia ieşit din comunism, 

dar care nu ştia cu certitudine spre ce direcţie să apuce, au coincis şi cu anii de expansiune ai 
Internetului. Dacă la nivel mondial, în ţările dezvoltate, Internetul a pătruns şi s-a dezvoltat cu 
câţiva ani înainte, conectarea oficială a României la Internet a avut loc abia în 26 februarie 1993, 
când domeniul „.ro” a fost recunoscut la nivel internaţional de către Internet Asignement Numbers 
Authority, de atunci funcţionând şi în România o Asociaţie Naţională a Furnizorilor de Servicii 
Internet (ANISP).  

În perioada postdecembristă 1990-1999 în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor (IT&C) în România s-au înregistrat paşi deosebit de mărunţi. Astfel, statul nu 
a mai investit în industria de tehnică de calcul, pe plan naţional producţia din acest domeniu s-
a restrâns tot mai mult, în timp ce importul de tehnică de calcul prin organizaţiile comerciale a 
crescut, deşi dotarea cu echipamente şi tehnologie IT s-a făcut într-un mod neunitar, 
neuniform şi necorespunzător (Ghilic-Micu şi Stoica, 2002). În ceea ce priveşte partea de 
software, pe plan naţional, aşa cum menţionau Ghilic-Micu şi Stoica „sistemele informatice 
ale instituţiilor statului s-au dezvoltat într-un mod autonom, cu consecinţe asupra integrării 
informaţionale şi utilizării în comun a resurselor informatice”. Referindu-se la aceeaşi 
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perioadă acad. Drăgănescu16 (Drăgănescu, 2003) recunoştea faptul că, deşi s-au elaborat 
multe proiecte bune, totuşi acestea nu au fost finalizate, constatând cu amărăciune „starea de 
subdezvoltare informaţională a României şi lipsa de voinţă politică, nu de bunăvoinţă, în 
contextul unui declin economic periculos”. Din fericire pentru România, în această perioadă 
se pun bazele sectorului IT privat, cu exemple ca: SIVECO, SOFTWIN, SOFTNET şi altele. 

Abia din 2001 se poate spune că „începe perioada în care se manifestă o evidentă 
voinţă politică la nivel guvernamental pentru societatea informaţională. Influenţa Uniunii 
Europene s-a dovedit foarte benefică pentru acţiunea guvernamentală şi politică în vederea 
aderării la Uniune” (Drăgănescu, 2003). 

 
SECTORUL IT&C DIN ROMÂNIA  
Liberalizarea totală a pieţei de comunicaţii electronice din România ce a avut loc la 

data de 1 ianuarie 2003 a reprezentat o cotă de referinţă deosebit de importantă pentru sectorul 
IT&C. 

A. Telefonia fixă 
Dacă înainte de 1989 densitatea telefonică era de aproximativ 10%, iar gradul de 

digitizare destul de redus, în 1990 rata de penetrare a telefoniei fixe era la noi de 14%, pe 
când la majoritatea ţărilor est europene era de cca. 25%. Deşi nu s-a recuperat această imensă 
diferenţă, astăzi rata de penetrare a telefoniei fixe este în România de 21%, cu mult mai mică 
decât media europeană de 40%. 

Pe piaţa telefoniei fixe au fost autorizaţi 243 de operatori de comunicaţii fixe, din care 
64 operaţionali. De asemenea, în jur de 84,49% din linii sunt digitale, iar 53,76% din totalul 
gospodăriilor din România sunt conectate la reţeaua de telefonie fixă. Rata medie de creştere a 
valorii de piaţă a telefoniei fixe a fost de 15% anual, cu un număr de abonaţi de 4.350.807 în 
iulie 2005. 

Pe plan naţional Romtelecom a deţinut monopolul statului-proprietar până la 1 
ianuarie 2003, dar este şi în continuare liderul pieţei. Ca şi operatori alternativi de telefonie 
fixă se remarcă UPC-Astral, RDS-RCS etc. 

ANRC (Autoritatea Naţională de Reglementări în Comunicaţii) estimează că, până în 
anul 2010, întreaga ţară va fi conectată la reţeaua de telefonie fixă 

 

B. Telefonia mobilă 
La noi telefonia mobilă a apărut cu o întârziere de cel puţin 2 ani faţă de ţările vecine. 

În aprilie 1997 s-au lansat serviciile GSM prin Connex (actualmente Connex Vodafone) – 
numele de marcă al societăţii Mobifon şi Orange, denumit anterior Dialog – operatorul de 
telefonie mobilă fiind MobilRom. Aceste două societăţi au dezvoltat rapid piaţa de telefonie 
mobilă, acoperind cam 90% din teritoriul României. Alţi operatori17 sunt Cosmorom, ce a fost 
lansat în 2000, iar în anul 2005 a fost relansat sub denumirea de Cosmorom – Cosmote şi 
Zapp ce a fost lansat tot în 2000. 

Piaţa telefoniei mobile a înregistrat o rată de penetrare de aproximativ 53%, în timp ce 
valoarea de piaţă are o medie de creştere anuală de 15%. Comparând cu rata medie de 

                                                
16 Academia Română a înfiinţat în 1997 Forumul pentru Societatea Informaţională, care a iniţiat perfecţionarea 
cadrului juridic pentru societatea informaţională din România. Din 2002 desfăşoară proiectul intitulat „Societatea 
informaţională – Societatea cunoaşterii”. 
17 Din cei 60 de operatori autorizaţi de telefonie mobilă, doar 4 sunt operaţionali. 
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penetrare înregistrată la nivelul statelor membre ale UE (de aproximativ 90%), această valoare 
arată că, în România, există încă potenţial de creştere pentru serviciile de telefonie mobilă. 

Numărul abonaţilor la telefonia mobilă a fost de 11.379.214 în 2005, iar evoluţia în 
timp a numărului de abonaţi la telefonia mobilă, poate fi observată în figura nr.1 : 

 
Figura nr. 1 NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE TELEFONIE MOBILĂ 

 
sursa MCTI, 2005 (http://www.mcti.ro/965.html) 

 
Pentru anul 2005 cifrele din statistici sunt în creştere şi în ceea ce priveşte volumul 

traficului de voce (cu 45% mai mult faţă de perioada similară a anului 2004), numărul de 
mesaje SMS transmise (cu 42% în iulie 2005 mai mult faţă de iulie 2004), iar numărul de 
mesaje MMS a crescut cu 224,13% în primul semestru al anului 2005 faţă de semestrul II al 
anului 2004. 

 

C. Piaţa CATV 
La nivelul întregii ţări sunt 625 de operatori înregistraţi ce furnizează servicii prin 

cablu. De la fuziunea dintre Astral şi UPC această companie deţine majoritatea pieţei. La 
sfârşitul anului 2002 rata de penetrare a CATV era de 52% din gospodării, iar numărul de 
abonaţi CATV din 2005 este de 3,5 milioane. 

 

D. Transmisii de date şi servicii Internet 
Acest domeniu este deosebit de dinamic. Dacă la sfârşitul anului 2000, existau licenţe 

de operare pentru 16 operatori naţionali de transmisii de date şi erau emise 111 licenţe pentru 
instalarea şi operarea unei reţele de radiocomunicaţii digitale punct-multipunct, astăzi 
numărul de furnizori activi de servicii Internet este de 692 (la data de 30.06.2005).  

În privinţa numărului de utilizatori Internet - procentele la utilizarea frecventă au 
crescut de la 2% în 1998, 9% în 2001, 19% în 2003 la 24% în 2004; iar în privinţa utilizării cu 
frecvenţă scăzută au evoluat de la 12% în 2001, 23,8% în 2003 la 28% în 2004 (conform 
graficului din figura nr. 2). 
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Figura nr. 2 UTILIZATORI INTERNET DIN TOTAL POPULAŢIE – EVOLUŢIE ÎN TIMP 

 
 

sursa http://www.mcti.ro/960.html 
 
Conform unui raport realizat de Pricewaterhouse Coopers, rata creşterii numărului de 

utilizatori Internet din România este de 1 milion pe an, iar pentru 2006 numărul estimativ al 
persoanelor care vor utiliza Internetul este de 5,5 milioane, aşa cum reiese şi din figura nr. 3.  

 
Fiigura nr. 3 UTILIZATORI INTERNET ÎN ROMÂNIA  

 
 

sursa http://www.mediawebdesign.ro/despre_internet.html 
 
Dezvoltarea transmisiilor de date este legată de introducerea unor noi servicii, cum ar 

fi accesul la Internet. În 2001, penetrarea Internet-ului în România era foarte scăzută (aprox. 
9%) dar se dezvolta rapid, ajungând în 2003 la 16% din populaţie, iar în 2005 la aproximativ 
24%. Dintre aceştia, 5 milioane de români utilizează Internetul cel puţin o dată pe săptămână, 
şi 12% deţineau un computer personal în 2004. 

Evoluţia numărului de PC-uri este redată în figura nr. 4, cu menţiunea că pentru 2004 
numărul de PC-uri deţinute era de 2,5 milioane. 
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Figura nr. 4 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE PC-URI DIN ROMÂNIA 

 
 

sursa http://www.mcti.ro/960.html 

La finele anului 2005 erau înregistrate peste 100.000 de domenii „.ro”  

Figura nr. 5 EVOLUŢIA  DOMENIILOR .RO ÎN PERIOADA 2000-2004 

 
 

sursa http://www.mcti.ro/960.html 

Tot la sfârşitul anului 2005, numărul de companii ce activau în domeniul IT era în jur 
de 10.000. Evoluţia începând cu anul 2000 poate fi urmărită în figura nr. 6: 

Figura nr. 6 NUMĂRUL COMPANIILOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL IT 

 
sursa http://www.mcti.ro/960.html 
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În ceea ce priveşte numărul de conexiuni la Internet în 2005 (1.931.45518 la data de 30 
iunie) se poate spune că acesta s-a dublat faţă de 2004.  

Aplicaţiile de tip broadband au cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii ani, din cele 
aprox. 2 milioane de conexiuni Internet, 522.796 erau de tip broadband (conexiuni având o 
capacitate de cel puţin 128 Kbps), adică 27,07%. Deşi creşterea faţă de 2004 este de 36,57% 
totuşi nu trebuie să ne amăgim, România are o penetrare broadband extrem de scăzută (3%) 
comparativ cu celelalte ţări europene a căror medie este de 30%. Totuşi, deşi procentele sunt 
mici, creşterile sunt mari şi toate acestea ne îndreptăţesc să sperăm că până la un nivel de 
penetrare de 7% creşterea să fie de 100% pe an. 

Referitor la accesul dedicat la Internet (serviciul care permite accesul permanent la 
Internet, spre deosebire de accesul dial-up) au fost raportate 278.587 de conexiuni, în creştere 
cu 86% faţă de sfârşitul anului 2004. 

Conform estimărilor MCTI, România va atinge rata medie de utilizare a Internetului 
din UE până în 2008. 

 
ROMÂNIA ŞI INEDITA EI PIAŢĂ IT&C SUBTERANĂ 
În România, ca de altfel şi în alte ţări „balcanice” 19 au apărut şi sunt într-o plină 

dezvoltare serviciile Internet ale unor furnizori „alternativi” cunoscute îndeosebi sub 
denumirea de „reţele de cartier”. Acestea sunt în fapt rezultatul sărăciei românilor20 dar şi a 
cererii de date şi Internet, ceea ce oficial la furnizorii tradiţionali se găseşte la preţuri prea 
mari pentru buzunarul românului de rând. 

Reţelele de cartier au apărut cam cu 10 ani în urmă când câţiva puşti şi-au conectat 
computerele între ele. Apoi această modă s-a extins şi a cuprins căminele studenţeşti, în timp 
ce astăzi între blocurile cartierelor urbane periferice se poate vedea o adevărată reţea alandala 
de cabluri. Apariţia acestor reţele este de fapt la limita legalităţii deoarece legislaţia din 
domeniu este incompletă, cu tendinţe de modelare conform Uniunii Europene, care însă nu s-a 
confruntat cu acest fenomen. Astfel, din nefericire, legislaţia şi birocraţia din domeniu din 
România nu te încurajează să intri în legalitate, mai ales că un astfel de demers, conform 
spuselor unui proprietar al unei reţele de cartier ce a urmat întreg procesul de înscriere în 
legalitate, a durat cam 4 ani.  

De asemenea, apariţia reţelelor de cartier ar putea fi considerată o consecinţă nefastă a 
politicii Romtelecom. În alte ţări, operatorul naţional de telefonie fixă a permis crearea aşa-
zisei bucle locale de Internet, astfel încât fiecare casă care poseda un telefon fix să poată fi 
conectată, în timp, prin cablu, şi la Internet. La noi în schimb, Romtelecom s-a mulţumit să 
taxeze accesul prin dial-up, iar Internetul prin cablu s-a dezvoltat urmând şi căi mai puţin 
legale. 

Reţele de cartier pot fi împărţite în: legale (care au obţinut toate avizele şi autorizaţiile 
necesare), semilegale (care au fie autorizaţie de la primărie, fie de la ANRC) şi nelegale (care 
nu posedă nici un fel de autorizaţie). Însă, cele mai multe reţele de cartier funcţionează la 
negru, de obicei cu complicitatea unui angajat la un provider Internet. „Cel mai cunoscut loc 
din care se fură Internet este RoEduNet – Romanian Education Network (reţeaua care leagă 
                                                
18 Acest număr include şi conexiunile furnizate prin intermediul tehnologiilor GPRS, CDMA etc. în cadrul 
abonamentelor la serviciile de telefonie mobilă.  
19 A se vedea în acest sens articolul Mariei Bakardjieva, A deveni utilizator de Internet în Bulgaria: Însemnări 
asupra unei călătorii cu bucluc, în Revista de Informatică Socială nr. 4/2005, pag. 4-15, www.ris.uvt.ro. 
20 În această categorie de români se regăsesc aceia care nu cumpără filme originale pe DVD, jocuri sau muzică, 
ci le obţin utilizând Internetul, dar fără costuri suplimentare. 
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toate unităţile de învăţământ), dar practic se fură cam de la orice provider, chiar şi privat“, 
declară Cristian Dimache de la Interlan, o astfel de reţea „legală”.  

Nimeni nu poate spune cu certitudine câte astfel de reţele există. Cert este că nici 
furnizorii oficiali nu oferă prea multe astfel de statistici, dar câteva astfel de cifre mai apar pe 
Internet, fără să ştii însă câtă credibilitate poţi să le oferi acestor date. Astfel, potrivit site-ului 
acestor furnizori, www.retele.net, se pare că la finele lui 2005 existau 423 de astfel de reţele 
cu cca. 105.000 de clienţi. Chiar dacă cifrele nu sunt reale, ele totuşi sunt de natură să 
îngrijoreze furnizorii oficiali care consideră această concurenţă neloială şi nelegală. Astfel, 
Dinu Malacopol, director de Internet şi date din cadrul UPC-Astral Telecom afirmă că, „în 
timp, cred că doar 20% din furnizorii de cartier vor supravieţui. Restul vor dispărea”. De 
asemenea, furnizorii tradiţionali de servicii Internet speră ca numărul reţelelor de cartier să 
scadă şi datorită concurenţei acerbe dintre acestea. 

Totuşi, indiferent de părerile oficiale ale reprezentaţilor firmelor tradiţionale 
furnizoare de Internet, aceştia nu trebuie să scape din vedere faptul că clienţii reţelelor 
alternative doresc servicii Internet broadband la o viteză rezonabilă, dar consideră tarifele 
practicate de RCS&RDS, UPC-Astral, RomTelecom sau Zapp prea mari. Ştiut fiind faptul că 
pentru o Românie săracă, preţul este un factor dominant de a alege un serviciu, iar cum 
Internetul în bandă largă este pentru România una dintre afacerile prospere ale viitorului 
apropiat21, toate aceste tendinţe trebuie urmărite şi analizate cu atenţie. 

 
FORŢA DE MUNCĂ ÎN DOMENIU 
Salariile personalului angajat în domeniul IT depăşesc cu 30-50% media pieţei, poate 

şi datorită faptului că sectorul IT a înregistrat în anul 2005 o creştere de 21% (ajungând la 
cifra de 4,1 miliarde euro), cu mult mai mare decât 5% cât s-a înregistrat pentru întreaga 
economie. Astăzi programatorii angajaţi la firmele de profil câştigă între 300-1200€, iar un 
senior project manager poate avea chiar 1700-2500$. 

Pe plan european România este recunoscută ca fiind o ţară cu foarte bune competenţe 
IT, dar şi o ţară cu resurse umane bine educate şi ieftine. În pofida acestui bun renume totuşi 
există semnale de alarmă: cererea în creştere de personal calificat a condus la o mai slabă 
pregătire în şcoli decât în urmă cu 5 ani. „Aproximativ 400-500 din totalul de 6000 de 
absolvenţi ai facultăţilor cu profil tehnic22 sunt capabili să treacă testele de angajare la firmele 
de software”23. Totuşi, faptul că aproape fiecare absolvent al unei asemenea facultăţi cu profil 
tehnic îşi găseşte o slujbă relativ bine plătită faţă de salariile actuale din România nu trebuie 
neapărat să ne bucure24.  

Cu toate acestea, atu-urile ţării noastre ce motivează firmele străine să investească în 
România sunt următoarele:  

 
 

                                                
21 Dezvoltarea reţelelor Internet broadband sunt astăzi o certitudine la nivel european. Planurile de acţiuni 
eEurope şi eEurope+ privind viitorul societăţii informaţionale europene stipulează foarte clar acest lucru. Fiecare 
stat îşi dezvoltă la nivel guvernamental propriile strategii în acest sens, iar şi la noi în ţară MCTI are în lucru o 
astfel de strategie. 
22 În România există 116 universităţi dintre care 36 au facultăţi de profil în ştiinţa computaţională. 
23 Conform unor specialişti români emigraţi în Canada şi Statele Unite testele de la firmele din România cu profil 
IT au un nivel mult mai ridicat de complexitate. 
24 Firmele străine de profil care au investit în România şi care angajează masiv programatori şi specialişti IT din 
păcate îşi folosesc angajaţii mai mult ca pe „maşini”, ce nu fac programare propriu-zisă, ceea ce în timp duce la 
deprofesionalizare, deşi unele dintre aceste firme mai realizează periodic şi programe de training pentru angajaţi. 
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 poziţionare geografică favorabilă; 
 aici există o istorie bogată în cercetare şi educaţie în toate ariile ingineriei şi a 

dezvoltării software; 
 sistemul legal din România este similar celor din Europa şi SUA;  
 costul profesioniştilor IT reprezintă 1/3 din costul practicat în SUA şi Europa;  
 densitatea softiştilor absolvenţi la mia de locuitori este semnificativ mai 

ridicată decât în SUA, de 5 ori mai ridicată decât cea din Rusia şi aproape de 7 
ori mai mare decât cea din India;  

 absolvenţii din România sunt vorbitori de limbi străine (locul 1 la numărul 
certificatelor de limbă străină obţinute la Cambridge University) la un nivel 
foarte ridicat; 

 mediul de afaceri din România asigură o taxă unică de impozitare de 16%. 
Totodată aici se acordă stimulente IMM-urilor şi se exceptează dezvoltătorii de 
software de la plata taxelor; 

 pentru a se stopa emigrarea specialiştilor IT, guvernul anterior (2000-2004) a 
instituit o serie de măsuri favorabile mediului IT printre care şi faptul că 
programatorii angajaţi la firmele dezvoltătoare de software sunt exceptaţi de la 
plata impozitelor pe salarii până la 1 ianuarie 2007. Ca urmare a bunelor 
rezultatelor generate, această măsură a fost menţinută şi de guvernul actual.  

 
MĂSURI DE REDUCERE A DECALAJULUI DIGITAL DIN MEDIUL URBAN 
FAŢĂ DE CEL RURAL DIN ROMÂNIA 
Este binecunoscută prăpastia digitală care există între mediul urban şi cel rural. În 

mediul rural sunt o mulţime de persoane care habar nu au de existenţa Internetului, ce să mai 
vorbim de modul cum se utilizează sau care sunt beneficiile induse de către acesta. An de an 
se fac studii ce măsoară atât calitativ cât şi cantitativ această discrepanţă, încercând de 
asemenea să se ofere şi posibile soluţii. De asemenea, ca urmare a încercării de adoptare a 
prevederilor Uniunii Europene de trecere spre Internetul în bandă largă, guvernele statelor 
europene încearcă să propună strategii şi politici în acest sens. Unele dintre aceste măsuri, 
adoptate şi în România, sunt prezentate în continuare: 

 
Telecentrele. România este prima ţară care implementează telecentre cu acces public 

ca mecanism de aplicare a reglementărilor Comisiei Europene privind serviciul universal. În 
acest sens, ANRC (Autoritatea Naţională de Reglementări în Comunicaţii) prin proiectul 
intitulat „Serviciul Universal” a stabilit în decembrie 2005 primul lot25 de 33 de localităţi din 
mediul rural care au acces limitat sau inexistent la serviciile de telefonie unde se vor construi 
telecentre, iar în decursul anului 2006 alte aproximativ 180 de telecentre vor mai fi create. 

Telecentrul este un spaţiu public dotat cu cel puţin două aparate telefonice, două 
calculatoare şi un fax, în cadrul căruia utilizatorii finali pot iniţia şi primi apeluri telefonice 
locale, naţionale şi internaţionale. În telecentru sunt disponibile şi servicii de comunicaţii prin 
fax şi comunicaţii de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la 
Internet. Telecentrele sunt construite spre beneficiul primăriilor satelor respective şi a 
locuitorilor acestora (se estimează că aproximativ 41.000 de locuitori ai acestor localităţi 
izolate vor putea utiliza telecentrele). Astfel locuitorii din zonele respective vor putea folosi 

                                                
25 Încă din 2004 Orange România a implementat 5 telecentre.  
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telecentrele pentru a comunica în situaţii de urgenţă sau pur şi simplu pentru a ţine legătura cu 
familia sau partenerii de afaceri. În plus, prezenţa unor calculatoare funcţionale în interiorul 
acestor telecentre oferă comunităţii, în special tinerilor, şanse egale cu persoanele deja 
familiarizate cu calculatorul în ceea ce priveşte educaţia şi potenţialul de exploatare a noilor 
tehnologii. Pe lângă oferirea de şanse egale de acces la TIC tuturor persoanelor, indiferent de 
localizarea geografică, costurile instalării unui telecentru nu sunt deosebit de mari, fiind în 
funcţie de tehnologia utilizată şi de distanţa faţă de ultimul punct al reţelei furnizorului 
desemnat. 

 
Economia bazată pe cunoaştere. Acesta este numele unui proiect iniţiat de către 

MCTI26, care se va derula pe perioada 2006-2010 prin care se urmăreşte alfabetizarea digitală 
a locuitorilor din mediul rural şi mic urban. Banca Mondială finanţează pentru prima oară un 
astfel de proiect multisectorial în care sunt implicate mai multe ministere româneşti, urmând 
ca, în funcţie de rezultatele finale obţinute să fie apoi implementat sau nu şi în alte zone ale 
lumii. În acest sens, proiectul pilot ce s-a desfăşurat în perioada septembrie-octombrie 2005 a 
urmărit dezvoltarea unor Reţele pilot Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL) în 
localităţi dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoaştere, acoperind toate 
tipologiile reprezentative din mediul rural/mic urban (sub 30.000 de locuitori) rezultate în 
urma studiilor sociologice realizate. 

Proiectul prevede ca în următorii doi ani cca. 200 de RECL să conecteze 
instituţiile locale la Internet, şcolile din aceste localităţi să fie dotate cu echipamente IT&C, 
dar şi cu instrumente didactice informatizate. Extinderea învăţării asistate de calculator şi a 
utilizării resurselor electronice ca alternativă la metodele tradiţionale pedagogice constituie un 
argument pentru abordarea educaţiei ca forţă principală a schimbării în aceste comunităţi, prin 
mijloace inovative. 

Proiectul are o componentă de e-government prin care se urmăreşte dezvoltarea 
unui sistem online de interacţiune între întreprinzătorii locali şi administraţie, emiterea 
documentelor de stare civilă de către primării pe baza evidenţei informatizate a persoanelor 
existente la nivel central etc. 

Acest proiect vizează şi o componentă economică, aceea de creare a unui portal de 
e-commerce şi e-business pentru întreprinzătorii mici şi mijlocii rurali şi mic urbani şi 
acordarea de finanţări nerambursabile către aceştia pentru adoptarea soluţiilor de e-business. 

De asemenea, proiectul înglobează o componentă culturală prin conectarea 
bibliotecilor din aceste localităţi la reţeaua naţională culturală digitală. Aceste reţele vor 
conecta principalele instituţii cu caracter social, economic şi educaţional din comunităţile 
locale: şcoala, primăria, biblioteca, şi crearea unui Punct de Acces Public la Informaţie 
(PAPI) la reţelele informaţionale şi tranzacţionale naţionale şi internaţionale. 

Pe termen scurt beneficiarii acestor reţele vor fi copiii, deşi miza pe termen mediu 
este ca, prin noile mijloace de comunicare să fie reduse discrepanţele de educaţie IT&C la 
nivelul întregii populaţii, întreprinzătorii locali să îşi lărgească piaţa de desfacere, să fie 
stimulată competitivitatea mediului de afaceri, să poată accesa programe naţionale de 
dezvoltare ce li se adresează, toate acestea conducând în final la creşterea nivelului economic 
al comunităţilor. De asemenea, proiectul are implicaţii deosebite privind dezvoltarea mediului 
rural/mic urban răspunzând astfel cerinţelor strategiei naţionale în domeniul informatizării şi 

                                                
26 Pentru derularea acestui proiect Guvernul României, prin MCTI, a obţinut de la Banca Mondială un împrumut 
de 60 mil. USD, urmând ca partea română să contribuie cu încă 9,4 mil. USD. 
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comunicaţiilor, dar şi a recomandărilor Uniunii Europene privind implementarea obiectivelor 
societăţii informaţionale în România27. 

 
City Net – Oraşul digital. Proiectul pilot cu acest nume, propus de către MCTI, face 

parte din „Strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice de bandă largă în România”. 
Programul City Net prevede introducerea unei reţele metropolitane de fibră optică prin 
intermediul căreia fiecare locuinţă sau instituţie va putea fi conectată rapid la Internet, 
telefonie şi cablu, prin fibră optică. Proiectul City Net presupune: dezvoltarea de „oraşe 
digitale”, bazate pe reţeaua metropolitană formată din: serviciile municipalităţii, rezidenţi şi 
servicii comerciale în localităţile cu peste 200.000 de locuitori. Se va încerca reducerea 
discrepanţelor de educaţie IT&C la nivelul întregii populaţii şi oferirea de servicii de e-
government la nivelul comunităţilor rurale.  

Pentru cetăţeanul obişnuit, prin implementarea acestui proiect în oraşul său, înseamnă 
că el nu va mai fi constrâns să se aboneze la o anumită firmă de televiziune prin cablu pentru 
simplu motiv că în cartierul în care locuieşte altă firmă nu mai poate să cableze. De asemenea, 
aceleaşi probleme pot fi transpuse şi în ceea ce priveşte telefonia fixă sau internetul.  

Pentru firme, acest proiect înseamnă o piaţă concurenţială, posibilitatea de a se 
extinde, de a se dezvolta şi de a apărea noi furnizori ai acestor servicii, la preţuri mai bune. 

Unul dintre scopurile acestui proiect este ca orice furnizor de servicii (telefonie, 
televiziune - inclusiv digitală, internet etc.) să beneficieze de o piaţă concurenţială reală, ceea 
ce înseamnă implicit că şi utilizatorul final va avea de achitat preţuri mai mici. 

Pentru implementarea proiectului, doar unul dintre cele 12 oraşe concurente28 va fi 
desemnat, câştigătorul va fi ales astfel încât investiţia guvernamentală să obţină rezultate 
maxime cu eforturi financiare minime. 

 
Internet prin linii electrice. Pentru reducerea decalajului tehnologic existent între 

mediul urban şi cel rural informatizat, pentru accesul zonelor defavorizate la serviciul 
Internet, Uniunea Europeană a decis să determine statele europene să analizeze posibilitatea 
de furnizare a serviciilor Internet broadband prin intermediul reţelelor de electricitate 
existente deja. Folosind tehnologia PLC (Power Line Communications) ce permite furnizarea 
de servicii de comunicaţii prin reţeaua electrică de joasă şi medie tensiune, Europa ar putea 
beneficia de o arie imensă de răspândire a suportului pentru broadband, concretizat prin 
aproximativ 200 de milioane de linii electrice care vor conecta zone rezidenţiale, şcoli sau 
zone industriale izolate de pe teritoriul Uniunii Europene. Unul dintre avantajele tehnologiei 
PLC este că permite ca aplicaţii multiple să ruleze pe aceeaşi infrastructură, cea electrică, 
existentă atât în interiorul, cât şi în afara clădirilor. PLC permite accesul la o gamă largă de 
aplicaţii: citirea automată a contoarelor de electricitate, telefonie, Internet de bandă largă, 
precum şi potenţiale aplicaţii de automatizare a locuinţei. PLC permite şi „triple-play”: 
servicii de date, voce şi video furnizate integrat. Alte servicii: video-on-demand, High 
Definition TV streaming, on-line gaming, HiFi Audio Streaming, on-line education, tele-
working, etc. Din păcate, deocamdată, fenomenul furnizării serviciilor broadband prin reţeaua 
de curent electric este extrem de rar, deşi sunt şanse minime ca această tehnologie să se 

                                                
27 În decembrie 2005, după finalizarea fazei pilot a proiectului, 9 comunităţi locale au acum câte o reţea integrată 
ce leagă primăria, şcoala, biblioteca locală şi un PAPI. 
28 Dintre oraşele ce participă la competiţie amintim: Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Constanţa, Braşov,  
Baia-Mare ş.a. 
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dovedească a nu fi fezabilă. În toată Europa există numai 80 de proiecte care activează la 
scară mică, cu Germania, Austria, Spania şi Portugalia ţări pioniere în domeniu. 

Pe plan naţional29 prima care a testat această tehnologie a fost Electrica Muntenia-
Sud în luna august 2005 într-un bloc din Bucureşti şi într-o unitate de învăţământ, apoi MCTI 
a hotărât adoptarea unui proiect pilot public privat privind implementarea tehnologiei PLC. În 
acest sens, localitatea aleasă care să fie prima ce beneficiază de această tehnologie pe o 
perioadă experimentală de şase luni este satul Mărăşeşti din comuna Band, judeţul Mureş. 
Accesul la Internet prin linii electrice, sau „telefonie şi Internet prin priză” cum mai este 
denumit, este posibil prin folosirea infrastructurii electrice existentă în majoritatea locuinţelor. 
Deşi costurile folosirii tehnologiei PLC par a fi reduse comparativ cu avantajele generate, 
totuşi în România viteza de transmisie a datelor este de numai 64Kb/s30. După perioada 
experimentală va fi realizat un studiu de fezabilitate privind oportunitatea adoptării 
tehnologiei PLC. 

Această tehnologie a fost prima oară folosită în 2001, iar de atunci peste 100 de 
proiecte similare au fost dezvoltate în 40 de ţări. Deşi, aşa cum am mai menţionat, nu este o 
tehnologie utilizată pe scară largă, specialiştii estimează că broadband-ul prin reţelele 
electrice reprezintă o soluţie de viitor ce este capabilă să ameninţe celelalte tehnologii de 
transmisie broadband. De asemenea, se estimează că creşterea ratei de adoptare a acestui tip 
de serviciu va creşte cu 86% pe an în următorii şapte ani. 

 
Internet prin ţevile de gaz. Deşi pare puţin de domeniul fantasticului, a mai 

apărut şi ideea de Internet prin ţevile de gaz sau cum mai este denumită „Broadband in Gas” 
(BIG). Această tehnologie brevetată de compania americană Nethercomm31 se bazează pe un 
sistem în care semnale ultra-wideband sunt folosite pentru transmiterea informaţiei prin 
„mediul gazului natural". Nethercomm spune că BIG ar putea furniza o conectivitate între 40 
şi 100 Mbs, cu mult peste cea oferită de fibra optică şi la preţuri cu mult mai mici. Marele 
avantaj al noului mediu de transmitere a informaţiilor, prin ţevile de gaz metan, este că 
necesită investiţii minime în infrastructură raportat la beneficiile foarte mari pe care le oferă. 
Un alt avantaj ar fi că transmisia radio de date rămâne „curată” până unde se termină şi ultima 
ţeavă de gaz din reţea. În plus, folosind infrastructura deja existentă de ţevi, pot fi transmise, 
simultan, date, voce şi transmisii de radio şi televiziune. Fără cabluri, fără conectori, fără 
interferenţă (poate acesta este cel mai mare atu al acestei tehnologii, de care „clasicul 
wireless” se loveşte frecvent), uzură sau alte complicaţii. Analiştii americani, dar şi experţii 
europeni apreciază că noua tehnologie are un potenţial atât de mare încât impactul efectiv 
asupra utilizatorilor poate fi doar bănuit. 

Dacă ar fi să fie aplicată şi în România această tehnologie, marele nostru avantaj ar 
fi infrastructura deosebit de „bogată în ţevi”. În România, aplicaţia ar fi de interes peste tot 
unde există gaz. Conectări la gaz se găsesc, de obicei, în zonele urbane dense, dar şi în 
anumite zone rurale. Astfel, se poate spune că, în viitor, pentru toate aceste zone, BIG va 
prezenta un interes deosebit. Dat fiind toate avantajele pe care le oferă această tehnologie, dar 
şi „terenul fertil” ce l-ar găsi la noi în ţară, pentru România problema nu este dacă va fi 
introdus Internetul prin ţeava de gaz metan, ci când se vor întâmpla toate acestea. Aşadar, ne 

                                                
29 România are încă la ora actuală 200 de localităţi care înglobează cca. 8000 de gospodării ce nu sunt racordate 
la reţeaua de electricitate, problemă care se speră că va fi rezolvată până la sfârşitul anului 2006. 
30 Dacă în România broadband reprezintă o conexiune la viteze de transfer de până la 128 Kbps, cu puţine 
excepţii peste această viteză, în Occident minimul acceptat este  de 512 Kbps, iar media merge spre 1Mbs. 
31 www.nethercomm.com  
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putem întreba când va fi posibil ca, odată cu factura de gaz, să ne vină şi plata facturii de 
Internet?  

 
STATISTICI CARE NE ONOREAZĂ 
Dincolo de toate studiile cantitative, în care uneori suntem desfiinţaţi ca naţiune IT 

(deşi unele sunt totuşi destul de mulţumitoare), există şi numeroase aspecte pozitive de natură 
calitativă. Astfel: 

 La data de 8 noiembrie 2002 România a închis capitolul 19 de negociere 
privind aderararea la Uniunea Europeană. Acest capitol se referea la TIC, iar la 
acea dată România era prima ţară europeană ce a adoptat noul aquis.  

 Programul de e-learning AeL, dezvoltat de compania românească Siveco, ca 
urmare a recunoaşterii internaţionale a calităţii programelor implementate şi a 
soluţiilor care stau la baza acestora, în cadrul Summitului Mondial pentru 
Societatea Informaţională de la Tunis, 2005, a primit cea mai înaltă distincţie şi 
anume premiul The World Summit Award. În România, de lecţiile AeL, ce 
reprezintă un exemplu de abordare inovatoare a eLearning-ului, beneficiază în 
prezent peste 700.000 de elevi şi profesori, recunoscând în acest mod 
creativitatea şi calitatea conţinutului educaţional dezvoltat pentru Sistemul 
Educaţional Informatizat. Pe plan european sunt de asemenea câteva ţări care 
încearcă să reproducă acest sistem (AeL).  

 Conform raportului „Global IT IQ” din 2002, realizat de către Brainbench Inc. 
(liderul global al testărilor online a calificărilor IT), România se situează pe un 
onorabil loc 6 al celor mai recunoscuţi profesionişti IT, surclasând ţări ca şi 
Marea Britanie, Germania, Singapore, Olanda, Israel, Franţa, Finlanda, Japonia 
sau Africa de Sud32. De altfel, România este lider pe plan european în ceea ce 
priveşte numărul de specialişti certificaţi IT în 2001 (16.000), fiind 
îndeaproape urmată de către Marea Britanie (15.000). 

 În ceea ce priveşte competiţia mondială a proiectelor eGovernment ce 
stimulează utilizarea Internetului, în ultimii ani România a înregistrat un 
progres semnificativ, de la an la an având tot mai multe proiecte în competiţie, 
unele dintre acestea fiind considerate la nivel european exemple de bune 
practici. Una dintre cele mai semnificative dovezi în acest sens este faptul că 
România prin compania SIVECO a obţinut în 2005 premiul „eEurope 
Awards for eGovernment”. 

 La finele anului 2005, numărul utilizatorilor de Internet în România a ajuns la 
24% din populaţia ţării, procent care este încă mult mai mic faţă de media 
europeană de aprox. 38-40%. Cu toate acestea trebuie văzută şi partea plină a 
paharului: faţă de anul anterior s-a înregistrat o creştere de 50%, care este mult 
mai mare faţă de media europeană, România având la sfârşitul lui 2005 
aproape 5 milioane de utilizatori Internet. 

 În ceea ce priveşte integrarea României în Uniunea Europeană, sectorul IT&C 
este considerat a fi cel mai bine pregătit pentru a face faţă competiţiei cu 
celelalte ţări. 

                                                
32 Topul celor 10 arată astfel: 1 – Statele Unite, 2 – India, 3 – Federaţia Rusă, 4 – Ucraina, 5 – Canada,  
6 – România, 7 – Marea Britanie, 8 – Bulgaria, 9 – Pakistan, 10 – Australia. 
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 România este locul potrivit pentru a se investi în IT&C, piaţa românească în 
domeniu a cunoscut o stabilitate, o rată de creştere a cifrei de afaceri cu 
procente cuprinse între 30-100%. Acest sector reprezintă 9% din PIB, fiind pe 
bună dreptate considerat unul dintre primele zece motoare ale economiei ce a 
înregistrat în 2005 creşteri fulminante, uneori de neînţeles pentru experţii 
occidentali, iar previziunile pentru anii ce urmează sunt, de asemenea, deosebit 
de optimiste. Stimularea acestui domeniu face parte din strategia naţională, 
existând şi o serie de norme şi măsuri ce să sprijine toate acestea. 
Conform EITO 2005 (European IT Observatory), România se dovedeşte a fi 
cea mai dinamică piaţă tehnologică din Europa, cu o creştere de două ori 
mai rapidă decât a ţării următoare. Cifrele vorbesc de la sine în acest sens, 
astfel valoarea pieţei IT&C din România din ultimii ani, în milioane de euro, a 
evoluat conform următorului grafic: 

 
Figura nr. 7 EVOLUŢIA PIEŢEI IT&C DIN ROMÂNIA 

 
 

sursa EITO, 2005 
 
 
CONCLUZII 
Contrar tentei optimiste a paragrafelor anterioare, dacă am răspunde cu sinceritate la o 

întrebare pur ipotetică (la care sunt sigură că încercăm cu toţii să răspundem), aceea dacă 
„Este sau nu România pregătită pentru societatea informaţională?”,  cu siguranţă am oscila 
între un răspuns afirmativ şi unul negativ. Raportul „The 2005 E-Readiness Ranking”, 
elaborat de către The Economist Intelligence Unit (EIU) în colaborare cu Institute for 
Business Value (IBV) al IBM şi care analizează 65 de state pentru a aprecia capacitatea unei 
ţări de a promova şi susţine desfăşurarea „afacerilor digitale” şi a serviciilor bazate pe TIC, 
clasează ţara noastră pe poziţia 4733, cu câteva trepte doar mai sus faţă de anul precedent, ceea 
ce nu este absolut deloc mulţumitor.  

„Preocuparea MCTI pentru anul 2006 este creşterea valorii şi consolidarea pieţei IT 
în România. Trebuie dezvoltată piaţa de servicii, de soft şi de conţinut”, a declarat Ministrul 
Zsolt Nagy, în timp ce Ministrul Delegat pentru comerţ Iuliu Winkler, a susţinut că în 2006 se 
va pune accent pe strategia naţională de export şi pe brandingul de ţară, unul din domeniile 
                                                
33 Conform acestui raport, pe primul loc se situează Danemarca, iar dintre ţările apropiate nouă ca areal geografic 
remarcăm: Cehia – 29, Ungaria – 30, Slovacia – 34, Bulgaria – 42, Rusia – 52, Ucraina – 57. 
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prioritare în ceea ce priveşte exportul fiind IT-ul, având în vedere faptul că acest sector are un 
potenţial ridicat, aşteptându-se creşteri semnificative ale valorii sale. 

Toate acestea ne arată faptul că în ţara noastră, ca urmare a imboldului Comisiei 
Europene, a presiunii maselor, a politicilor şi strategiilor guvernamentale s-au făcut progrese 
semnificative mai ales în ultimii ani, care, totuşi, încă nu sunt suficiente pentru a recupera 
handicapul unui start mult prea întârziat datorat neînţelegerii la timp a importanţei domeniului 
tehnologiei informaţiei. Chiar dacă istoric vorbind câţiva ani nu înseamnă mai nimic, în acest 
caz însă a fost suficient ca pe unele ţări să le propulseze în clasamentul celor mai bine cotate 
naţiuni IT (vezi exemplul Finlandei, care dintr-o ţară cu numeroase probleme economice la 
începutul anilor ’90 a devenit un model de succes al societăţii informaţionale), iar pe altele să 
le trimită, fără prea multe posibilităţi de întoarcere, la coada clasamentelor. De asemenea, 
acele state care nu au luat în considerare acest nou domeniu şi au investit în el mult prea târziu 
sau deloc chiar, au făcut posibilă adâncirea prăpastiei digitale, care parcă astăzi este mai 
evidentă ca oricând. 
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Abstract 
Începând din 1993, odată cu apariţia cărţii lui Howard Rheingold, Virtual Communities – 

Homesteading on the Electronic Frontier Reality, comunităţile virtuale devin tot mai pregnant obiect de analiză 
pentru cercetătorii din domeniul ştiinţelor sociale. În contextul deschiderii tot mai mari spre studiile sociologice 
realizate în şi pe mediul virtual, studiul de faţă încearcă să descifreze, fără pretenţia de a epuiza problematica, 
parte din relaţiile ce se consumă în comunităţile virtuale, anume, acelea care implică activarea diferitelor 
resurse de putere. Întrebările la care încerc să găsesc un răspuns sunt legate de modul în care se structurează 
aceste comunităţi virtuale în raport cu normele ce guvernează relaţiile dintre membrii acestora. Sunt interesat 
de modalităţile concrete prin care se construiesc normativ comunităţile comunicaţionale „găzduite” de canalele 
IRC. Mai exact, care sunt regulile ce orientează acţiunea în cadrul acestor canale precum şi care dintre aceste 
reguli sunt mai des încălcate. Acceptarea şi/sau încălcarea acestor reguli definesc ceea ce s-ar putea numi 
dinamica normativă a canalului respectiv. 

Cuvinte cheie: IRC, comunităţi virtuale, comunicare sincronică, norme 
 

Noţiunea de comunitate pare să nu fie încă întru totul clarificată dovada acestui fapt 
fiind multitudinea de accepţiuni din jurul ei. Astfel, pentru fiecare studiu în parte se „caută” o 
definiţie care să răspundă cât mai bine necesităţilor epistemice definite. 

În studiul de faţă apelez la accepţiunea comunităţii pe care o dă Etzioni (2002:100), şi 
anume, comunitatea se defineşte în jurul a două dimensiuni: (1) structură de relaţii afective 
manifestate între membrii unui grup, relaţii ce se intersectează şi se consolidează reciproc; (2) 
comunităţile pretind un anumit grad de ataşament şi un anumit nivel de interiorizare a unui set 
de valori şi norme, respectiv comunităţile cer ca membrii lor să împărtăşească un acelaşi 
ansamblu cultural. 

Aşa cum aminteşte şi Etzioni (2002: 161) punctul tare al definirii în acest mod al 
comunităţilor este că nu limitează orizontul de aplicabilitate la comunităţile teritoriale. În 
concluzie, definiţia de mai sus este, într-o oarecare măsură, valabilă şi pentru comunităţile 
online (virtuale). Plecând de la diferenţierea pe care a propus-o Tönnies (1967) între: (1) 
comunitatea de rudenie (community by kinship) comunitatea ce pune accentul pe 
augmentarea sentimentului de „noi”; (2) comunitatea de loc (community of locality), ce 
valorizează habitatul comun şi apartenenţa teritorială şi (3) comunitatea de gândire 
(community of mind) unde importante sunt scopurile şi valorile comune şi o concepţie proprie 
de „a fi”, se poate afirma că o comunitate virtuală este similară cu comunitatea de gândire, 
exceptând faptul că se formează într-un mediu de comunicare electronic şi nu este legată, 
determinată de timp şi spaţiu. Bagozzi şi Dholakia definesc comunităţile virtuale ca „spaţii 
sociale realizate în mediul digital ce permit grupurilor să se formeze şi să se susţină în 
principal prin procese comunicaţionale” (2002:3). 
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Pentru a delimita şi mai eficient conceptul de comunitate virtuală ar trebui să ne 
orientăm spre identificarea caracteristicilor acestora. Astfel, pentru comparaţie propunem un 
inventar, fără pretenţia de exhaustivitate, al caracteristicilor celor două tipuri de comunităţi: 

(1) În cazul comunităţilor reale proximitatea teritorială nu mai este o condiţie imperios 
necesară pentru afirmarea unei identităţi comunitare, deşi, apropierea facilitează relaţiile 
sociale necesare existenţei comunităţii. Printre exemplele care nu postulează teritorialitatea 
sunt şi comunităţile gay care sunt alcătuite din persoane care nu „împart” neapărat vecinătăţi 
teritoriale. Atunci când se vorbeşte despre comunităţile virtuale nonteritorialitatea este una 
din primele lucrurile pe care le amintim. Dacă comunităţile reale au nevoie de un suport 
„spaţial” comunităţile virtuale au diluat total graniţele geografice şi nu mai depind deloc de 
poziţionare într-un anumit teritoriu a persoanelor care interacţionează în cadrul comunităţii.  

(2) Din perspectiva „infrastructurii” comunicaţionale, comunităţile reale sunt oarecum 
condiţionate. Membrii comunităţii nu pot avea acces necondiţionat unii la alţii iar atunci când 
este luată în considerarea şi dimensiunea fizică (numărul de membrii) a comunităţii lucrurile 
se complică. Cu cât comunitatea înglobează mai mulţi membrii cu atât este mai dificil să se 
gestioneze o structură comunicaţională eficientă care să asigure baza relaţiilor încarcate 
afectiv. Pe de altă parte comunităţile virtuale folosesc comunicarea mediată de calculator 
(CMC) pentru a interacţiona ceea ce le conferă o mai mare accesibilitate. Comunităţile 
virtuale se relevă şi persoanelor cu un potenţial relaţional (în sensul de a iniţia şi menţine 
interacţiuni sociale „reale”) scăzut. 

(3) Cunoaşterea identităţii personale şi sociale în cadrul comunităţilor reale este mai 
facilă prin avantajele pe care le aduce comunicarea faţă în faţă. Comunităţile virtuale nu 
conferă certitudini identitare mai ales atunci când nu se bazeză decât pe medii textuale. 
Această identitate obscură este favorabilă anonimatului atunci când sunt dezbătute subiecte 
delicate. Manifestarea interacţională în cadrul comunităţilor virtuale se realizeză dincolo de 
prejudecăţile şi stereotipurile ce cadrează interacţiunea reală ceea ce ar putea fi în avantajul 
celor defavorizaţi social (minorităţi sexuale, etnice, profesionale etc.). 

În ceea ce priveşte conceptul de norme sociale, acestea sunt standarde 
comportamentale ce se bazează în mare măsură pe setul de valori, credinţe împărtăşite de 
membrii unui grup şi care prescriu comportamentul dezirabil în anumite situaţii (Elster, 
1989). Importanţa normelor în structurarea comunităţilor virtuale este subliniată de faptul că 
apariţia şi susţinerea acestora (comunităţilor virtuale) este condiţionată de existenţa unui set 
de norme la care să adere membrii respectivei comunităţi. „Comunitatea virtuală este definită 
ca un agregat de indivizi […] ce interacţioneză în jurul unor interese comune, interacţiune ce 
este, cel puţin, parţial, susţinută şi/sau mediată de tehnologie şi este condiţionată, ghidată de 
protocoale şi norme” (Porter, 2004). 

Comunităţile virtuale nu sunt locuri în care norma reală poate fi transgresată, nu sunt 
nişte supape de defulare a tensiunilor rezultate în urma interacţiunilor directe (face to face) 
sau a frustrărilor contextuale reieşite din participarea noastră socială. Trebuie specificat că 
normele comunitătilor virtuale sunt la fel de reale ca şi cele pe care le-am achiziţionat în 
procesul de socializare. 

Două tipuri de norme pot fi identificate la nivelul comunităţilor virtuale: 1. normele 
generale, cum ar fi condiţionările normative date de netiquette (etica reţelei) şi 2. normele 
reciprocităţii (Blanchard, Horan, 1998). Etica reţelei sau netiquette desemnează setul de reguli 
ce trebuie respectate pentru un comportament adecvat în comunicarea online. Conform Shea 
(1994), există zece reguli ce ar condiţiona comunicarea şi, în general, comportamentul online. 
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Nu uita „umanul”! 
 
1. Remember the Human 

Impersonalitatea mediului electronic se reflectă şi 
asupra naturii relaţiilor sociale mediate de computer. 
Chiar dacă ceea ce vedem în faţă este numai ecranul 
calculatorului trebuie ţinut cont că în spatele lui 
(atunci când comunicăm) se află fiinţe umane. 

Comportamentul online trebuie 
să se supună aceloraşi 
standarde ca şi comportamentul 
din viaţa reală. 
 
2. Adhere to the same standards 
of behavior online that you follow 
in real life 

Viaţa socială presupune respectarea anumitor seturi de 
norme care delimitează dezirabilul de nedezirabil. Doar 
pentru că interacţiunile în cyberspaţiu sunt mediate 
electronic şi adevăratele identităţile pot fi ascunse nu 
trebuie să folosim aceste aspecte pentru a transgresa 
normele sociale. Cum aminteam mai sus spaţiile vituale 
nu trebuie să devină supape de defulare a frustărilor 
cotidiene sau medii de eludare a controlui social. 

Ţine cont de poziţia ta în 
cyberspaţiu 
 
3: Know where you are in 
cyberspace 

Diversele comunităţi virtuale pot adera la seturi 
normative diferite, de aceea înainte de a ne manifesta ar 
trebui să „privim în jur”, adică să vedem cum se 
comportă ceilalţi. Din comportamentele celorlalţi se pot 
deduce normele principale ce sunt valorizate în 
comunitatea respectivă.  

Respectă timpul celorlalţi şi 
lărgimea benzii 
 
4: Respect other people's time and 
bandwidth 

Deja a devenit un clişeu faptul că societatea actuală cu 
dinamica ei accentuată ocupă aproape în întregime 
timpul individului. De aceea una din regulile ce trebuie 
respectate este de a ţine cont de timpul celor cu are 
interacţionăm. Astfel, lungimea mesajelor şi rapiditatea 
feed-back-ului sunt câteva din aspectele la care face 
referire această regulă. Lărgimea benzii (bandwidth) este 
sinonimă cu capacitatea de transfer a informaţiilor şi cu 
limita capacităţii de stocare a datelor. Shea (1994) 
surprinde această necesitate de a nu suprasolicita 
„canalele” de comunicaţie în cyberspaţiu prin sintagma 
„ţine cont că nu eşti centrul cyberspaţiu-ului” (you are 
not the center of cyberspace) 

Prezintă-te „bine” în 
interacţiunile online 
 
5. Make yourself look good 
online 

Datorită specificului comunicării în comunităţile virtuale, 
anume, preponderenţa comunicării scrise (cu excepţii 
atunci când sunt utilizate în comunicare camere video 
sau web) ce nu permite transmiterea mesajelor şi cu 
ajutorul comunicării nonverbale sau paraverbale trebuie 
acordată o mare atenţie stilului în care sunt scrise 
mesajele. „Vei fi judecat după calitatea scrisului tău” 
(Shea, 1994). Pe lângă corectitudinea gramaticală a 
mesajelor la fel de important este şi conţinutul acestora. 
Datorită folosirii în comunicare numai a mesajelor scrise 
este necesar ca înţelesurile transmise să fie clar 
exprimate. Tot această regulă „interzice” şi folosirea 
expresiilor licenţioase, vulgare. 
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Împarte cu ceilalţi cunoştinţele 
tale 
 
6: Share expert knowledge 

De foarte multe ori „administratorii” comunităţilor 
virtuale propun spre atenţia membrilor anumite subiecte. 
Regula face referire la „obligaţia” fiecărui participant de 
a răspunde la tema propusă. Nu este o regulă care să 
interzică un anumit gen de comportament ci este una care 
susţine comunicare şi interacţiunea în general. 

Ajută la ţinerea sub control a 
schimburilor de replici 
 
7: Help keep flame wars under 
control 

„Flaming” este acţiunea de a posta în mod deliberat 
mesaje ostile sau insulte cu scopul de a reorienta 
interacţiunea comunicaţională34. În general scopul celor 
care postează astfel de mesaje este de a acumula capital 
de autoritate în comunitatea respectivă. Pentru ca aceste 
schimburi de replici (flame wars) să nu acapareze 
întreaga activitatea comunicaţională a comunităţii 
respective se cere sprijinul membrilor în a nu replica 
insultelor sau altor tipuri de mesaje agresive. 

Respectă intimitatea celorlalţi 
 
8: Respect other people's privacy 

Comportamentul online trebuie să ţină cont de dreptul la 
intimitate al fiecăruia. Dacă în viaţa reală a deschide 
scrisoarea adresată altcuiva este un act de mare 
grosolănie (uneori chiar un delict), la fel, a citi mesajele 
care nu îţi sunt adresate constituie un comportament 
deviant şi în mediul virtual. 

Nu abuza de putere 
 
9: Don't abuse your power 
 

Autoritatea şi puterea, ca şi în viaţa reală, nu sunt 
distribuite în mod egal în interiorul comunităţilor vituale. 
Administratorii de sistem sau operatorii de canale IRC au 
mai multă „putere” în mediul virtual. Resursele de putere 
trebuiesc folosite justificat şi, în nici un caz, abuzat de 
ele. 

Iartă greşelile celorlalţi 
 
10: Be forgiving of other people's 
mistakes 
 

Toate regulile menţionate ghidează comportamentul 
membrilor comunităţilor virtuale şi, în general, 
comportamentul online. Acestea sunt în parte reguli ce ne 
dirijează şi viaţa reală şi de aceea nu necesită o perioadă 
de acomodare foarte mare. Dar, în timpul în care 
individul îşi reconfigurează sistemul normativ pentru 
comunicarea online, inerent, vor apărea greşeli. 
Atragerea atenţiei asupra greşelii trebuie făcută într-o 
manieră neironică sau jignitoare: „toţi am fost începători 
odată” (Shea, 1994). 

 
Normele „reciprocităţii” prevăd, la modul general, existenţa a două imperative 

normative: 
(1) oamenii ar trebui să ajute pe cei ce i-au ajutat şi 
(2) oamenii nu ar trebui să lezeze pe cei ce i-au ajutat (Gouldner, 1960) 

                                                
34 Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Flaming.  
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Metoda 
IRC-ul permite angajarea unor discuţii de grup între mai mulţi utilizatori aflaţi pe 

acelaşi „canal”. Mesajele pot fi trimise spre o zonă publică sau pot fi iniţiate zone de 
comunicare privată. Primele sunt accesibile tuturor membrilor ce se află la un moment dat pe 
„canal”, această interacţiune între un emitent şi mai mulţi receptori fiind cunoscută sub 
numele de comunicare sincronică distribuită. Cel de-al doilea tip de mesaje sunt „invizibile” 
mediului public, comunicarea consumându-se în zone private. 

Studiul încearcă să descifreze modalităţile concrete prin care se construiesc normativ 
comunităţile comunicaţionale „găzduite” de canalele IRC. Mai exact, care sunt regulile ce 
orientează acţiunea în cadrul acestor canale precum şi care dintre aceste reguli sunt mai des 
încălcate. Acceptarea şi/sau încălcarea acestor reguli definesc ceea ce s-ar putea numi 
dinamica normativă a canalului respectiv. 

Pentru a atinge acest obiectiv am înregistrat timp de două săptămâni, la intervale orare 
diferite, interacţiunile de pe canalul #Romania. Am folosit un client IRC ce a stocat într-un 
fişier de tip log toate mesajele din zona publică. Fişierul rezultat a cuprins cinci tipuri de 
mesaje: 

1. mesaje automate prin care se anunţa accesarea canalului de către un nou utilizator 
(ex: „hard_23 has joined #romania”); 

2. mesaje automate prin care se anunţa ieşirea voluntară de pe canalul #Romania sau 
ieşirea de pe IRC (ex: „maryo_27 has left #romania”, „munteanu- has quit IRC (Quit)”); 

3. mesaje ce constituie părţi ale interacţiunilor comunicaţionale în zona publică (ex: 
„<D00MELF> numa quit'urile nu le pot ascunde :(”); 

4. mesaje prin care se anunţă diverse modificări ale statutului unui utilizator, de 
exemplu, schimbarea nick-ului (ex: „dayn_gogu is now known as dany_gogu”); 

5. mesaje automate prin care se anunţă motivul pentru care un utilizator a fost „dat 
afară” de pe canal (ex: „alexvips17 was kicked by |RoGuard1 (Ştiai că reclamele se plătesc?! - 
Detalii: http://ro-club.net/reguli/)”). 

Interesante pentru subiectul studiului nostru au fost mesajele ce se încadrează în 
ultima categorie enunţată mai sus, categoria 5. După eliminarea mesajelor care nu se 
încadrează în corpusul de date definit a rezultat un fişier de 6.38Mb, respectiv 370.078 
cuvinte. 
 

Rezultate 
În urma analizei calitative a mesajelor selectate (conform celor spuse anterior) am 

stabilit următoarele categorii, care se subsumează sau se identifică cu reguli încălcate în zona 
publică a #Romania. 

 
1. Flooding (to flood (eng.), a inunda) 
Una dintre cele mai des încălcate norme în mediul public, şi nu numai, al IRC şi 

#Romania nu face excepţie este flood-ul (pentru păstrarea întregului înţeles voi folosi varianta 
în engleză cum de altfel este şi cunoscut printre utilizatorii IRC).  

Având în vedere că forma principală de interacţiune comunicaţională este 
interacţiunea prin mesaje scrise, a „bombarda”, a „agasa” pe ceilaţi cu mesaje prea lungi şi 
prea dese constituie o „contravenţie comunicaţională” sancţionată cu eliminarea respectivului 
actor de pe canalul (în cazul nostru, #Romania). „Ban” este o formă mai dură de sancţiune 
care se aplică atunci când un actor al canalului prejudiciază grav comunicarea publică (mai 
ales). „Kick”-ul este prima formă de avertizare şi este precedat de „Ban” în cazul în care 
„contravenţia” se repetă. Reintrarea pe canal fară a lua în considerare avertismentul dat de 
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operatori prin „kick”, duce la interzicerea accesului pe canal. Durata pe parcursul căreia nu 
este îngăduit accesul depinde de gravitatea „faptei” ce a stat la baza excluderii (de la câteva 
minute la câteva zile sau, pentru abateri repetate, chiar interzicerea definitivă). În principal se 
poate vorbi de trei tipuri de ban, respectiv, ban de nick (interzicerea accesului cu un anumit 
nick), ban de IP (interzicerea accesului de pe o anumită adresă IP) şi ban de domeniu 
(interzicerea accesului larg, a unui întreg domeniu sau subdomeniu). De exemplu, în cazul 
unui meci de fotbal între echipele naţionale ale României şi Italiei s-ar putea, pentru a evita 
situaţiile neplăcute (injuriile, ameninţările etc.), ca operatorii de pe #romania să obtureze 
accesul pentru domeniul .it (terminaţia tuturor serverelor din Italia). 

În general se consideră „flood” un număr mai mare de 3-4 linii transmise deodată 
(depinde de regulile specifice ale canalului respectiv) sau la perioadă foarte scurtă între ele 
(ex: „line flood detected...chill”, „Text flood 4 lines in 10 sec”) sau un număr mai mare de biţi 
pe mesaj decât cel maxim admis pe canalul respectiv (ex: „Text flood 150 bytes in 1 sec”, 
„banned: Bytes flood, write poems somewhere else”). În literatură se întâlnesc trei tipuri de 
flood35: 

a. Flood direct în zona publică a canalului, ce presupune transmiterea pe canal a mai 
multor linii de text odată pentru ca mesajul să iasă în evidenţă în ansamblul tuturor mesajelor 
din acea zonă. Printre mesajele ce vizeză acest tip de flood se pot încadra: „Banned: Don’t 
make flood in this channels!”, „You were warned NOT to repeat on #romania”! sau „Excess 
repeating, take a breake!”. 

b. Flood prin DCC (Direct Client to Client connection) prin care se poate bloca 
clientul de IRC. Atunci când un utilizator acceptă o sesiune DCC se deschide posibilitatea sau 
pericolul unui flood prin DCC. Se pot include aici mesajele de tipul: „banned: idiot cu DCC” 
sau „no dcc send”. 

c. Flood prin CTCP este o formă mai elaborată de flood prin faptul că presupune 
cunoaşterea (măcar la un nivel minim) a câtorva comenzi de client IRC (în cazul nostru 
mIRC). În principiu se transmit comenzi CTCP (Client to Client Protocol) ce generează din 
partea celui vizat mai multe răspunsuri simultane ce pot fi considerate la rândul lor flood şi 
utilizatorul respectiv să fie deconectat. Printre comenzile cele mai des folosite se numără, 
PING, VERSION, TIME. Exemple de mesaje pentru flood prin CTCP: „banned: CTCP 
Flood! Spam!”, „banned: CTCP flooder Detalii: http://irc.ro.org/reguli/”. Pe lângă aceste 
tipuri de flood se mai pot aminti flood-ul de PART (/part [nume canal] comanda mIRC pentru 
a părăsi un canal) şi cel de QUIT (/quit, comandă mIRC pentru deconectarea de la serverul 
IRC).  

Tot în această categorie am introdus şi mesajele de interzicere a accesului pentru 
folosirea clonelor şi spamul. Clonele sunt conexiuni multiple la mediul IRC prin aceeaşi 
adresă IP folosite în special pentru flood. Mai mult, există şi scripturi IRC ce permit 
utilizatorului să creeze useri virtuali (bot) ce pot fi folosiţi tot în acţiuni de flood. Atât 
utilizarea clonelor cât şi a „bot-ilor” este interzisă de majoritatea canalelor IRC. Spamul face 
referire la mesajele comerciale „aruncate” în zonele publice ale canalelor IRC (şi nu numai). 
Pentru evitarea ban-ului, spamul se face prin „boţi” de spam, „spam bot”, „Banned: 
flood/spam” sau mesaje de tipul „Unallowed channel detected in your whois, if you're not a 
spam bot query me for details”. 

 

                                                
35 Pentru detalii a se consulta glosarul termenilor IRC disponibil online la: 
http://www.ircbeginner.com/ircinfo/ircglossary.html  
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2. Reclamele şi mesajele tip global „notice” (to notice (eng.), anunţ) 
O a doua categorie definită în cadrul analizei noastre include mesajele ce promovează 

anumite canale IRC sau ce promovează şi trimit utilizatorii spre pagini de web. Mesajele din 
această categorie au forme diverse dar pot fi amintite următoarele: „Banned for advertising on 
#romania = temp/ban 48h”, „acces denied reclama de orice fel nu este permisă!”sau „reclama 
se plăteşte”, „Reclamă. Out!”. Există utilizatori IRC ce utilizeză această formă de 
„promovare” în mesajele predefinite pe care le lasă în „urmă” la ieşirea voluntară din canalele 
pe care le accesaseră (ex: „NU ai respectat regula în privinţa reclamelor în mesajul de 
QUIT!”). Ca şi „flood-ul” mesajele reclamă produc sincope în fluxul comunicaţional al zonei 
publice a canalului respectiv. „Notice-ul” global este asemănător mesajelor reclamă, de aceea 
şi opţiunea de a le încadra în aceeaşi categorie, „NOTICE global este interzis pe #romania la 
fel şi reclamele! Detalii: www.irc.ro.org/reguli.html”. Există o singură excepţie în ceea ce 
priveşte utilizarea reclamei pe #romania, anume, unul din operatorii ce a sancţionat un 
utilizator pentru flood a făcut, în mesajul prin care anunţa sancţiunea, reclamă unui script 
IRC: „NU te repeta! Detalii: http://irc.ro.org/reguli/.....www.scoopsite.com” 

 
3. Limbajul neadecvat 
Una din regulile des încălcate în comunicarea sincronică (IRC) este ceea legată de 

limbajul injurios. Foarte multe din mesajele postate în zona publică a canalelor IRC nu 
respectă reguli elementare ale bunului simţ, folosind un limbaj neadecvat ce aduce prejudicii 
imaginii canalului respectiv şi agasează pe ceilalţi utilizatori mIRC. De cele mai multe ori 
singura ancoră identitară a individului în comunicarea mediată este un nickname (nickname 
(eng.), poreclă), şi astfel, există utilizatori ce profită de această relativă anonimitate pentru a 
utiliza cuvinte ce în mod normal în viaţa reală sunt valorizate negativ. Dintre mesajele incluse 
în această categorie se pot enumera: „access denied don’t use that language here!”, „Banned: 
NU ai respectat regulile impuse pe #romania în privinţa limbajului neadecvat! Detalii: 
http://irc.ro.org/reguli/”, „Unde ai învăţat să vorbeşti aşa?” sau „You may NOT use such 
words on #romania!”. 

 
4. Folosirea culorilor 
Având în vedere că mesajele din zona publică se succed cu o viteză relativ mare (să ne 

gândim numai la mesajele automate pe care canalul le transmite la intrarea unui nou 
utilizator) au trebuit găsite modalităţi pentru ca mesajul transmis să iasă în evidenţă. Astfel, 
folosirea culorilor, a mesajelor scrise cu majuscule, mesajele îngroşate (bold) sau sublinierea 
(underline) sunt printre cele mai folosite modalităţi de a atrage atenţia. Zonele publice ale 
canalelor încearcă să ofere aceeaşi şansă de exprimare tuturor utilizatorilor canalului respectiv 
şi de aceea sunt sancţionaţi cei care încearcă să monopolizeze (cel puţin grafic) spaţiul 
comunicaţional. „Banned: NU ai respectat regulile impuse pe #romania în privinţa culorilor! 
Detalii: http://irc.ro.org/reguli/”, „Apasă Caps Lock, nu suntem chiori!”, „NU ai voie să scrii 
cu majuscule! Apasă Caps Lock Detalii: http://irc.ro.org/reguli/”,„Banned for using bold text 
on #romania” sau „Undeline text is NOT allowed on #romania”. 

 
5. Nickname-ul 
Folosirea mediului de comunicare IRC este condiţionată de alegerea unui nickname. 

Aşa cum aminteam nickname-ul este de cele mai multe ori singura referinţă pe care o avem 
despre un utilizator IRC şi de aceea există reguli specifice fiecărui canal în ceea ce priveşte 
alegerea unei porecle. Nickname-urile tendenţioase sau ce conţin cuvinte cu tentă sexuală sunt 
considerate nepotrivite şi utilizatorilor ce le folosesc le va fi interzis accesul pe canalul 
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respectiv. Uneori sunt sancţionaţi şi cei care încearcă să reproducă nick-urile operatorilor de 
canal. „NU ai voie să foloseşti asemenea nickname pe #romania! Detalii: 
http://irc.ro.org/reguli/” sau „Banned: Stupid nickname! Change and u can come back !”. 

 
6. Virus/infected 
O altă categorie pe care am definit-o în urma analizei corpusului de date ales este cea 

care include mesajele prin care utilizatorii sunt „daţi afară” de pe #romania pe motivul că 
clientul lor de IRC este virusat. Este o măsură de prevenire a răspândirii virusului prin 
intermediul DCC. „eşti infectat cu un virus, mergi pe #dmsetup şi cere ajutor” sau „Just 
infected!” sau „Banned: You are infected. Reinstall your mIRC www.mirc.com/get.html visit 
http://irc.ro.org/help or join #dmsetup for help”. 

 
7. Rezidual 
O categorie reziduală ce conţine mesaje ce nu pot fi incluse în niciuna din categoriile 

considerate şi ce sunt destul de diferite ca formă şi conţinut pentru a fi bază textuală pentru 
noi categorii. 
 

Concluzii 
Distribuţia mesajelor în funcţie de apartenenţa la una din categorile enumerate arată 

astfel: 
 

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Total 
4940 5220 226 676 3841 6024 357 21284 

23,2% 24,5% 1,1% 3,2% 18% 28,3% 1,7% 100% 
 

Se poate observa că cele mai multe mesaje sunt incluse în categoria VI 
(virus/infected), ierarhia continuând cu mesajele din categoria II (reclamele şi mesajele tip 
global „notice”) şi cu cele din categoria I (flooding). 

 

   
 

Fig. 1 Distribuţia frecvenţelor pe categoriile considerate 
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Trebuie făcută o precizare, anume, flood-ul şi utilizarea reclamelor sunt folosite în 
cunoştinţă de cauză de utilizator, la fel şi alegerea nickname-ului este o acţiune individuală de 
care este în totalitate răspunzător cel ce îl alege. Pe de altă parte, se poate ca clientul IRC sau 
calculatoarele să fie virusate fără ştiinţa celui ce le foloseşte. Dacă eliminăm categoria 
virus/infected, deoarece nu putem fi siguri dacă încalcarea acestei reguli depinde în 
exclusivitate de utilizatorul IRC, obţinem un top al „încălcării” regulilor pe #romania: 1. 
reclamele şi mesajele de tip „notice” global; 2. flood-ul şi 3. nickname-ul. 

Acest top al celor mai „încălcate” reguli dezvăluie diferenţa dintre ceea ce ar dori 
utilizatorii canalului #romania şi ceea ce proiectează cei ce gestionează aceste medii virtuale. 

Pe de altă parte, există mesaje ce conţin doar justificarea sancţiunii şi mesaje ce pe 
lângă justificarea ban-ului orientează utilizatorul în culpă spre „baza legală” a sancţiunii. Dacă 
luăm ca referinţă mesajele din categoria a doua (reclamele şi mesajele tip global „notice”): 
„reclamele sunt interzise pe #romania (tempBAN 24h))” (mesaj ce justifică ban-ul) şi „(data 
viitoare renunta la a face reclame pe #romania ! detalii: www.irc.ro.org/reguli.htm)” (mesaj ce 
orientează utilizatorul spre „baza legală” a sancţiunii). 

În concluzie se poate afirma că relativa uniformitate a mesajelor indică o oarecare 
stabilitate a complexului normativ ce diriguie comunitatea virtuală. S-a trecut de la nivelul de 
inovare, de încercare, la un altul care presupune aplicarea regulilor propuse (nivel la care se 
realizează mai mult interiorizarea şi acceptarea regulilor existente decât descoperirea altora). 
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Abstract 
Goana după informaţie este o emblemă a momentului. Fie că înseamnă putere, fie ştiinţă, informaţia 

este un bun pe care îl căutăm, încercăm să îl obţinem, dar avem şanse mici să ne fie concesionat pe termen lung. 
Autostrada informaţională pe care toţi gonesc, are multe benzi şi traficul este aglomerat. „Caii putere” şi 
fiabilitatea unui motor de căutare înseamnă altceva decât performanţele automobilistice ale motoarelor, dar 
comparaţia ne place şi ne propunem să o explorăm... 

Ca şi orice produs, motoarele de căutare, au o imagine de brand mai mult sau mai puţin cunoscută, au 
un segment de piaţă căruia i se adresează şi un ciclu de viaţă. 

„Don’t say search engine, say Google”, e o recunoaştere care este adusă unui brand, poate cel mai 
cunoscut în lumea internauţilor. Dincolo de acesta, sunt şi alte motoare de căutare, a căror realitate şi 
aplicabilitate ne propunem să o dezvoltăm în cele ce urmează. 
 
 

Într-o lume în continuă schimbare, în condiţiile trecerii de la economia bazată pe 
producţie spre cea bazată pe informaţie, sfârşitul secolului trecut este marcat de apariţia unei 
noi tehnologii de comunicare care a început să câştige teren: reţelele de calculatoare 
interconectate (Internet) care au făcut posibil schimbul de informaţie între persoane aflate în 
părţi diferite ale globului, informaţie ce se poate manipula, replica şi distribui cu mare 
uşurinţă.  

Putem afirma că ultimele realizări din domeniul ştiinţei şi tehnologiei informaţiei au 
transformat lumea, prin intermediul internetului, într-o „agora”, un loc în care ideile, noile 
concepte, noile tehnologii sunt concepute şi schimbate, în care contactele dintre oamenii din 
orice colţ al lumii sunt nu doar posibile, ci devin realitate.  

„Toate acestea se sfârşesc o dată cu era electronicii, ale cărei mijloace înlocuiesc 
principiul fiecărui lucru făcut la timpul său cu cel al simultaneităţii. Mişcarea informaţiei 
aproximativ cu viteza luminii a devenit, de departe, cea mai mare industrie a lumii. Consumul 
de informaţie a ajuns, şi el, cea mai mare funcţie de consum din lume. Globul s-a prefăcut, pe 
de o parte, într-o comunitate educativă şi, în acelaşi timp, având în vedere cât de strânse sunt 
toate relaţiile reciproce, s-a transformat într-un sat minuscul.”36 

Pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei Internetului, în tabelele de mai jos sunt 
prezentate o serie de date statistice cu privire la numărul utilizatorilor de Internet atât nivel 
global cât şi în rândul ţărilor Uniunii Europene, precum şi rezultate referitoare la rata de 
creştere în intervalul 2000-2005  şi rata de penetrare în rândul populaţiei. 

 
 
 

                                                
36 Marshal McLuhan – Mass media sau mediul invizibil, Bucureşti, Editura Nemira, 1997, p. 176. 
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Tabel nr. 1. Utilizarea Internetului la nivel global 

Regiunea Populaţia 
(2005 est.) 

% din 
populaţia 

lumii 

Utilizatori 
Internet 

Rata penetrare 
în totalul 
populaţiei 

% din 
populaţia 

lumii 

Rata de 
creştere 

2000-2005 
Africa 896,721,874 14.0 % 23,917,500 2.7 % 2.5 % 429.8 % 
Asia 3,622,994,130 56.4 % 332,590,713 9.2 % 34.2 % 191.0 % 
Europa 804,574,696 12.5 % 285,408,118 35.5 % 29.3 % 171.6 % 
Orientul 
Mijlociu 187,258,006 2.9 % 16,163,500 8.6 % 1.7 % 392.1 % 

America de 
Nord 328,387,059 5.1 % 224,103,811 68.2 % 23.0 % 107.3 % 

America 
Latină 546,723,509 8.5 % 72,953,597 13.3 % 7.5 % 303.8 % 

Oceania / 
Australia 33,443,448 0.5 % 17,690,762 52.9 % 1.8 % 132.2 % 

TOTAL 6,420,102,722 100.0 % 972,828,001 15.2 % 100.0 % 169.5 % 
sursa: http://www.internetworldstats.com 

 
 Dacă termenii comparaţiei rămân continentele lumii, observăm că rata cea mai mare 
de pentrabilitate a Internetului o are America de Nord (68,2%), apoi Oceania/Australia 
(52,9%) şi Europa (35,5%). Pe de altă parte rata de creştere între 2000–2005 atinge cele mai 
mari cote în zonele în care rata de penetrabilitate era mai mică înainte acestor ani. Sunt zone 
care îşi adaptează ritmul de creştere la continentele cu cea mai mare penetrare a internetului. 
Astfel, rata de creştere înAfrica este de 429,8%, în Orientul Mijlociu de 392,1%, în America 
Latină de 303,8% (tabel nr.1). 
 Atunci când vorbim despre utilizarea internetului în Uniunea Europeană, rata de 
penetrare în râdul populaţiei este de 78,3% în Malta, de 75,2% în Suedia, de 69,5% în 
Danemarca, 66,2% în Olanda, 63,1% în Marea Britanie etc, ţări unde această rată are o 
valoare peste media Uniunii Europene – a cărei valoare este 49,3%. Ţări din Uniunea 
Euopeană, în care Internetul are o penetrare încă mică sunt: Polonia  (27,8%), Ungaria 
(30,2%), Cipru (31,3%) etc.(tabel nr. 2). 
 Se poate observa că la finele acestui an în România existau aproape 5 milioane de 
internauţi, cifră ce reprezintă o rată de penetrare de aproximativ 23%, valoare aflată încă mult 
sub media Uniunii Europene (tabel nr. 3). 
 

Tabel nr. 2 Utilizarea Internetului în Uniunea Europeană 

Uniunea 
Europeană 

Populaţia 
(2005 est.) 

Utilizatori 
Internet  

Rata penetrare în 
totalul populaţiei 

% din 
Uniunea 

Europeană 

Rata de creştere 
2000-2005 

Austria 8,163,782 4,650,000 57.0 % 2.0 % 121.4 % 
Belgia 10,443,012 5,100,000 48.8 % 2.2 % 155.0 % 
Cipru 950,947 298,000 31.3 % 0.1 % 148.3 % 
Cehia 10,230,271 4,800,000 46.9 % 2.1 % 380.0 % 
Danemarca 5,411,596 3,762,500 69.5 % 1.7 % 92.9 % 
Estonia 1,344,840 670,000 49.8 % 0.3 % 82.8 % 
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Uniunea 
Europeană 

Populaţia 
(2005 est.) 

Utilizatori 
Internet  

Rata penetrare în 
totalul populaţiei 

% din 
Uniunea 

Europeană 

Rata de creştere 
2000-2005 

Finlanda 5,246,920 3,286,000 62.6 % 1.4 % 70.5 % 
Franţa 60,619,718 25,614,899 42.3 % 11.3 % 201.4 % 
Germania 82.726,188 47,127,725 57.0 % 20.8 % 96.4 % 
Grecia 11,212,468 3,800,000 33.9 % 1.7 % 280.0 % 
Ungaria 10,083,477 3,050,000 30.2 % 1.3 % 326.6 % 
Irlanda 4,027,303 2,060,000 51.2 % 0.9 % 162.8 % 
Italia 58,608,565 28,870,000 49.3 % 12.7 % 118.7 % 
Letonia 2,306,489 810,000 35.1 % 0.4 % 440.0 % 
Lituania 3,430,836 968,000 28.2 % 0.4 % 330.2 % 
Luxemburg 455,581 270,800 59.4 % 0.1 % 170.8 % 
Malta 384,594 301,000 78.3 % 0.1 % 652.5 % 
Olanda 16,322,583 10,806,328 66.2 % 4.8 % 177.1 % 
Polonia 38,133,691 10,600,000 27.8 % 4.7 % 278.6 % 
Portugalia 10,463,170 6,090,000 58.2 % 2.7 % 143.6 % 
Slovacia 5,379,455 2,276,000 42.3 % 1.0 % 250.2 % 
Slovenia 1,956,916 950,000 48.5 % 0.4 % 216.7 % 
Spania 43,435,136 16,129,731 37.1 % 7.1 % 199.4 % 
Suedia 9,043,990 6,800,000 75.2 % 3.0 % 68.0 % 
UK 59,889,407 37,800,000 63.1 % 16.7 % 145.5 % 
UE 460,270,935 226,890,983 49.3 % 100.0 % 143.5 % 

sursa: http://www.internetworldstats.com 
 

Tabel nr. 3 
Utilizarea Internetului  în ţarile aflate în curs de aderare la Uniunea Europeană 

Ţări în curs de 
aderare la UE 

Populaţia 
(2005 est.) 

Utilizatori 
Internet 

Rata penetrare în 
totalul populaţiei 

Rata de creştere  
2000-2005 

Bulgaria 7,506,098 2,200,000 29.3 % 411.6 % 
România 21,377,426 4,940,000 23.1 % 517.5 % 

sursa: http://www.internetworldstats.com 
 
 Dezvoltarea rapidă a Internetului, fluxul mare de informaţii, multitudinea surselor de 
informare, fac greu efortul nostru de căutare a unor informaţii precise şi bine structurate. Cu 
cât informaţia este mai abundentă şi mai uşor de accesat, cu atât e mai dificil sa găsim ceea ce 
căutăm cu adevărat. E un paradox al zilelor noastre, o situaţie cu care toţi ne confruntăm, 
soluţia la aceste neajunsuri venind din partea motoarelor de căutare.  
 Acestea reprezintă o categorie foarte importantă de instrumente interactive puse la 
îndemâna internauţilor şi care ajută foarte mult în lungul şi greul proces de căutare şi selecţie 
de informaţii, mai ales atunci când nu ştim exact adresa de unde acestea pot fi luate. Ele sunt 
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foarte populare printre utilizatorii de Internet, căutarea pe net reprezentând una din primele 
activităţi în rândul internauţilor. 
 Principiul pe care funcţionează un motor de căutare este următorul: atunci când se 
caută o anumită informaţie cu ajutorul unui motor de căutare se formulează o „interogare”, 
care conţine cuvinte cheie, expresii, cu sensul cât mai apropiat de ceea ce se doreşte să se 
obţină. Astfel, motorul de căutare interoghează baza lui de date şi returnează rezultate, care 
sunt linkuri către site-uri web ce conţin cuvântul cheie sau expresia dorită. Aceste linkuri pot 
varia de la ordinul unităţilor, zecilor până la ordinul milioanelor.  
 Orice motor de căutare conţine trei secvenţe. Primul este robotul, un soft care 
vizitează paginile web, le citeşte şi urmăreşte legăturile către alte pagini web. Roboţii au 
funcţia de a citi şi prelucra un volum impresionat de date. Toate rezultatele la care ajunge 
robotul (conforme cu cuvintele cheie sau expresiile cerute de utilizatori) sunt stocate în baze 
de date, care funcţionează pe baza unui index. Acest index este actualizat permanent, ca 
urmare a modificărilor survenite în paginile de web care sunt vizitate. A treia secvenţă 
presupune un alt soft de căutare, care are funcţie de a optimiza intările în index, pe baza unor 
criterii funcţionale. Rezultatele sunt cele returnate, sub forma unei liste de linkuri, aşa cum 
apar oricărui utilizator care doreşte să obţină informaţii în legătură cu un cuvânt cheie, 
expresie etc.  
 Spre exemplificare, oferim rezultatele (numărul de linkuri) returnate de câteva 
motoare populare de căutare, pentru diferite cuvinte cheie (tabel nr.4): 
 Istoria motoarelor de căutare pe Internet datează cu mult înainte de 1990, când Alan 
Emtage student la Universitatea din Montreall, crează un motor de căutare numit Archie, asta 
se întâmpla atunci când World Wide Web nici nu exista. În 1994 Galaxy, Lycos, şi Web 
Crawler introduc moda motoarelor de căutare în majoritatea statelor avansate. 
 Mai târziu un mic proiect a doi candidaţi la doctorat, David Filo and Jerry Yang  de la 
Universitatea Stanford  introduc in 1994 un nou motor de căutare pe care creatorii lui l-au 
numit Yahoo. Acest mic proiect a fost transformat cu timpul intr-o companie multinaţională 
de miliane de dolari, iar acum este unul dintre cei mai mari şi importanţi furnizori de motoare 
de căutare online. 
 

Tabel nr. 4 
Motoare 
de căutare 
populare 

Rezultate returnate comparativ pentru cuvinte cheie 

 „News”(Informaţii) „Music”(Muzică) „Europe”(Europa) „Christmas”(Crăciun) 
1. Google 4.700.000.000 1.080.000.000 832.000.000 348.000.000 
2. Yahoo 4.460.000.000 1.770.000.000 684.000.000 557.000.000 
3. Altavista 4.370.000.000 1.720.000.000 688.000.000 534.000.000 
4. Lycos 661.380.006 384.690.005 126.800.005 66.550.006 
5. MSN 
Search 

512.480.447 309.125.592 117.470.390 57.640.679 

 
 Celelalte motoare de căutare care joacă şi acum un rol important pe piaţă s-au impus în 
anii urmatori inclusiv Alta Vista, Excite, Inktomi şi altele. 
 În 1998, Google relansează o nouă fază în rândul motoarelor de căutare şi în câţiva ani 
devine cel mai mare motor de căutare de pe Internet (motor paradigmatic de căutare), datorită 
penetrabilităţii şi notorietăţii de care se bucură. 
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 În privinţa a ceea ce apropie şi diferenţiază cele mai populare motoare de căutare de pe 
Internet, se pot trasa câteva linii directoare: 
 Google: Deţine căutare avansată după subiecte, texte complete ale paginilor web, 
multe documente pdf, xls, wpd şi altele. Este probabil cel mai mare motor de căutare. În plus, 
ştiri (care provin continuu din 4500 de surse), grupuri de discuţii, cataloage (pentru 
cumpărături on-line, pagini auri), şcolare, (cărţi şi hărţi on-line). Are căutare internaţională 
după cuvinte în 50 de limbi internaţionale, traduce din câteva limbii europene şi trei asiatice. 
Locul deţinut de el pe piaţă se bazează în special pe popularitatea linkurilor pe care el le 
deţine. 
 Yahoo search: Deţine căutare avansată în toate domenile, de asemenea texte complete 
ale paginilor de web, de asemenea imense documente pdf, ps, flash şi altele. Ştiri provenite 
din 7000 de surse, informaţii despre Imagini, Harţi, Oameni, Călătorii, Cumpărături. 
Traduceri ca şi Google din 50 de limbi internaţionale, deţine scurtături care dau un acces rapid 
la informaţii, cărţi, dicţionare, enciclopedii şi altele. Locul pe care acesta îl ocupă pe piaţă se 
bazează pe diversitate şi pe spontaneitatea termenilor oferiţi spre căutare. 
 Altavista: este întreţinut de către Yahoo, nu are propiul sistem de căutare şi prezintă 
exact aceleaşi rezultate ca şi Yahoo. Ek nu foloseşte însă nici un alt furnizor decât Yahoo 
pentru rezultatele sale primare. Multe alte site-uri de căutare care nu au propriile sisteme  
folosesc această metodă de a utiliza un furnizor pentru  a obţine anumite informaţii primare. 
 Lycos: Şi el se foloseşte de Yahoo dar numai pentru obţinerea datelor secundare însă 
pentru obţinerea datelor principale foloseşte LookSmart. 

În acest moment există trei mari sisteme de căutare care domină acest spaţiu: Google, 
Yahoo şi MSN. Google a fost fără îndoială liderul pe piaţă în ultimii ani, şi numai de curând 
au apărut competitori ca Yahoo şi Microsoft care se grăbesc să deţină şi ei din piaţa pe care 
Google o are. 

În februarie 2004 Yahoo trece la propriul sistem de căutare şi renunţă să se mai 
folosească de rezultatele obţinute de Google. În februarie 2005 Microsoft lansează oficial 
propriul sistem de căutare pe portalul MSN. 
 Există mai mulţi indici statistici folosiţi pentru a măsura performanţa motoarelor de 
căutare: audienţa, timpul petrecut pe site, volumul de rezultate returnate, acurateţea 
rezultatelor etc. În ultimii ani, toate studiile şi statisticile arată că există un motor de căutare 
care domină clar piaţa: Google. O astfel de statistică, prezentată mai jos, deşi realizată în urmă 
cu doi ani în Statele Unite ale Americii, este sugestivă (tabel nr. 5). 
 Mai recent, alte studii prezintă o realitate similară. Conform raportului Pew 
Internet&American Life Project, realizat pe un eşantion de peste 2200 de americani, cu vârste 
de peste 18 ani, în intervalul mai-iunie 2004, 84% dintre utilizatorii de Internet foloseau un 
motor de căutare. Pe parcursul unei zile, 56% dintre aceştia foloseau un motor de căutare. 

De asemenea, conform unui alt studiu realizat în toamna acestui an, dintre cei 94 de 
milioane de americani care au accesat Internetul în fiecare zi, 63% au utilizat un motor de 
căutare, cu 7% mai mult decât în luna iunie a anului trecut. Conform aceleiaşi surse, e-mailul 
rămâne cel mai popular printre utilizatorii de Internet, fiind utilizat de 77% din totalul celor 
care accesează Internetul. 
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Tabel nr. 5 Timpul petrecut pe diferite motoare de căutare 
Motoare de 

căutare 
Ore de căutare pe lună 

(milioane) 
Minute de căutare pe zi 

(milioane) 
Căutări pe zi 

(milioane) 
Google 18.7 37 112 
AOLSearch 15.5 31 93 
Yahoo 7.1 14 42 
MSNSearch 5.4 11 32 
Ask Jeeves 2.3 5 14 
InfoSpace 1.1 2 7 
AltaVista 0.8 2 5 
Overture 0.8 2 5 
Netscape 0.7 1 4 
Earthlink 0.4 1 3 
Looksmart 0.2 0 1 
Lycos 0.2 0 1 

sursa: http://www.1cog.com 
 

În luna iulie a acestui an (2005), s-a realizat un studiu pe un eşantion de peste un 
milion de utilizatori de Internet din întreaga lume, prin care s-au monitorizat paginile web pe 
care aceştia le-au vizitat. Aceste rezultate au fost compilate şi au dat naştere raportului 
NetRatings. În figura de mai jos sunt redate informaţii cu privire la cele mai utilizate motoare 
de căutare. 

 
Fig. nr. 1 Cele mai utilizate motoare de căutare în lume 

Google, 46.2%

Yahoo, 22.5%

MSN, 12.6%
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Altele, 13.3%
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 Există motoare de căutare care se adresează unui anumit scop sau unui anumit 
segment de piaţă. Spre exemplu, există motoare specializate pentru o căuta date meteo, 
motoare pentru căutare software, pentru sport şi divertisment, pentru căutare de muzică, 
motoare pentru cumpărături online, dar există şi meta-motoare (cele care caută cu mai multe 
motoare de căutare, iar rezultatele sunt regrupate şi aşezate după relevanţă). De asemenea, 
este cunoscută existenţa unor motoare de căutare româneşti (cautari.ro, home.ro, kappa.ro, 
bumerang etc). 

În România, aproape doi din trei utilizatori de Internet, folosesc cel puţin un motor de 
căutare37. Pentru a obţine mai multe informaţii legate despre motoarele de căutare pe care le 
utilizează românii, am efectuat o anchetă online, pe un eşantion de 380 internauţi români, 
anchetă reprezentativă cu o eroare de 5% pentru populaţia celor care utilizează Internetul în 
România. Cei care au răspuns la minichestionar, au fost selectaţi folosind metoda bulgărelui 
de zăpadă (recomandări către alţi subiecţi), din marile oraşe şi au vârsta cuprinsă între 16 şi 38 
ani. Dintre aceşti utilizatori de Internet, atunci când au fost întrebaţi dacă folosesc vreun 
motor de căutare a informaţiilor pe Internet au răspuns afirmativ aprox 60%. Dintre aceştia, 
84% folosesc fie numai Google, fie cel mai mult acest motor de căutare. Un procent de 7,7% 
au declarat că folosesc şi Yahoo-ul ca motor de căutare, respectiv 3,8% cei care mai folosesc 
şi Altavista. Aproximativ 2% folosesc MSN-ul atunci când caută o informaţie pe Internet, iar 
restul motoarelor de căutare menţionate ating procente subunitare, iar cei care le folosesc au o 
profesie care prin natura ei presupune câteva ore de navigare pe Internet pe zi (cum ar fi: 
operator baze date, tehnician IT, designer web). Motoarele la care făceam referinţă sunt: 
AOL, Lycos, Mozbot, Bumerang. 

Aşadar, Google-ul rămâne, leader şi pe piaţa românească, fiind cel mai cunoscut brand 
şi cel mai utilizat de către internauţii români, la distanţă încă mare de alte motoare de căutare. 
În grafic, procentele au fost exprimate ca şi procent din totalul celor chestionaţi (spre exemplu 
84% dintre cei 60% care au declarat că folosesc un motor de căutare utilizează în primul rând 
Google, înseamnă un procent de 50,4% români care folosesc în primul rând Google – fig. 2). 

 
Fig. nr. 2 Motoarele de căutare şi utilizarea lor de către internauţii români 

Google, 50.4%

Nu folosesc, 
40%

MSN, 1.2%
Altavista, 

2.3%
Altele, 1.5%

Yahoo, 4.6%

 
                                                
37 Conform unei anchete online pe internauţi români, noiembrie - decembrie, 2005. 
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Un fapt care merită subliniat este acela că motoarele de căutare din România constituie 

totuşi o alternativă care merită luată în considerare, şi aceasta deoarece baza lor de date este 
diferită. 
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Abstract 
Deoarece comunicarea promoţională este extrem de bogată sub raportul conţinutului, rolului şi formei 

de realizare, apare dificultatea clasificării riguroase a componentelor sale. Însă, pe Internet, fie că este vorba 
de promovarea unui produs sau serviciu, dezvoltarea unei reţele de parteneri, a unui magazin on-line sau 
atingerea unui anumit segment al utilizatorilor, principalele mijloace prin care se realizează comunicarea 
promoţională sunt poşta electronică şi site-ul. Ceea ce conferă Internetului un avantaj zdrobitor în activitatea de 
marketing, în mod special în promovare, în comparaţie cu mijloacele tipărite, radio sau chiar televiziune, îl 
constituie posibilitatea unică oferită de acesta utilizatorilor de a folosi poşta electronică ca mijloc de 
comunicare interactiv, subiect analizat în rândurile următoare. 

Cuvinte cheie: poşta electronică (email), comunicare promoţională, eficienţă 
 
 
 

CONSIDERENTE GENERALE 
Una dintre cele mai eficiente metode de comunicare cu clienţii, potenţialii clienţi şi 

partenerii de afaceri este utilizarea poştei electronice. Utilizarea email-ului poate fi urmărită 
pe două dimensiuni - corespondenţă personală şi comunicare comercială: schimb de 
informaţii sau documente, anunţuri, oferte promoţionale, prezentarea unor produse sau 
servicii noi, confirmarea înscrierii la un eveniment, buletine informative, documente cu 
caracter oficial, suport tehnic, alerte la date specifice, transfer de date, în relaţii publice etc. 

În termenii cei mai generali, email-ul este cea mai simplă formă de comunicare on-
line. Potenţialul său de marketing iese rapid în evidenţă prin comparaţie cu celelalte mijloace 
media. Astfel, conform estimărilor eMarketer, 94% dintre utilizatorii de Internet au cel puţin o 
adresă de email, în multe ţări traficul electronic depăşindu-l pe cel tradiţional. În plus, se 
petrece mult mai mult timp răspunzând mesajelor de afaceri decât pe Web. 

Un alt argument îl constituie şi succesul înregistrat de companiile care au adoptat 
email-ul ca metodă de afaceri. Campaniile prin email bine segmentate, bazate pe liste de 
adrese ai căror membrii şi-au dat acordul pot atinge cifre duble ca răspunsuri, la un cost mult 
mai scăzut decât campaniile de marketing direct tradiţional. 

Conform Gartner Group veniturile obţinute din email-urile publicitare sunt estimate 
pentru 2005 numai în Statele Unite la 1,5 miliarde $ iar Jupiter Media Metrix estimează că pe 
plan mondial în 2005 firmele au cheltuit peste 7 miliarde $ pe marketing prin email. 
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Evoluţia bugetului email din totalul bugetului de marketing on-line (2000-2006) 

 
sursa: „E-Mail Marketing: Strategies, Stats, Techniques & Tools”, 2 august 2005, www.eMarketer.com 

 
Redau în continuare cele mai importante elemente care au făcut din acest sistem de 

mesagerie electronică un standard al comunicării de marketing on-line: este o metodă foarte 
ieftină (nu necesită tipărire pe hârtie şi nici timbre pentru plicuri), poate fi trimis mai multor 
persoane în acelaşi timp, este eliminată nevoia de sincronizare între expeditor şi destinatar, 
pot fi ataşate imagini ale produselor sau serviciilor atât sub formă statică cât şi animată (mici 
fişiere video), salvează timp, ajută la organizarea activităţii (mesajele pot fi arhivate, 
imprimate, trimise altor persoane), posibilitatea de a face trimiteri directe către pagini web cu 
descriere completă etc. Din fiecare avantaj pleacă şi o serie de consecinţe: 

 Perioadă scurtă de viaţă. Oricând un virus sau o ştergere accidentală poate 
determina eliminarea de pe discul respondentului. 

 Nu este tangibil precum tipăriturile. 
 Costul. Nici un serviciu de email neplătit nu este atât de gratis cum pare. 

Companiile care oferă asemenea servicii au întotdeauna de câştigat, fie beneficii 
palpabile (bani percepuţi de la alte companii pentru servicii de reclamă), fie 
beneficii de imagine. 

 
Exemple de reclame incluse în căsuţele poştale oferite de Personal.ro, Yahoo!Mail şi Gmail de la Google 

   
Spre deosebire de Yahoo! care plasează bannere în partea de sus sau dreaptă a ecranului, Gmail oferă reclame 
într-un mod mult mai puţin intruziv, discret şi contextual, sub formă de legături sponsorizate sau casete text 
(sursa: căsuţe poştale proprii) 

 
 În ciuda faptului că email-ul este din ce în ce mai mult utilizat şi acceptat ca un 

mijloc de comunicare personală şi în afaceri, utilizatorul se îngrijorează de lipsa de 
confidenţialitate a acestuia (mesajul poate fi uşor capturat de terţi), că această 
tehnologie reduce relaţiile umane, depersonalizează comunicarea şi conduce la 
izolare.  

 Ca mediu electronic de interacţiune poşta electronică este mult mai săracă ca 
mijloace de expresie, cuvântul fiind unicul instrument de comunicare chiar dacă se 
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pot ataşa fişiere de sunet şi imagine. „Eticheta” deficitară a mesajelor electronice 
se datorează în special lipsei formulelor obişnuite de politeţe întâlnite în cazul 
scrisorilor tradiţionale, a conversaţiilor prin telefon sau a întâlnirilor faţă în faţă. 

 Stilul telegrafic, lipsa de tact, aspectul neîngrijit, gramatică precară, ignorarea 
email-urilor primite, tonul neadecvat şi chiar minciuna. 

 Timpul de răspuns ridicat (un studiu comandat de producătorul de handheld-uri 
palmOne arată că 61% din respondenţi consideră întârzierea cu care li se răspunde 
la mesajele email un important factor care duce la dificultatea adoptării deciziilor 
în timp real). 

 Destinatari inexistenţi, fie pentru că şi-au schimbat adresa, şi-au schimbat locul de 
muncă, căsuţa poştală era găzduită pe un server gratuit etc. 

 Utilizarea abuzivă - căsuţe poştale strivite de greutatea mesajelor nesolicitate 
(comerciale, scrisori lanţ, mici prostioare trimise de prieteni etc.), utilizatori 
stresaţi şi obosiţi de abundenţa de mesaje etc. În plus, un studiu recent38 a lansat 
ipoteza că, cu cât numărul email-urilor primite la locul de muncă este mai mare, cu 
atât scade capacitatea de concentrare şi, implicit, randamentul la locul de muncă. 
Pe lângă email-uri sunt vizate şi alte forme de comunicare rapidă cum ar fi 
apelurile telefonice, pager-urile şi SMS-urile, mari consumatoare de timp. Acestea 
s-ar putea să reprezinte cauze ale oboselii rapide şi prelungite a creierului, 
surmenajului, dificultăţii de concentrare etc. 

Cunoaşterea acestor dezavantaje este importantă deoarece un număr din ce în ce mai 
mare de oameni, mai ales din mediul de afaceri, nu se cunosc unii pe alţii decât prin 
intermediul acestui canal. 

 
SPECIFICITATEA COMUNICĂRII DE MARKETING PRIN EMAIL 
Programele de marketing prin email pot fi de nenumărate feluri, în funcţie de scop şi 

diversitate: atragerea de noi clienţi, fidelizarea clienţilor existenţi, studiile de piaţă, instrument 
de vânzări şi publicitate şi multe altele. Obiectivul final este acela de a creşte vânzările de 
produse şi servicii, în mod profitabil, dar şi de îmbunătăţire a imaginii companiei şi strângerea 
raporturilor cu clienţii. 

În general, putem vorbi despre trei tipuri de email-marketing: de păstrare a 
contactului permanent cu clienţii şi potenţialii clienţi, de atingere a noi pieţe şi spamming-ul 
(mesaje trimise în masă fără acordul destinatarului), care produce efecte negative asupra unei 
companii, brand, produs sau persoană39. Email-ul este folosit pentru a aduce la cunoştinţa 
clienţilor sau potenţialilor clienţi de la reclame la produse şi servicii, oferte speciale (anunţuri 
despre eventualele reduceri oricând un asemenea eveniment se întâmplă pentru a veni în 
întâmpinarea clienţilor şi a nu se aştepta ca din când în când aceştia să verifice site-ul 
companiei), abonare la newslettere, până la legături către articole interesante, jocuri şi 
concursuri, invitaţii la târguri sau alte evenimente comerciale, diverse comunicări etc. 

a) Folosit ca un instrument de vânzări către clienţii tradiţionali ai companiei, 
inclusiv în post-vânzare, email-ul încurajează clienţii satisfăcuţi să cumpere din nou. În acest 
caz este bine să fie atins un echilibru între construirea unei relaţii personalizate şi vânzare. 

                                                
38 Studiul a fost realizat de către psihiatrul englez dr. Glenn Wilson de la Kings College University din Londra, 
pentru Institutul de sondaje Taylor Nelson Sofres, pe un eşantion format din 1.100 de britanici (cf. unei ştiri 
Bumerang.ro, „Email-urile mai periculoase decât drogurile” din 6 iunie 2005 semnată Irina Pătraşcu). 
39 Radu Ionescu, arhiva newsletter Kinetco, www.kinetco.ro. 
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Faptul de a fi prea imperativ şi insistent cu un mesaj de genul „Cumpăraţi articolul nostru 
acum!” poate fi contraproductiv. În afara situaţiilor în care nu este vorba de articole cu preţuri 
mici, nu se foloseşte email-ul pentru a încheia o vânzare. Când este vremea concretizării 
vânzării, mai bine se telefonează clientului şi se merge la el pentru a primi acordul verbal faţă 
în faţă. Nici un fel de frază bine gândită sau grafică pe calculator nu poate avea impactul 
prezenţei fizice în faţa clientului când trebuie perfectată o vânzare. În al doilea caz o strategie 
post-vânzare eficientă este trimiterea clienţilor de sfaturi şi trucuri pentru a obţine maximum 
de avantaje din utilizarea produsului sau serviciului pe care tocmai l-au cumpărat (spre 
exemplu, informaţii despre îmbunătăţirea performanţelor în cazul calculatoarelor cumpărate). 

b) Folosirea email-ului în mod corespunzător este o metodă necostisitoare de a 
contacta mii de persoane şi de a vinde câtorva sute. Marketerii pot obţine adresele de email fie 
de la brokeri de liste autorizaţi fie pot solicita ei înşişi aceste adrese pe site-urile proprii, în 
magazinele fizic reale (dacă le deţin), prin formulare ataşate la cataloage trimise prin poşta 
clasică ş.a.m.d. Toate aceste metode se bazează însă pe permisiune, clienţii având 
posibilitatea să opteze pentru „includere” (opt-in) sau „excludere” (opt-out). Aceasta 
înseamnă că, deşi gândul de a trimite o reclamă miilor de destinatari pe gratis este foarte 
ispititor, expedierea în masă a unui email trebuie direcţionată numai persoanelor care şi-au dat 
explicit permisiunea şi nu tuturor în speranţa că cineva va trece la acţiune pentru că, în marea 
majoritate a cazurilor, nimeni nu va fi interesat (Vegheş Ruff şi Grigore, 2003). În plus, 
destinatarii se pot plânge furnizorului de servicii de Internet de la care s-a trimis email-ul iar 
acesta poate sancţiona expeditorul prin oprirea difuzării şi stoparea accesului la serviciile sale. 
Pentru evitarea unor astfel de probleme şi pătării numelui companiei (etichetarea ca expeditor 
de spam) este indicat să fie angajat un consultant. 

Succesul oricărei oferte prin email depinde de calitatea bazei de clienţi. Baza de date 
obţinută ce conţine destinatarii acestor mesaje poate fi rafinată, astfel încât ea să conţină 
numai contacte pre-calificate (persoanele înscrise în lista de adrese şi-au dat acordul de a 
primi mesaje comerciale), care au o şansă mai mare de a răspunde pozitiv mesajului de 
marketing. În felul acesta este mai puţin probabil să fie deranjate persoane care nu sunt 
interesate nici pe departe de produsul sau serviciul oferit. 

c) Modul „convenţional” de a „face reclamă prin email” presupune o simplă utilizare 
a mediului poştei electronice pentru trimiterea unui mesaj publicitar în mediul virtual, direct 
către căsuţa poştală a potenţialilor clienţi, în mod similar celei prin corespondenţă40. Trebuie 
însă să subliniez că newsleter-ul nu se confundă cu emailul publicitar. Principala diferenţă 
constă în faptul că cel de-al doilea creează iluzia de permisiune (fals opt-in), implicare scăzută 
şi implicit generează rezultate slabe. 

d) Comunicarea prin email s-a impus peste tot în lume fiind considerată un canal 
excelent pentru a păstra şi consolida relaţia cu clienţii şi potenţialii clienţi. Tehnicile de 
adresare, de comunicare, la fel ca întreaga relaţie cu clienţii şi furnizorii sunt deseori diferite 
în mediul on-line de caracteristicile comunicării în mediile non-electronice. 

e) Avantajul evident al costului extrem de redus per contact şi de transmitere este 
contrabalansat de nivelul redus de răspuns pe care îl solicită un asemenea email şi, mai mult, 
de nivelul tot mai ridicat de iritare pe care îl generează astfel de mesaje la destinatar. 
Trimiterea de email-uri nesolicitate poate fi considerată agresivă din partea respondenţilor şi 
în contradicţie cu eticheta şi cultura Reţelei. De altfel, numărul mesajelor nesolicitate a 
crescut vertiginos în ultimul timp, poate chiar mai rapid decât a crescut numărul utilizatorilor 
Internetului. Statisticile arată că, în 2003, aproximativ 40% din totalul de mesaje care au 

                                                
40 Man, Ciprian, „Marketingul prin email”, 2002, http://www.digitalbusiness.ro/ciprianman.net. 
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circulat au fost mesaje nedorite, în medie utilizatorii primind zilnic 6 mesaje nesolicitate, iar 
pentru 2007 estimările sunt undeva în jurul a 63 de procente41. 

 
Exemple de email-uri publicitare 

  
eFlux – Magazin electronic de informaţii TIC difuzat 
prin email marţi şi joi din aprilie 2002. Numărul de 
abonaţi al serviciului  gratuit de ştiri şi informaţii al 
companiei Debit Services (www.debit.ro) a depăşit 
1800. Sursa: email propriu 

AutoFocus - buletin electronic al revistei Biz, 
secţiunea Auto, cu trimitere la site-ul revistei 
(www.bizcity.ro) şi cu inserturi de bannere care face 
legătura către diferite companii. Apare miercuri. 
Sursa: email propriu 

 
f) Potenţialul de marketing al poştei electronice nu se opreşte însă aici. Email-ul poate 

fi valorificat ca: 
 Instrument de promovare a mărcii. Pepsi, de exemplu, utilizează email-ul pentru a 

trimite clienţilor tineri informaţii din lumea show-bizz, despre jocuri sau 
concursuri. 

 Instrument de cercetare: mulţi marketeri optează pentru includerea în e-
newslettere de chestionare sau de invitaţii pentru completarea de formulare direct 
pe site sau pentru a participa la focus-grupuri on-line. 

 Instrument de marketing viral. Utilizat corect email-ul se transformă într-un 
instrument puternic de marketing al rumorii (Citeşte şi dă mai departe!). 

Cele mai cunoscute practici de promovare prin email sunt revistele electronice, 
buletinele informative şi listele de discuţii. Înainte de a utiliza poşta electronică în activităţi 
promoţionale orice marketer trebuie să ştie nu numai cum să scrie un mesaj care să-i 
servească scopurilor ci şi să-l trateze corespunzător din momentul din care apasă butonul Send 
şi momentul în care email-urile ajung la destinatar. 

Răspunsurile automate (autoresponderii). De regulă, în cadrul unei corespondenţei 
electronice la orice mesaj trimis se aşteapă un răspuns. În mod obişnuit, există trei tipuri de 
acţiuni care au loc: email-uri urmate de răspuns (cazul ideal în special în cazul unei 
campanii), răspunsuri automate şi cum se întâmplă de multe ori, nici un răspuns42. Condiţia 
esenţială a unei comunicări eficiente este ca răspunsul la mesajele clienţilor să fie rapide şi cât 
mai la obiect posibil. 

                                                
41 Estimări realizate de Brightmail, MailShell, Ferris Research şi Sophos. 
42 În cazul în care mesajul electronic nu poate fi distribuit, expeditorul primeşte o notiţă în acest sens care explică 
cauzele insuccesului: „host unknown” (sistemul de poştă electronică nu poate găsi calculatorul destinatarului), 
„unknown user" (domeniul este corect, dar pe calculatorul respectiv nu se află un utilizator cu numele specificat 
în mesaj), reţeaua poate avea erori etc. 
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În acest context importanţă prezintă auto-responderii. Aceştia sunt email-uri 
automate care conţin răspunsuri prestabilite de fiecare dată când soseşte un mesaj şi prin care 
autorul mesajului este anunţat că email-ul său a fost transmis mai departe persoanei 
îndreptăţite să ofere un răspuns. Autoresponderul email este considerat o metodă indirectă de 
promovare a unui site web, eficientă şi necostisitoare. 

Mesajele transmise de un autoresponder pot conţine o ofertă generală cuprinzând 
informaţii referitoare la liste de produse şi preţuri actualizate sau diverse alte condiţii 
comerciale. De asemenea, se pot transmite potenţialilor clienţi informaţii suplimentare 
gratuite sau articole despre produsul sau serviciul promovat. Nu trebuie uitat că un răspuns 
redactat sau formatat neglijent nu va atinge scopul propus, de atragere a clienţilor şi 
vizitatorilor. 

Un alt motiv pentru care este indicată existenţa unui autoresponder este posibilitatea 
de colectare a adreselor email, într-o bază de date care poate fi extrem de utilă la o eventuală 
campanie de promovare prin email. 

Astfel, dacă sunt utilizate cu un feedback eficient aceste email-uri pot întări loialitatea 
clientului. Companii precum Ford primesc săptămânal mai mult de o mie de mesaje cu 
comentarii despre produse. Într-adevăr mulţi oameni care nu s-au deranjat să scrie o sugestie 
sau reclamaţie se pare că folosesc email-ul pentru a comunica direct cu companiile. 

Rutarea şi criptarea email-urilor (dacă se doreşte protejarea datelor personale dar 
fără a abuza de acest lucru). Publicarea pe site a mai multe adrese de e-mail (infotehnic@..., 
infocomercial@... etc.) derutează clienţii care rareori reuşesc să-şi dea seama la care adresă 
trebuie să scrie. Efectul constă în mesaje ping-pong, transmise de la un departament la altul 
până când ajunge la cine trebuie, prelungind nepermis de mult timpul de răspuns. Situaţii ca 
aceasta sau ca cele în care un mesaj rămâne în aşteptare până când un operator se va 
învrednici să-l citească sunt inacceptabile. Soluţia constă în folosirea unei singure adrese de 
contact valide şi a unui program de monitorizare a email-urilor primite şi a celor care sunt 
trimise la destinaţiile clienţilor. Există sisteme care, bazându-se pe analizarea fluxurilor de 
date din email-uri, permit: asigurarea rutei adecvate a mesajelor în cadrul companiei; 
întreţinerea şi extinderea serviciilor destinate clienţilor; minimizarea pierderilor de 
productivitate etc. 

Respectarea normelor legale în vigoare. Am ajuns într-un moment în care abuzurile 
sub forma spamming-ului, a viruşilor şi a phishing-ului aproape că au devalorizat 
funcţionalitatea poştei electronice. Astfel că, pentru o comunicare de succes, nu se trimit 
mesaje nesolicite, nu se folosesc mesaje „spoof” (cele care ascund identitatea) şi nici nu se 
declară o identitate falsă. Aceste acţiuni sunt sancţionate juridic în din ce în ce mai multe ţări 
(inclusiv România43). În plus utilizarea unor astfel de tehnici pătează reputaţia. 

În alte cercetări recente din domeniu se arată că deoarece competenţele utilizatorilor 
au crescut în ceea ce priveşte detectarea email-urilor frauduloase, newsletetter-ele, de 
exemplu, nu mai sunt percepute drept spam. Astfel, conform unui studiu întreprins în 2002 de 
compania americană Nielsen Norman Group 23% din newslettere sunt citite integral, 50% 
sunt parcurse şi citite parţial şi numai 27% nu au fost niciodată deschise. Mai mult, în 2004, 
Jakob Nielsen afirma că „newsletter-ele electronice nu mai sunt în război cu spam-ul, cum 

                                                
43 În România problema comunicărilor comerciale nesolicitate este reglementată de Legea 365/2002 privind 
comerţul electronic Astfel, transmiterea acestor mesaje comerciale este interzisă cu excepţia cazului când 
destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a le primi (art. 6, alin. 1 din Lege). 
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observam acum doi ani. Astăzi, utilizatorii ştiu ce este spam şi pot recunoaşte calităţile unui 
email newsletter bine conceput.”44 

 
CRITERII DE EFICIENŢĂ PENTRU POŞTA ELECTRONICĂ 
Prima impresie contează şi de aceea este important să se acorde atenţia cuvenită 

redactării mesajelor de email, altfel există riscul ca relaţiile să se altereze foarte rapid, uneori 
chiar şi fără să ne dăm seama. Orice email este format din antet, corp şi semnătură. În scrierea 
mesajelor trebuie ţinut cont de aceste zone. 

a) Antetul (header) este o secvenţă standard de informaţii cu care începe mesajul 
poştal şi conţine: autorul (From), destinatarul (To), data şi ora transmisiei (Sent/Date) şi 
subiectul (Subject). Practic un antet este echivalentul electronic al plicului, conţinând 
informaţiile „publice" de care întregul sistem de mesagerie electronică are nevoie pentru a 
manevra scrisoarea. 

Poate cel mai important element din antet este subiectul. Fiecare linie de subiect 
reprezintă o invitaţie de a citi mesajul. Dacă „invitaţia” nu este corespunzătoare, destinatarul 
probabil că nu va citi email-ul, iar dacă email-ul nu va fi citit atunci mesajul este inutil. În 
scrierea liniei de subiect trebuie ţinut cont de calitatea mesajelor de a fi „folositoare”, 
recunoscută în general sub denumirea de utilizabilitatea unui mesaj email. Aceasta nu 
reprezintă deloc o chestiune trivială: zilnic circulă miliarde de mesaje, însă nu toate sunt citite, 
un procent semnificativ ajungând direct în „coşul de gunoi” înainte chiar de a fi deschise. 

Deşi utilizabilitatea email-ului este în general ignorată în literatură, aşa cum vom 
vedea ea nu reprezintă deloc o chestiune minoră. Putem spune chiar că pentru multe companii 
construcţia corectă a liniilor de subiect pentru mesajele email este probabil mai importantă 
decât toate caracteristicile de utilizabilitate a site-urilor web cu care se confruntă. Email-ul 
este ceva personal. Este direct. Este orientat pe segmente ţintă. Când este alcătuit corect se 
transformă într-o relaţie 1:1 mult mai puternică decât un site web. Cu toate acestea, traficul de 
mesagerie electronică este şubred în multe companii. Mai mult, se cheltuieşte mult mai puţin 
timp studiind utilizabilitatea email decât cea a site-urilor web. 

Sintetizând cele anterior spuse, scrierea unei linii de subiect necesită atenţie sporită în 
primul rând pentru că linia de subiect este o parte importantă a interfeţei dintre destinatar şi 
întreg conţinutul mesajului. În al doilea rând, utilizatorii decid sau nu dacă să îşi citească 
mesajele pe baza liniei de subiect. În al treilea rând, expeditorul are control asupra subiectului 
mesajului. Nu în ultimul rând este un identificator de cuantificare a identităţii expeditorului. 
Deşi comunicarea mediată prin computer inhibă anumiţi indici precum identitatea personală 
sau detaliile individualizante (îmbrăcăminte, locaţie, conduită, expresivitate), unele informaţii 
despre categoriile sociale sau despre identitatea socială, precum genul sau fondul educaţional 
sau indicii care ţin de a doua limbă vorbită (în afaceri limba engleză este utilizată cu 
preponderenţă) pot fi deduse, în absenţa relativă a contextului interpersonal. Prin urmare în 
scrierea unui subiect este bine să nu fie neglijate aspecte cum ar fi: 

 Subiectul mesajului trebuie să fie scurt şi semnificativ. Cu cât este mai scurt cu 
atât mai bine. 

 Utilizarea majusculelor influenţează într-o oarecare măsură utilizabilitatea. A nu 
se uita că neticheta prevede o echivalenţă în scrierea cu majuscule şi ţipat. 

                                                
44 În Ana Maria Tăgârţă, „Newsletter electronic – economie de timp şi informare”, Banii Noştri.ro nr. 16/21-27 
aprilie 2004, pag. 21, www.baniinostri.ro.  
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 Pe cât posibil trebuie evitate trecerea cuvintelor „Hello”, „Contact”, „Hi”, „your 
document" utilizate frecvent de mesajele virusate sau Gratis, Free, Cumpăraţi 
acum etc. care cataloghează mesajul drept spam. 

 Linia de subiect nu trebuie lăsată necompletată. Nimic mai simplu de şters un 
mesaj care nu are subiect. 

 Mesajele care au RE: sunt importante pentru marea majoritate a utilizatorilor. 
 Mesajele retransmise (cele care au în linia de subiect FW: sau FWD:) nu sunt 

considerate critice sau importante, decât în foarte puţine situaţii. 
 Poziţia într-o listă de mesaje primite nu are relevanţă. Ordinea de citire nu este 

cronologică deoarece destinatarul are propria listă de priorităţi corespunzătoare 
importanţei acordată expeditorului sau subiectului mesajului. De aceea subiectul 
trebuie să rezume cât mai bine conţinutul mesajului. 

 Evitarea trimiterii aceluiaşi mesaj la un număr mare de persoane. Câmpurile Cc 
(copie la indigo) şi Bcc (copie confidenţială) trebuie manipulate cu grijă pentru a 
nu trimite mesajul în cutiile poştale ale destinatarilor cărora nu le era adresat. 

b) Corpul (body) este mesajul propriu-zis. Atenţie specială trebuie acordată 
conţinutului şi formatului acestuia. Optimizarea corpului se face pe două coordonate: formatul 
şi conţinutul. 

Formatul. Pentru a răspunde diferitelor cerinţe ale utilizatorilor există două tipuri de 
prezentare a conţinutului unui mesaj email: 

 În format text (din ce în ce mai puţin preferat), informaţia este prezentată obişnuit, 
uneori chiar şi fără a avea legături active către alte site-uri sau imagini. 

 În format HTML, informaţia este oferită în mod formatat – ca o pagină de Web, cu 
legături către pagini din alte site-uri, imagini statice sau animate, mesaje audio şi 
chiar secvenţe video într-o manieră personalizată (mesajele HTML au un avantaj de 
netăgăduit în special în activităţile de branding). 

Formatul text (cu mesaje simple, scurte, la obiect şi legături care să ateste 
credibilitatea) este mai eficient decât cel HTML (chiar dacă conţinutul este mult mai 
spectaculos). În marea majoritate a cazurilor oamenii îşi doresc informaţii şi nu imagini viu 
colorate care fură ochiul. Tendinţa actuală este însă orientarea email-ului de la un proces de 
comunicare bazat pe text la unul care este bogat în conţinut multimedia: virtual aproape 
oricine, indiferent de lăţimea de bandă, are acum posibilitatea să vadă conţinutul. Restricţiile 
posibile în utilizarea unui anumit tip de format depind de caracteristicile tehnice ale clientului 
de email (din ce în ce mai multe programe de gestiune a poştei electronice refuză să afişeze 
imaginile, lăsând pe ecran doar textul; acestea se pot afişa doar la cererea expresă a 
utilizatorului), de condiţiile impuse angajaţilor de anumite companii la nivel de server, de 
tipul de conexiune al utilizatorului (mesajele text au, în general, dimensiuni mici şi se 
descarcă mai repede faţă de cele HTML care, cu cât conţin mai multe imagini cu atât se 
încarcă mai greu sau nu pot fi afişate corect - dacă imaginile nu se vor încărca, întreg mesajul 
poate fi compromis) şi, nu în ultimul rând, de preferinţa consumatorului de a primi email-ul. 

Ca o regulă generală mesajele corporative sau cele adresate unei audienţe de tehnicieni 
sunt de tip text (aceştia sunt interesaţi de fapte şi nu doresc să vadă reclame), în timp ce 
mesajele a căror ţintă sunt consumatorii sunt create în majoritate folosind tehnici Rich Media. 

Poziţionarea legăturilor în email. Indiferent de formatul email-ului o atenţie aparte 
trebuie acordată link-urilor web. Unele programe de citire de email-uri vor recunoaşte URL-
ul şi îl vor transforma în legătura pe care destinatarul poate da clic pentru a merge direct la 
site-ul web, dacă este conectat la Internet. O idee bună este să fie introdusă toată adresa, 
incluzând şi partea http://. În timp ce software-urile mai noi nu au nevoie de această parte, alte 
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programe încă mai au nevoie de ea, de aceea este mai bine să fie inclusă. În plus este necesar 
un plus de atenţie cu punctuaţia – mai ales punctele imediat după URL. 

De exemplu, acest mesaj: „Pentru mai multe detalii asupra produselor noastre vizitaţi 
adresa http://www.firmaX.ro.” poate fi interpretat de software-ul destinatarului cu ultimul 
punct (cel de după ro) ca parte a adresei URL. Dacă software-ul nu recunoaşte link-ul, 
cititorul poate da copy-paste (copiere-lipire) pe punct alături de restul adresei şi browserul nu 
o va recunoaşte. 

Un mesaj care are o legătură ar putea fi scris lăsând câteva spaţii după adresă: „Pentru 
mai multe detalii asupra produselor noastre vizitaţi adresa http://www.firmaX.ro  .”, însă 
internauţii care dau copy-paste s-ar putea să nu execute selecţia adresei corect. Pentru a uşura 
acest lucru, se preferă inserarea URL-ului pe o linie separată fără punct la sfârşit. 

 
Exemplu de mesaj cu URL scris corect  
 
Pentru mai multe detalii asupra produselor noastre vizitaţi 

adresa 
 
http://www.firmaX.ro  

 
Chiar dacă acest lucru nu corespunde întru totul normelor limbii române, uneori merită 

renunţarea la corectitudinea gramaticală pentru claritate. Pentru URL-urile lungi împărţite în 
două linii, trebuie specificat în clar că este vorba de o singură adresă. 

Conţinutul. Succesul unui mesaj este condiţionat în cea mai mare măsură de conţinut. 
Nimeni nu este interesat de informaţii pe care le ştie deja. De aceea conţinutul trebuie să fie 
relevant, original şi util. În plus, pentru a preîntâmpina greşelile de utilizare a email-ului 
fiecare utilizator trebuie să-şi dezvolte o etichetă proprie, o politică clară de utilizare a 
corespondenţei electronice. Crearea unor bune obiceiuri de la început poate duce la evitarea 
unor neplăceri mari în viitor. 

Literatura de specialitate a dezvoltat o serie de recomandări în compunerea mesajelor 
email. Iată câteva dintre ele: 
 Formularea unui mesaj corect, interesant, convingător şi generator de răspunsuri 

pozitive trebuie realizată într-un stil scanabil, obiectiv, credibil, astfel încât mesajele 
proprii să fie diferenţiate de cele ale concurenţei. Trebuie evitată şi aglomeraţia de 
imagini pentru că există riscul ca mesajul conţinut de email să se piardă. 

 Respectarea etichetei email45 este esenţială. Deoarece în comunicarea prin email 
lipsesc feedback-ul imediat şi nuanţele verbale, mesajele trebuie scrise cât mai concis 
pentru a evita un „comportament nepotrivit” şi, pe cât posibil, lipsite de emoţii (de 
exemplu în discuţiile dintre şefi şi subalterni sau cumpărător/vânzător trebuie adoptat 
un anumit „ton”). Decât un schimb de mesaje înflăcărate (flaming) mai bine o discuţie 
faţă-în-faţă sau, cel puţin, la telefon. 

                                                
45 Conţinutul şi întreţinerea cutiei de poştă electronică cade în responsabilitatea utilizatorului. Ansamblul de 
norme şi reguli care compune eticheta email se referă la identitatea utilizatorului, atitudinea sa, scrierea unui 
mesaj (adresarea – formule de salut şi de încheiere, conţinutul acestuia, folosirea emoticoanelor şi acronimelor 
pentru descrierea stărilor emoţionale, formatul, ataşamentele etc.) şi, nu în ultimul rând, conduita din cadrul 
listelor de discuţii. 
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 Veştile proaste se transmit la începutul mesajului, în mod clar, fără ambiguităţi, 
susţinând o atitudine pozitivă faţă de problema în cauză. 

 Grija faţă de diferenţele culturale. De exemplu francezii nu agreează mesajele lungi şi 
consideră formularea neîngrijită drept lipsă de respect; italienii, în schimb, nu sunt 
deranjaţi de greşelile gramaticale şi deseori răspund la mesajele primite cu întârziere; 
britanicii mint de-a dreptul, spunând că „nu au primit mesajul” şi încep să-şi facă griji 
doar când se adună o grămadă de mesaje iar germanii acordă cea mai mare atenţie 
tonului dintr-un mesaj şi se supără cel mai repede în urma deficienţelor de 
comunicare. 

 Evitarea sindromului „cocoon”. În trafic adesea se remarcă şoferi agresivi care se 
comportă astfel deoarece se simt protejaţi şi anonimi în spatele volanului. Acelaşi 
lucru se poate întâmpla şi cu email-ul. Se cunosc cazuri când prin email s-a „spus” 
ceea ce într-o relaţie faţă-în-faţă nici nu s-ar fi gândit. Respectarea expeditorului fără a 
transforma comunicarea prin email într-un mediu ostil (fără ameninţări, aluzii sexiste, 
rasiste sau prejudecăţi) este esenţială! 

 Grija pentru ortografie. Nu sunt tolerate greşelile de scriere, repetarea aceleiaşi 
expresii etc. Se recomandă utilizarea cu precauţie a anumitor caracteristici aparţinând 
limbajului, compoziţiei şi scrisului, precum: pattern-uri de utilizare a vocabularului, 
folosire specială/neobişnuită a limbajului (de exemplu convertirea literei „ţ” în „tz”sau 
folosirea excesivă a majusculelor) etc. 

 Lungimea mesajului. În urma unui experiment realizat recent de către producătorul de 
agende digitale Palm Inc. asupra lungimii reclamelor prin email s-a constatat că 
mesajele scurte au o rată de răspuns favorabilă celor lungi. Un maximum de 150 de 
cuvinte asigură o rată de activare a legăturilor Web mai bună decât mesajele cu 300 de 
cuvinte. 

 Trimiterea fişierelor ataşate se face în acelaşi mesaj şi nu ulterior. Nu face impresie 
bună un al doilea email care să aibă ca mesaj, „am uitat să ataşez fişierele”. În plus 
trebuie să ne asigurăm că destinatarul are aplicaţia necesară citirii ataşamentului. În 
caz contrar trebuie adresate scuze destinatarului şi retrimis încă o dată mesajul în 
formatul acceptat de acesta. Trimiterea de fişiere ataşate nu se face însă niciodată în 
email-ul de contact. 

 Recitirea mesajului înainte de a apăsa butonul Send. Uneori se pot produce şi dezastre 
(bugetul unei campanii sau chiar întreg planul pot ajunge în cutia de scrisori digitală a 
concurenţei). 
În esenţă, principiile de construcţie a unui text nu sunt chiar atât de rigide. Mesajele 

email ne spun multe lucruri noi într-o modalitate precisă şi clară, dar adesea ne distrag atenţia 
de la informaţiile cu adevărat importante (de exemplu un subiect slab formulat poate conduce 
la evitarea citirii mesajului, urmată de ştergerea sa sau deschiderea lui la câteva zile după 
recepţionare). Chiar dacă dimensiunile reduse ale mesajelor şi graba tentează expeditorul să 
nesocotească atât regulile de politeţe, convenţiile sociale şi normele gramaticale, stilul şi 
limbajul mesajelor depind în cea mai mare măsură de atitudinea personală a expeditorului, 
comportamentul social, nivelul de cultură şi uneori chiar bunul simţ. 

Semnătura (signature) este o modalitate binevenită de individualizare a unui mesaj 
electronic. Mesajele trebuie semnate de o persoană şi nu trimise de o instituţie! În mod 
tradiţional, semnătura de email trebuie să conţină: numele şi prenumele, funcţia (eventual) şi 
datele de contact pe care le considerăm necesare (adresa de email, adresa pentru 
corespondenţa scrisă, numere de telefon, fax şi/sau mobil, adresa paginii web - personală sau 
a firmei pe care o reprezentăm). Pentru cei care doresc să atragă şi mai mult atenţia, 
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semnătura poate să includă şi alte elemente cum ar fi caractere ASCII, elemente de artă ASCII 
sau citate, dar nu trebuie să depăşească 6 linii. Toate aceste informaţii pot fi înregistrate şi 
într-un fişier şi adăugate automat la sfârşitul mesajului. 

Semnătura din josul email-ului este o unealtă puternică, slab utilizată şi sub-apreciată. 
Câteva din beneficiile acesteia sunt: generează trafic către site-ul companiei; nu costă nimic; 
este uşor de personalizat; poate fi oricând modificată pentru a veni în întâmpinarea audienţei; 
poate include mai multă sau mai puţină informaţie după cum se doreşte; umanizează relaţia cu 
clienţii, în cadrul listelor de discuţii elimină posibilitatea unei neplăcute devieri publicitare de 
la subiect etc. 

 
Exemplu de semnătură de mână, cu legătură către site-ul firmei prin siglă şi logo şi tip carte de vizită 

     
 

Un caz particular îl reprezintă individualizarea mesajelor email. O personalizare 
bună înseamnă trimiterea unui conţinut potrivit şi dorit de fiecare receptor prin poşta 
electronică. Aceasta oferă caracter de unicat fiecărui email şi conferă încredere fiecărui mesaj. 
Ea se realizează pe două nivele: intelectual (fapte, date) şi emoţional (poveşti, imagini, 
experienţe). 

Situaţia cea mai des întâlnită este includerea în mod automat a numelui abonatului în 
formula de salut. Este adevărat că un mesaj care se adresează direct destinatarului (Dragă 
Gabriela) are mai mult succes decât unul generic (Dragă Abonat, Stimate Client) dar ideea 
este ca destinatarul să se simtă oarecum special faţă de ceilalţi (în primul rând să nu-şi dea 
seama că mesajele sunt scrise automat pe baza listei de contacte cu clienţii). Fiecare client 
trebuie tratat individual. În aceasta constă puterea email marketingului. 

Conform cu Jupiter Research, majoritatea firmelor care prestează servicii de marketing 
prin email obţin rezultate scăzute pentru că nu iau în considerare trimiterea de email-uri 
personalizate. Foarte puţini reuşesc să personalizeze cu adevărat corespondenţa electronică. 
Deşi necesită mai mult timp este eficientă. Spre exemplu, în cazul newsletterelor, pentru a 
realiza într-adevăr o personalizare adevărată este bine ca editorii să permită cititorilor să 
selecteze subiectele care îi interesează. Astfel conţinutul va fi personalizat în funcţie de 
opţiunile şi informaţiile date de cititori la înscriere. 

Individualizarea afectivă a mesajelor se realizează prin adăugarea unui mesaj personal 
destinatarilor cum ar fi felicitarea acestora pentru o realizare sau aniversare personală, 
solicitarea părerii despre un produs/serviciu sau eveniment prezentat, recomandarea unui 
articol etc. De exemplu lanţul de magazine de îmbrăcăminte belgian RiverWoods 
(www.riverwoods.ro) trimite clienţilor săi din România, posesori de carduri River Woods, 
email-uri speciale cu felicitări de ziua onomastică sau de naştere, sugestii de cadouri destinate 
diferitelor sărbători, mesaje speciale cu urări de Crăciun şi Revelion etc. 
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Exemple. Felicitări cu ocazia zilei de naştere a destinatarului, înainte de plecarea în vacanţă sau urări pentru ziua 
de naştere a companionului necuvântător (Whiskas felicită stăpânii cu ocazia aniversărilor  pisicilor, de exemplu) 
– toate sunt acţiuni eficiente de individualizare afectivă prin email. Individualizarea se mai poate realiza şi pe 
baza avatarului din comunităţile virtuale (cazul comunităţii Pepsi-Town). 
 

 
sursa: www.abc-nermarketing.com 

 
VIITORUL COMUNICĂRII DE MARKETING PRIN EMAIL 
Viitorul ne poate aduce multe surprize în ce priveşte tehnologiile de email. Deja este 

posibil să trimitem prin email mesaje scurte (SMS) sau faxuri46 către telefoane celulare, iar 
noua tehnologie WAP a deschis posibilitatea ca un posesor de mobil să poată lucra pe email 
folosind pentru aceasta numai celularul, fără să aibă nevoie de un computer. 

Conform statisticilor, un consumator obişnuit primeşte din reclamele TV, de la radio, 
din presă şi de pe panourile outdoor, email, SMS-uri, din cutia de scrisori, de la materialele 
publicitare din puncte de vânzare, etichetele produselor, bannerele de pe Internet, posterele 
din staţiile de tramvai, de pe autovehiculele transportului public etc. în jur de 3000 de mesaje 
zilnic, ceea ce înseamnă cam un milion pe an. Cu un asemenea bombardament de mesaje nu 
este de mirare că încep să fie ignorate de consumatori. Dacă ne gândim numai la email situaţia 
actuală este o reacţie naturală. Câţi dintre noi nu şi-au citit toate mesajele în perioada de 
început a utilizării poştei electronice? Şi câte mesaje nu ignorăm astăzi, pe care le ştergem 
fără a le mai deschide? 

Dintre tendinţele viitorului cele mai previzibile a avea un succes imediat sunt: 
 Canalele ecran. Principiul de funcţionare constă în înlocuirea conţinutului 

mesajelor email cu o mică aplicaţie în cod HTML care se ataşează email-ului şi pe 
care utilizatorul o descarcă pur şi simplu pe desktop. Aceste aplicaţii sunt în 
general mici (4-600 Kb). Pe desktop se va instala o iconiţă cu sigla companiei care 
dacă va fi accesată lansează un mic filmuleţ cu informaţii despre produsele sau 
serviciile oferite. În plus permite măsurarea eficienţei campaniei duse, iar dacă se 
dovedeşte că aplicaţia a avut impact, va putea fi retransmisă de către clienţi, având 
loc astfel un fel de marketing viral. 

 Video email-ul este considerat alternativa la newslettere. Tehnologia video email 
combină puterea reclamelor televiziunii cu simplitatea mesajelor email. Avantajele 
imediate - creşterea vânzărilor, comunicare mai bună cu clienţii, dezvoltarea 
comunicării interne a companiilor, instruirea personalului companiilor, publicitate 
mai eficientă şi multe altele se transpun într-un marketing adaptat la client, rata 
vizionării reclamelor cu 30% mai mare decât în cazul newsletterelor obişnuite, 
retenţie mai mare a mesajelor de marketing etc. Din punct de vedere tehnic 
beneficiul major constă în faptul că vizionarea de către destinatarii mesajelor email 

                                                
46 În 30 noiembrie 2005 a fost lansat serviciul e-fax (www.e-fax.ro) care constă în transmisia de faxuri folosind 
doar un cont de email. 



Poşta electronică – mănuşa perfectă pentru comunicarea de marketing GROSSECK 
 

 
 

Revista de Informatică Socială  72    www.ris.uvt.ro 
 

se face on-line direct de pe site-ul anunţătorului de publicitate urmând linkul din 
email şi nu necesită descărcarea nici unui fişier pe calculator. Experienţa 
incredibilă oferită de trimiterea unui video-email în locul unui email tradiţional ca 
şi încărcătura informaţională ce rezultă din comunicarea vizuală poate fi cu greu 
înlocuită. 

Viitorul poştei electronice va aparţine în mod sigur email-ului vocal şi video 

   
 
 Email-ul mobil. În relaţiile de afaceri telefonul rămâne principalul instrument de 

comunicare, companiile preferându-l în detrimentul email-ului şi a mesageriei 
instantanee, motivând că contactele de afaceri sunt mai accesibile prin telefon. În 
ultimul timp se observă că, din ce în ce mai mulţi oameni de afaceri, se orientează 
către poşta electronică având ca suport Internetul mobil. Clienţii de email pentru 
telefoanele mobile nu sunt altceva decât mici aplicaţii Java care permit schimbul 
de mesaje, transformarea automată a email-urilor din format HTML într-un format 
text potrivit pentru mobile, prezentarea imaginilor ataşate mesajelor într-un format 
cunoscut pentru celulare, inspectarea cutiei poştale de pe mai multe conturi, 
introducerea expeditorilor într-o agendă etc.47 

 
 

    
 

                                                
47 Revista Connect nr. 22/2003, pag. 21, http://www.connect.com.ro/.  
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CAMPANII DE MARKETING PRIN Web-SMS 

Din octombrie 2005, în spaţiul virtual românesc este disponibil la adresa www.web2sms.ro un 
serviciciu care permite utilizatorilor de Internet să creeze şi să trimită campanii de marketing prin SMS 
către destinatari din reţelele mobile româneşti (Connex-Vodafone, Orange, Cosmorom şi Zapp). Indiferent 
de numărul de mesaje ce se doreşte trimis (1 sau 1 milion) sistemul le livrează prompt în condiţiile unei 
rate garantate de 10 mesaje/secundă faţă de 1 mesaj/secundă realizat cu un telefon mobil obişnuit. 

 

 
www.web2sms.ro 

 
Astfel, serviciul web2sms.ro poate fi folosit atât de companiile care doresc să îşi înştinţeze 

clienţii sau agenţii prin intermediul mesageriei SMS cât şi de utilizatorii individuali care doresc să trimită 
anunţuri diverse către prieteni (spre exemplu de sărbători). Serviciul este operaţional 24/7 iar pachetele de 
mesaje bulk pot fi achiziţonate direct de pe site plătind cu carte de credit/debit printr-o tranzacţie 
securizată folosind DotCommerce România. 

 
 
În România sunt mai multe telefoane mobile decât calculatoare personale astfel 

că posibilitatea de a trimite un newsletter pe telefonul mobil poate deveni o realitate şi 
un succes, în viitorul apropiat. 
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Abstract 
Dezvoltarea explozivă a mijloacelor de comunicare în masă oferă marketingului şi, mai ales 

marketerilor războiului, pârghii de acţionare cu o putere mereu crescândă. Dezvoltarea accentuată a societăţii 
contemporane a determinat o adevărată explozie a informaţiei, perioada pe care o traversăm fiind puternic 
marcată de dezvoltarea comunicării informaţionale computerizate, în special a Internetului. 

Cuvinte cheie: Internet, marketing, război, manipulare, dezinformare 
 
 
Percepţia comună este că numai firmele apelează la marketing, însă marketingul poate 

fi întâlnit atât în interiorul, cât şi în exteriorul sectorului de afaceri, în marile şi micile 
organizaţii din toate categoriile. Într-adevăr, marketingul s-a dezvoltat şi răspândit rapid ca 
teorie şi practică de promovare a vânzărilor în cadrul firmelor producătoare de bunuri de 
consum, însă, în ultimele decenii, marketingul a devenit o componentă vitală a strategiilor 
multor organizaţii nelucrative, cum ar fi şcoli, biserici, spitale, muzee, grupuri artistice şi 
chiar departamente ale poliţiei48.  

Marketingul nu este neaparat de esenţă filantropică, satisfacerea nevoilor 
consumatorilor fiind în realitate un mijloc de îndeplinire a adevăratelor obiective: 
rentabilitate, expansiune, dominarea pieţei.  

Aşadar, este evident faptul că tot mai multe state îşi gândesc politica în termeni de 
marketing, iar cel puţin referitor la conflictele de dată recentă, precum războiul din 
Afghanistan sau conflictul din Golful Persic, referitor la modul cum au fost ele „puse în 
scenă”, putem afirma fără echivoc că avem de-a face cu un marketing al războiului. 
Dealtfel, chiar Collin Powell afirma că „trebuie să facem din politica noastră externă o 
veritabilă marcă”. Charlotte Beers, cea care a lansat produsele „Uncle Ben’s” şi „Head & 
Shoulders” a fost numită de către preşedintele Bush jr. subsecretar de stat tocmai pe această 
problematică de marketing. Ea a organizat campanii de publicitate, website-uri, spectacole de 
televiziune, întâlniri cu lideri arabi, tocmai pentru a vinde cât mai bine marca SUA.  

Dezvoltarea explozivă a mijloacelor de comunicare în masă oferă marketingului şi, 
mai ales marketerilor războiului, pârghii de acţionare cu o putere mereu crescândă. 
Dezvoltarea accentuată a societăţii contemporane a determinat o adevărată explozie a 
informaţiei, perioada pe care o traversăm fiind puternic marcată de dezvoltarea comunicării 
informaţionale computerizate cum ar fi sistemul Internet, sateliţii de comunicaţii etc.  

                                                
48 Philip Kotler, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 1999, pag. 26 
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În ceea ce priveşte marketingul războiului, acesta este dominat de campanii de 
zvonuri, manipulare, agresiuni neconvenţionale. În acest sens Internetul s-a afirmat ca unul 
din suporturile de bază prin care se pun în practică strategiile şi tacticile de marketing al 
războiului. 

Utilizarea Internet-ului ca mijloc de difuzare a mesajelor de influenţare şi manipulare 
este de dată relativ recentă. Internet-ul a fost dezvoltat acum 26 de ani ca un sistem de 
comunicaţii „sigur” în cazul unui război nuclear. Acum, printr-o ironie a sorţii, reprezintă 
sursa principală de pericol pentru reţelele de comunicaţie. Numărul abonaţilor se dublează la 
fiecare 18 luni, iar prin reţeaua Internet, concepută ca un mijloc de a difuza rapid cât mai 
multe şi la zi informaţii, se pot, la fel de uşor transmite mesaje reale, dar şi informaţii false, pe 
web dezinformarea putând lua proporţii nebănuite. 

Internet-ul reprezintă un mediu informaţional şi de calcul cu servicii şi resurse foarte 
bogate, biblioteci, baze de date, este în acelaşi timp şi o imensă comunitate de persoane din 
toate domeniile vieţii politice, ştiinţifice, economico-sociale, culturale, etc, gata să răspundă la 
solicitări, să furnizeze informaţii. Internet-ul nu numai că face posibilă valorificarea resurselor 
tuturor celorlalte mijloace de difuzare a mesajelor, dar şi creează noi posibilităţi pentru 
specialiştii care concep acţiuni de manipulare şi influenţare. 

Specialiştii49 apreciază că sistemele moderne de telecomunicaţii sunt punctul slab al 
infrastructurii economice şi militare din ţările dezvoltate, în special după răspândirea masivă a 
Internet-ului. 

 
În 1995 s-a atentat, de exemplu, de aproximativ 250.000 de ori la 

sistemele de calculatoare ale Ministerului Apărării al S.U.A., dintre care 
160.000 au avut succes. La acestea se adaugă sute de mii de tentative asupra 
sistemelor oficiale şi ale firmelor particulare din întreaga lume. În 1993, prin 
descoperirea a 11 puncte slabe în sistemul de operare Unix, hackerii au forţat 
prăbuşirea reţelei Serviciului Secret american. Reţele şi calculatoare 
insuficient protejate pot fi distruse, controlate sau infestate, fără a se observa, 
cu „programe adormite”, care, la un moment dat, pot fi activate. 

 
Pe lângă spionaj industrial şi manipulare de date în favoarea infracţiunii organizate, 

se poate vorbi şi de existenţa unor motive ideologice sau politice. 
În momentul de faţă există numeroase grupuri sau state care au interesul şi chiar 

încearcă să scoată din funcţionare sau să manipuleze reţelele de comunicaţii de date şi 
telecomunicaţii, precum şi sistemele de radiolocaţie şi de armament, utilizând un spectru larg 
de mijloace inteligente, printre care se numără şi viruşii calculatoarelor şi atentatele prin 
Internet. Ultimele mijloace stau la dispoziţie şi statelor sărace sau grupărilor nestatale. 
Vulnerabilitatea statelor industriale într-un război informaţional creşte odată cu creşterea 
gradului digitizării şi extinderii reţelelor de calculatoare. O infrastructură civilă nelegată în 
reţea nu este de conceput. 

Mai nou, conectarea hackerilor este posibilă chiar şi fără folosirea cablului, deoarece 
centralele telefonice moderne sunt conectate prin satelit (la fel ca sistemele de comunicaţie de 
pe câmpul de luptă şi sistemele de date). Experţii în probleme de securitate vorbesc oficial 
despre faptul că sateliţii pot fi accesaţi de hackeri dacă aceştia dispun de un PC bun şi de un 
echipament radio. Hackerii profesionişti, denumiţi şi „info-asasini”, folosesc, în general, 
mijloace moderne. Prin introducerea neobservatã de „software de adulmecare” în orice 

                                                
49 Social Pages în Defense Journal 2001, www.defensejournal.com  
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calculator străin se pot, de exemplu, înregistra bătăile pe taste la fiecare sesiune Internet, se 
pot spiona cuvintele (parolă, identitatea utilizatorului şi numerele de conturi). Folosind aceste 
date, hackerii îşi asigură ulterior intrarea nu numai în sistemul atacat, dar şi în toate 
calculatoarele cu care sistemul vizat are contacte regulate. 

 

 
sursa: www.scripting.com  

 
Cercetările Congresului American au relevat că inamicul poate să compromită orice 

sistem de date prin Internet. Mai mult, s-a ajuns la concluzia că 10 hackeri bine pregătiţi ar 
putea îngenunchea America în 90 de zile. Aceştia pot acţiona rapid şi eficient, trimiţând 
mesaje aproape instantaneu în orice parte a globului pământesc. 

Şi, nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că, popularitatea de care se bucură unele 
site-uri fac din acestea elemente extraordinare de transmitere a informaţiilor cu caracter 
manipulator. 
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Abstract 
Instruirea asistată de calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, un mod de organizare a 

procesului instructiv-educativ. Ea este o activitate deosebit de complexă, integrând, pe lângă resursele umane 
implicate (cadre didactice şi elevi) şi resurse materiale deosebite (prezenţa unui computer şi a altor tehnologii 
informaţionale şi de comunicare), acestea din urmă, de cele mai multe ori minimalizând rolul celor umane, 
respectiv a cadrului didactic, care devine, mai mult decât în alte moduri de organizare a activităţii instructiv-
educative, un moderator, un îndrumător, un observator al activităţii desfăşurate. Aceste „avantaje” ale 
Instruirii asistate de calculator fac din ea o activitate mult mai plăcută şi mai dorită de către elevi, aceştia 
având mai mult posibilitatea de a se implica activ în propriul proces de formare, de a se abilita în utilizarea 
acestor tehnologii şi, deci, de a deveni cu adevărat cetăţeni europeni. Există, însă, şi „dezavantaje” ale acestui 
mod de organizare a procesului instructiv-educativ, dintre care cel mai pregnant este o oarecare „deteriorare” 
a relaţiei profesor-elev, derivată din lipsa pe secvenţe destul de întinse de timp a relaţionării directe dintre 
cadru didactic şi elev, pe parcursul transmiterii noului conţinut informaţional, spre deosebire de modul de 
organizare frontal, cel mai des utilizat pentru activitatea de predare-învăţare.  

Cuvinte cheie: instruirea asistată de calculator, mod de organizare, proces instructiv-educativ 
 

 
 
Educaţia, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre a fost cea care a încercat, 

şi de cele mai multe ori a reuşit, să fie „în pas” cu dezvoltarea societăţii, adică cu progresele 
ştiinţei şi tehnicii, cu progresele culturale şi în materie de tehnologie informaţională. Acest 
lucru a fost posibil, dar şi obligatoriu oarecum, datorită faptului că şcoală, ca termen generic 
pentru instituţiile destinate pregătirii tinerei generaţii, a primit ca şi comandă socială „up-dat-
area”, pentru a folosi un termen specific tehnologiei informaţionale, întregului proces 
instructiv-educativ, pentru ca acesta să poată fi capabil, de îndeplinirea finalităţilor 
educaţionale în concordanţă cu idealul social al societăţii, la un anumit moment al dezvoltării 
ei şi, implicit de a forma acel tip de personalitate umană dezirabil din punct de vedere social. 

Pentru a răspunde cât mai bine la această comandă socială, şcoala a fost nevoită să-şi 
reconsidere rolul său în societate, să-şi asume noi responsabilităţi, să modifice rolurile celor 
ce activează în cadrul ei, deplasând accentul de pe conţinuturi şi personalitatea cadrului 
didactic, pe metode participativ-active şi personalitatea elevului. Numai în acest fel, procesul 
instructiv-educativ, ca activitate fundamentală desfăşurată în cadrul instituţiei şcolare poate 
contribui la realizarea finalităţilor educaţionale de formare a unei personalităţi umane 
autonome şi armonios dezvoltată pe toate planurile vieţii psihice: intelectual, moral, estetic, 
fizic, afectiv-motivaţional şi voliţional. 
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În demersul de integrare în viaţa educaţională a societăţii a cuceririlor ştiinţei, tehnicii 
şi tehnologiei informaţionale într-un tot funcţional, Instruirea asistată de calculator a 
devenit răspunsul pertinent al şcolii în acest sens. De asemenea, tot Instruirea asistată de 
calculator este şi soluţia găsită de şcoală pentru reconsiderarea rolului acesteia, a diferitelor 
componente ale procesului instructiv-educativ şi de atingere a finalităţilor educaţionale.  

Astfel, Instruirea asistată de calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, 
un nou mod de organizare a procesului instructiv-educativ, promovată în ultimele două 
decenii, atât în ţările dezvoltate, cât şi în unele în curs de dezvoltare, într-un ritm considerabil.  

În ceea ce priveşte Instruirea asistată de calculator, se conturează patru mari direcţii de 
acţiune, şi anume: 

 Predarea-învăţarea informaticii cu toate ramurile sale;  
 Programarea pedagogică a conţinutului de studiat şi a activităţii de învăţare a 

elevului în legătură cu acel conţinut;  
 Elaborarea programului-computer;  
 Sectorul care se ocupă cu problemele de hardware şi software specifice 

învăţământului. (Ionescu şi Radu, 2001) 
În ceea ce ne priveşte, ne vom opri la cea de-a doua, referitoare la organizarea 

conţinutului învăţării şi a activităţii de învăţare a elevului cu ajutorul calculatorului. Din 
această perspectivă, Instruirea asistată de calculator nu presupune introducerea empirică a 
acestei resurse, calculatorul, în procesul intructiv-educativ, ci dimpotrivă, urmărindu-se o linie 
didactică bine precizată, bazată pe orientări pedagogice, psihologice şi metodice şi 
beneficiind, în acelaşi timp, şi de participarea la realizarea acestei instruiri asistate, a unor 
cadre didactice pregătite în acest sens, din punct de vedere psihopedagogic. Tot pentru o bună 
integrare în practica şcolară a Instruirii asistate de calculator este necesar ca cei implicaţi în 
acest proces să asigure o serie de condiţii premergătoare demersului integrativ, cum ar fi:  

 Adaptarea educaţiei la cerinţele actuale ale societăţii informaţionale, dar şi la 
cele de perspectivă, numai în acest fel, educaţia putând deveni un factor de 
dezvoltare reală a societăţii şi indivizilor ce o compun; 

 Îmbogăţirea şi modernizarea permanentă a sistemului metodelor de 
învăţământ;  

 Realizarea de progrese în domeniul tehnologiilor informaţionale, şi ca o 
consecinţă: 

 Informatizarea cât mai pregnantă a tuturor sectoarelor vieţii socio-economice. 
(Ionescu şi Radu, 2001). 

Ca orice lucru nou care încearcă să modifice activităţile de bază ale omului şi 
Instruirea asistată de calculator a stârnit vii contradicţii, îngrijorări şi rezerve, mai ales în 
lumea educaţională, şi cu precădere din partea unor educatori şi cercetători, iar de cealaltă 
parte, entuziasm şi supraevaluare din partea altora. Entuziasmul cu care a fost primită 
Instruirea asistată de calculator a venit din partea acelor cadre didactice care au fost 
întotdeauna focalizate pe elev, pe dezvoltarea liberă şi creativă a acestuia, pe participarea lui 
activă şi conştientă la propria-i formare. Pentru aceste cadre didactice, Instruirea asistată de 
calculator a oferit posibilitatea de a deveni „adevăraţi educatori”, adică ghizi şi animatori, 
moderatori, fini observatori ai procesului instructiv-educativ, evaluatori şi, îndeosebi, 
formatori preocupaţi de cultivarea atitudinilor superioare şi a capacităţilor intelectuale, iar 
elevilor le-a oferit posibilitatea reală de a se autoeduca, autoforma şi autoevalua. De 
asemenea, prin faptul că Instruirea asistată de calculator, ca mod de organizare a procesului de 
învăţământ, integrează într-un mod funcţional resurse umane (cadre didactice şi elevi) şi 
resurse materiale deosebite (prezenţa unui computer şi a altor tehnologii informaţionale) 
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devine o activitate mult mai plăcută şi mai dorită de către elevi, aceştia având posibilitatea de 
a se implica activ în procesul de formare a personalităţii lor şi de a deveni cetăţeni europeni, 
prin abilitarea lor în utilizarea acestor tehnologii informaţionale. Aceste „avantaje” văzute de 
către unii educatori au fost considerate „ameninţări” pentru alţii care au considerat Instruirea 
asistată de calculator ca pe o „amputare” a relaţiei profesor-elev, derivată din lipsa pe 
perioade destul de lungi de timp a interacţiunii directe între cei doi ploi ai educaţiei, pe 
parcursul transmiterii noului conţinut informaţional. Din perspectiva elevului, partizanii 
„amputării” relaţiei profesor-elev au considerat că relaţia care se stabileşte între elev şi 
computer este una ce „bruiază” relaţiile psihosociale din mediul şcolar, computerul neputând 
să înlocuiască interacţiunea între congeneri, interacţiune menită să formeze personalitatea 
elevilor. 

Dincolo de aceste contradicţii, Instruirea asistată de calculator are anumite calităţi 
recunoscute şi de o parte şi de cealaltă, printre care:  

 Capacitatea de furniza cu rapiditate şi fără greş, un volum mare de informaţii şi 
cunoştinţe, bine sistematizate după principii psihopedagogice şi metodice, (acest 
lucru este posibil atunci când programul a fost elaborat de o echipă 
interdisciplinară formată din pedagogi, programatori, logicieni şi specialişti ai 
diferitelor domenii ale ştiinţei cu care se interferează Instruirea asistată de 
calculator, în acest sens se poate vorbi de computer ca fiind „un accelerator 
pedagogic”);  

 Informaţiile organizate şi sistematizate pot fi oferite unui număr mare de educabili 
care le solicită, (elevi, studenţi, adulţi în perfecţionare), furnizându-le o asistenţă 
psihopedagogică de foarte bună calitate;  

 Posibilitatea individualizării reale şi complete a învăţării, şi prin aceasta, punerea 
în aplicare a Modelului Învăţării Depline a lui Caroll şi Bloom, prin faptul că 
„asistenţa psihopedagogică” oferită de calculator se adaptează ritmurilor fiecărui 
educabil, furnizează soluţii în funcţie de natura greşelilor făcute, fiind capabilă să 
întreţină dialogul cu cel care îi solicită ajutorul şi, mai ales să ofere feed-back-ul 
atât de necesar şi de o manieră promptă. (Văideanu, 1988). 

Derivate din calităţile pe care le comportă Instruirea asistată de calculator, utilizarea 
acestui dispozitiv, calculatorul, dă posibilitatea realizării unui şir de operaţii didactice foarte 
importante care ţin de evaluare, cu precădere, dar şi de dezvoltarea creativităţii elevilor. 
Astfel, pe lângă faptul că oferă informaţii organizate conform programelor sau în funcţie de 
cererile celui asistat, oferă posibilitatea:  

 Chestionării celui ce învăţă pentru identificarea lacunelor în procesul de învăţare a 
noului conţinut;  

 Corectării greşelilor şi eliminării lacunelor identificate prin furnizarea de 
informaţii pertinente;  

 Sprijinirii eforturilor de autoevaluare ale celui ce învăţă;  
 Realizării unor activităţi de recapitulare a unor teme, a unor module, a conţinutului 

unor discipline;  
 Efectuării unor exerciţii şi activităţi de stimulare a creativităţii; 
 Simulării unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea, 

în felul acesta, a unor demonstraţii experimentale;  
 Creării unor situaţii-problemă cu valoare stimulativă, motivaţională şi formativă 

pentru elevi sau cu statut de instrument de testare a cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor elevilor;  
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 Organizării de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi abilităţilor 
sau în scopul îmbogăţirii acestora. (Jinga şi Istrate - coord., 1998; Văideanu, 1982, 
Ionescu şi Radu, 2001) . 

Calculatorul poate realiza aceste operaţii pentru grupuri de elevi/studenţi sau pentru 
fiecare elev/student. În consecinţă, se poate atinge un nivel înalt de individualizare a 
procesului instructiv-educativ, respectându-se în acest fel, un vechi principiu al 
învăţământului, şi anume: învăţământul pentru fiecare. În acelaşi timp, calculatorul poate fi 
programat şi folosit astfel încât să fie util în crearea unor situaţii educaţionale diferite în 
funcţie de nevoile educabililor, indiferent de vârsta şi background-ul acestora: învăţare în 
grupe mari, pe grupe mici sau studiu individual. 

Instruirea asistată de calculator este o instruire programată la baza căreia stau câteva 
idei fundamentale:  

 Fragmentarea pe unităţi de învăţare mici, pe paşi, pe secvenţe bine delimitate cu 
scopul de a se putea oferi educabilului cât mai multe confirmări sau întăriri ale 
răspunsurilor corecte;  

 Participarea activă şi conştientă a elevului la propria-i formare;  
 Feed-back-ul oferit prompt, astfel încât elevul să aibă posibilitatea de a compara 

rezolvarea sa cu răspunsul corect;  
 Respectarea particularităţilor individuale, în acest fel ţinându-se cont de un alt 

vechi principiu al învăţământului: educaţia conform naturii; precum şi 
parcurgerea programului de instruire fără bariere de timp (acestea de multe ori 
dovedindu-se adevărate „frâne” în calea succesului şcolar). 

Dacă până acum am prezentat o serie de avantaje ale Instruirii asistate de calculator, 
această modernă şi eficientă, de cele mai multe ori, modalitate de organizare a procesului 
instructiv-educativ, are şi anumite limite, unele dintre acestea fiind deja amintite în 
„pledoaria” cadrelor didactice care cred în deteriorarea relaţiei profesor-elev, şi, de ce nu, în 
deteriorarea propriului lor rol în procesul de învăţământ. Astfel, alături de faptul că relaţia 
profesor-elev poate suferi o oarecare deteriorare datorată lipsei ei pe anumite secvenţe, 
individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi duce la 
izolarea actului de învăţare de contextul său psihosocial. Împărţirea pe secvenţe mici şi bine 
delimitate a conţinuturilor duce la atomizarea excesivă a materiei, favorizându-i pe acei elevi 
cu o gândire analitică, dar nu şi pe cei cu o gândire globală, sintetică. Cu toate că s-ar putea 
crede că Instruirea asistată de calculator minimalizează rolul cadrului didactic în procesul de 
predare-învăţare-evaluare, ea poate duce de fapt la prea multă „tutelare”, din partea cadrului 
didactic, acesta dirijând pas cu pas activitatea mentală a educabililor şi, prin aceasta, 
împiedicându-i să-şi dezvolte abilităţi creative şi spiritul antreprenorial şi de iniţiativă, atât de 
mult dorite la educabili de către societatea actuală. Alte dezavantaje sunt de natură materială., 
adică poate exista situaţia în care Instruirea asistată de calculator să nu poată fi pusă în 
practică datorită lipsei de resurse tehnologice, lipsa calculatorului sau a altor dispozitive 
necesare pentru organizarea în condiţii optime a procesului de învăţământ sub această formă 
de asistare. Un ultim tip de dezavantaje vine tot dinspre partea cadrelor didactice, în sensul fie 
al rezistenţei faţă de „ultimele noutăţi în materie de tehnologie informaţională” care să 
„interfereze” cu predarea pe care o realizează foarte bine în manieră tradiţională de foarte 
mult timp şi cu rezultate deosebite, fie al lipsei de abilitare în utilizarea tehnologiilor 
informaţionale, în general şi a calculatorului, în special, abilitare care necesită eforturi din 
partea profesorilor, cu precădere din partea celor rezistenţi.   

În concluzie, Instruirea asistată de calculator şi introducerea calculatorului în şcoală nu 
trebuie să devină un scop în sine, ci una dintre multiplele modalităţi de obţinere a unei învăţări 
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de calitate şi a unei eficienţe crescute a predării şi evaluării. Calculatorul în procesul de 
predare-învăţare-evaluare trebuie să fie un auxiliar al profesorului, acesta trebuind să deţină 
controlul procesului instructiv-educativ şi tot lui revenindu-i rolul principal în planificarea, 
proiectarea, organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea procesului instructiv-educativ. 
De asemenea, calculatorul trebuie să fie utilizat cu competenţă pedagogică de către profesori 
care trebuie să cunoască şi să stăpânească foarte bine finalităţile educaţiei, principiile de ordin 
psihopedagogic care o guvernează, metodele de predare şi de evaluare (atât pe cele 
tradiţionale, cât şi pe cele din registrul mai nou), mijloacele didactice care în combinaţie 
optimă şi funcţională cu metodele şi formele de organizare a învăţării dau strategii didactice 
eficiente, iar din punct de vedere psihologic, particularităţile diferitelor vârste ale celor ce 
învăţă şi ale căror personalităţi trebuie să le formeze într-o manieră autonomă şi armonioasă 
din toate punctele de vedere. Valenţele formative ale acestui auxiliar al profesorului şi al 
elevilor trebuie analizate având în vedere faptul să sistemul de organizare a procesului 
instructiv-educativ pe clase şi lecţii va mai fi mult timp principalul mod de organizare a 
procesului de învăţământ românesc şi de introducere a mijloacelor tehnice de instruire. În 
consecinţă, ceea ce cadrul didactic poate face foarte bine cu mijloace clasice, nu este necesar 
să fie făcut cu mijloace complicate. De asemenea, să nu uităm un alt aspect, amintit deja, şi 
anume faptul că grupul-clasă de elevi „rămâne spaţiul de contacte personale, un tip de 
laborator într-o lume pur tehnică dacă elevul ar rămâne în dialog permanent sau exclusiv cu 
calculatorul” (Radu şi Ionescu, 1986, p. 7). 
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Abstract 
Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-ul 

asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, muzee, 
biblioteci online. Acest mediu virtual constituie, totodată, spaţiul în care elevii îşi pot publica lucrările online 
pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le ofere feed-back. 

Articolul de faţă identifică o serie de valenţe pedagogice care pot fi atribuite Web-ului, prezentând cu 
titlul exemplificativ modalităţi de valorificare a resurselor Web în învăţarea elevilor de ciclu primar, la toate 
ariile curriculare. 

Cuvinte cheie: învăţare, Web, tehnologii informaţionale şi de comunicare 
 
 
Web site-urile sunt instrumente puternice de comunicare şi promovare. Ele facilitează 

publicarea muncii elevilor şi asigurarea materialelor de învăţare pentru elevi, care le pot 
accesa fie în şcoală, fie în afara ei.  

Web site-ul este o colecţie de pagini scrise într-un cod (de regulă HTML) care rulează 
pe un computer şi care poate fi accesată de alte computere din orice zonă a lumii. Un site 
poate fi alcătuit dintr-o singură pagină cu informaţii sau din mai multe, mergând până la sute 
de astfel de pagini. Poate conţine doar texte sau o combinaţie de grafică, artă, fotografii, 
filme, clipuri, sunete şi animaţii.  

Paginile Web trebuie scrise într-un cod, astfel încât să poată fi descifrate de computere 
indiferent de locaţie şi de modelul acestora. Cu ajutorul unui modem pentru conectare la 
reţeaua Internet şi un program browser, precum Internet Explorer sau Netscape, se poate 
accesa orice Web site din lume. 

Scopul principal al oricărui Web site este de a face cunoscută lumii existenţa unei 
anumite organizaţii. Majoritatea site-urilor sunt comerciale şi fac reclamă unor servicii şi 
produse, dar multe dintre ele aparţin unor organizaţii non-profit, precum fundaţii, 
departamente şi agenţii guvernamentale, instituţii şcolare, locaţii de interes public, precum 
muzee şi galerii de artă. 

Astfel că Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice 
actuale incluse în  baze de date, muzee, biblioteci online. Elevii experimentează în direct 
explorări ştiinţifice şi interacţionează cu cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi 
să îi ghideze în propriile lor căutări. Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot 
schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. Cadrele didactice pot organiza excursii 
virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în lipsa 
Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată  locul în care elevii îşi 
pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le 
răspundă. 
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Web-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de 

învăţare.50 Cadrele didactice pot prelua scurte filme, imagini interactive, animaţii audio şi 
grafice pentru a creşte atractivitatea învăţării. Aceste valenţe, ale Web-ului constituie resurse  
incredibile, care nu pot fi identificate în manualele sau auxiliarele tradiţionale. 

Inovaţiile din ultimii ani permit utilizarea resurselor Web, fără necesitatea conectării la 
Internet. Acest fapt este posibil datorită unui software denumit WebWacker. Acest program 
descarcă pagini Web, inclusiv texte, animaţii sau legături cu alte Web site-uri, stocându-le pe 
desktop-ul computerului. Aceste pagini sunt apoi plasate în fişiere şi transmise de la un 
computer la altul. Dacă o şcoală are doar un singur computer conectat la Internet, profesorul 
poate salva resursele Web necesare pentru clasa de elevi pe o dischetă sau pe un CD-ROM 
care introduse în computerul din clasă permite elevilor să vizualizeze paginile descărcate de 
pe Web. 

 
1.1. UTILIZAREA WEB SITE-ULUI ŞCOLII PENTRU ACTIVITĂŢI 

CURRICULARE 
Web site-ul şcolii poate fi înţeles ca un panou de afişaj, care poate fi văzut de întreaga 

lume, oferind şcolii oportunitatea de a expune munca elevilor în faţa unui public mai larg, de 
a-i responsabiliza pe elevi prin oferirea unei audienţe şi de a ilustra genul şi calitatea activităţii 
din şcoală.  

Existenţa uni Web site al instituţiilor şcolare poate contribui la: 
 oferirea informaţiilor despre şcoală, elevilor şcolii şi părinţilor acestora, precum şi 

potenţialilor elevi şi părinţi; 
 expunerea exemplelor de activitate a elevilor, în cuvinte, imagini, sunete şi filme 

scurte; 
 asigurarea unui canal de comunicare cu şcoala, în special pentru părinţi; 
 împărtăşirea resurselor de predare-învăţare; 
 transmiterea ideilor şcolii către un public mai larg. 
Web site-ul oferă o mulţime de oportunităţi pentru implicarea elevilor în publicarea 

propriilor materiale. Fie că vor învăţa sau nu cum să utilizeze un program simplu de 
configurarea a Web site-ului (mulţi elevi mai mari vor fi în stare să o facă), elevii pot fi 
implicaţi în realizarea unor fotografii digitale, în scanarea unor imagini, a unor texte scrise de 
mână, în scrierea unor materiale suplimentare. Deşi reprezintă mijloace care utilizează mari 
cantităţi de memorie a paginii Web, înregistrările video digitale sunt foarte adecvate pentru 
Web şi, odată ce elevii se familiarizează cu tehnicile de filmare şi editare, oportunitatea de a-
şi prezenta filmele pe Web site este foarte motivantă. 

Crearea materialelor pentru Web site-ul şcolii are o eficienţă evidentă la discipline de 
învăţământ ca limba română şi informatică, dar Web site-ul poate deveni un spaţiu al 
informării despre activitatea de învăţare desfăşurată şi în alte arii curriculare. Elevii au 
posibilitatea: 

 să discute despre informaţiile de care au nevoie şi despre cum pot să le găsească şi 
să le utilizeze; 

 să împărtăşească şi să schimbe informaţii într-o multitudine de forme; 
 să înregistreze cerinţele publicului şi să analizeze cu atenţie conţinutul şi calitatea 

informaţiilor comunicate; 

                                                
50 Alec M. Bodzin, Incorporating the World Wide Web in the Science Classroom, www.ncsu.edu, Departament 
of Math, Science and Technology Education, North Carolina State University, USA; 
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 să-şi revizuiască munca pentru a-i ajuta pe alţii să-şi dezvolte ideile; 
 să descrie şi să discute despre eficienţa muncii lor cu ajutorul TIC, comparând-o 

cu alte metode şi luând în considerare efectele pe care le are asupra altora; 
 să discute despre cum ar putea să-şi optimizeze munca pe viitor. 

 
 

Web site-ul Şcolii Generale Barnfields, Marea Britanie 
Produse ale activităţii elevilor din clasa I  

 
1.2. UTILIZAREA RESURSELOR WEB LA MATEMATICĂ 
Pe Internet sunt disponibile multe aplicaţii bune de matematică care pot fi descărcate 

şi utilizate fără conectare la Internet. Unele pot fi descărcate şi adaptate de către învăţător 
pentru a corespunde obiectivelor curriculare specifice. 

 
Robotul Unit. Acest program poate fi descărcat pe calculator. Elevilor li se cere să 

direcţioneze sau să programeze un robot care să îndeplinească o anumită sarcină. 
 

 
URL: www.mape.org.uk/atartower/unit/index.htm 

 
Conţinuturi curriculare vizate: orientare spaţială şi localizări în spaţiu; grupare de 

obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate; sortarea şi clasificarea 
obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate; aprecierea globală, compararea numărului de 
elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă; numere 
naturale de la 0 la 10 (curriculum clasa I). 
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Copiii nu dobândesc abilităţi şi strategii matematice pur şi simplu. Ei au nevoie să fie 
învăţaţi cum să raţioneze, cum să verifice dacă răspunsurile lor sunt corecte şi cum să facă 
planul de rezolvare a problemelor matematice. Au nevoie de oportunităţi să-şi exprime ideile 
în faţa învăţătorului şi a colegilor, să facă încercări şi să asculte cum au găsit colegii o 
anumită soluţie. Această interacţiune este vitală pentru dezvoltarea ideilor matematice. 

Unii copii beneficiază de utilizarea computerului pentru a exersa şi pentru a-şi 
consolida cunoştinţele şi capacităţile matematice. Acest lucru poate fi realizat în timpul 
pauzelor, după şcoală sau acasă. Utilizarea TIC în timpul lecţiilor ar trebui să se axeze pe 
modelarea conceptelor şi strategiilor matematice cu întreaga clasă de elevi sau în grupuri mici 
şi ar trebui să vizeze ridicarea standardelor matematice. 

 
Trei săgeţi. Acesta este un joc online de aruncare a săgeţilor, pentru doi jucători. Jocul 

solicită elevii să-şi folosească cunoştinţele referitoare la numerele formate din una, două sau 
trei cifre.  

 
URL: www.primarygames.co.uk/dartscheck/dartsthrowers.html 

 
Conţinuturi curriculare vizate: strategii de calcul mintal; adunarea şi scăderea 

numerelor naturale în concentrul 0-1000; înmulţirea şi împărţirea 0-100. 
La clasa a IV-a, se reactualizează cunoştinţele elevilor despre numere scrise cu una, 

două sau trei cifre. Se precizează elevilor că pe ţintă, atingerea bulinei centrale semnifică 50 
de puncte, a cercului interior triplează valoarea numărului, iar a cercului exterior dublează 
valoarea. Elevii trebuie să cumuleze punctajul cerut din cât mai puţine aruncări. De exemplu, 
fiind cerută înscrierea a 56 de puncte, aruncătorii trebuie să descompună acest număr prin 
adunări şi înmulţiri: dublu 20 adunat cu dublu 8, sau triplu 10 adunat cu dublu 13, sau triplu 
15 adunat cu 11 etc. 

Învăţătorul pune întrebări, precum:  
Care este cel mai mare scor pe care îl putem obţine aruncând o singură săgeată? Cum 

se poate obţine acest scor? Care ar putea fi cel mai mare scor care poate fi obţinut prin 
aruncarea a trei săgeţi? Dacă obiectivul nostru este x, ce număr ar trebui să ţintim? De ce? 

 
Roata norocului. Acest joc online ajută la formarea şi consolidarea capacităţii de 

citire, scriere, estimare, comparare a numerelor naturale cuprinse între 1.000-1.000.000. 
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URL: www.primarygames.co.uk/spintowin/wheelres.html 

 
Conţinuturi curriculare vizate: numere naturale de la 0 la 1 000 000: formare, scriere, 

citire, comparare; scăderea numerelor naturale în concentrul 0 –1 000 000 (curriculum clasa a 
IV-a); numere naturale de la 0 la 100 000: formare, scriere, citire, comparare; scăderea 
numerelor naturale în concentrul 0 –100 000 (curriculum clasa a III-a); numere naturale de la 
0 la 1 000: formare, scriere, citire, comparare; scăderea numerelor naturale în concentrul 0 –1 
000 (curriculum clasa a II-a); 

Elevii lucrează în perechi, fiecare jucător având de completat un număr de 3-5 cifre 
(prestabilit), învârtind roata norocului. Cifra obţinută după fiecare rotire trebuie plasată în 
casetele libere astfel încât jucătorul să formeze un număr cât mai mare. Câştigă cel care, la 
final a obţinut numărul cel mai mare. Elevul care pierde, efectuează diferenţa dintre cele două 
numere. 

 
Aranjarea ouălor. Programul exersează capacitatea elevilor de clasele I-II de a 

ordona numere naturale în concentrul 0-1 000. Jocul poate fi setat pentru a genera diferite 
categorii de numere naturale (0-12; 0-30; 0-50; 0-100; 0-300), putând fi astfel utilizat de la 
clasa I până la clasa a IV-a. 

 

 
 

URL: www.primarygames.co.uk/pg3/orderegg/ordereggsKS1.html 



 TIC aplicate în învăţare – învăţarea bazată pe Web           HALIC 
 

 
 

Revista de Informatică Socială  87    www.ris.uvt.ro 

Conţinuturi curriculare vizate: numere naturale de la 0 la 10; de la 10 la 30; de la 30 la 
100: citire, comparare, ordonare (curriculum clasa I); numere naturale de la 0 la 1 000: citire, 
comparare, ordonare (curriculum clasa a II-a). 

Jocul generează seturi de numere naturale pe care elevii trebuie să le ordoneze 
crescător, într-un timp care poate fi prestabilit. Animaţia şi grafica este atrăgătoare pentru 
elevii de vârstă şcolară mică, numerele fiind scrise pe ouă care trebuie aranjate în cuibarele 
găinilor. 

 
Învăţarea citirii orei pe ceas. Acest Web site oferă o colecţie de resurse online şi fişe 

care pot fi printate pentru predarea unităţilor de măsurare a timpului mai mici decât o zi (ora, 
minutul). Conţinuturi curriculare vizate: măsurarea timpului; recunoaşterea orelor fixe pe 
ceas; unităţi de măsură: ora (clasa I); unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul (clasa a II-a, 
a III-a, a IV-a). 

  

 
URL: www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec2.html 

Programul solicită elevii să identifice ora şi minutul indicate de ceasurile analogice 
afişate şi să realizeze corespondenţa între ceasurile analogice şi cele digitale. Exerciţiul este 
cronometrat, ceea ce permite elevilor să concureze între ei. 

O altă opţiune a programului este cea de citire a orei indicate pe un ceas analogic, 
respectiv digital, şi de formare de către elevi a altei ore cu ajutorul instrumentelor oferite: din 
minut în minut, din 5 în 5 minute, 10 minute, 15 minute, 30 minute sau o oră.  

 
 

 
URL:  www.teachingtime.co.uk/clock/clockres.html 
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Opţiunea „Opreşte ceasul” solicită elevii să citească ora scrisă în cuvinte şi să oprească 
rotirea acelor de ceas în momentul în care acestea indică ora cerută de program. Pentru fiecare 
oprire a ceasului se acordă un număr de puncte, în funcţie de cât de apropiată este ora indicată 
pe ceasul oprit, de ora cerută. 

 

 
URL: www.teachingtime.co.uk/clock2/clockwordsres.html 

 
La matematică, învăţătorii/profesorii pot utiliza o gamă largă de software pentru 

consolidarea diferitelor concepte matematice, pentru a demonstra cunoştinţe şi capacităţi 
matematice prin rezolvare de probleme. Introducerea tehnologiilor de prezentare face, însă, ca 
TIC să aibă efecte directe asupra predării curente a matematicii. Rolul  
învăţătorului/profesorului devine astfel tot mai important în ridicarea standardelor curriculare. 
Învăţătorii/profesorii pot utiliza TIC pentru demonstrarea ideilor şi strategiilor matematice, 
pentru explicare şi interogare, stimularea discuţiilor, solicitare de estimări şi interpretări. TIC 
pot fi folosite eficient cu întreaga clasă de elevi pentru a expune munca elevilor şi pentru a le 
permite acestora să explice ce au învăţat şi cum au ajuns la un anumit rezultat. 

 
1.3. UTILIZAREA RESURSELOR WEB LA LIMBA ROMÂNĂ 
În proiectarea lecţiilor de limba română, trebuie să se pornească de obiectivele de 

referinţă din curriculum, iar TIC vor fi selectate ca resurse doar dacă pot susţine realizarea 
acestor obiective. Învăţătorii/profesorii trebuie să aprecieze dacă  utilizarea TIC va face 
predarea-învăţarea mai uşoară, mai bună sau diferită. De exemplu, cu ajutorul TIC cadrele 
didactice pot prezenta cu uşurinţă un text elevilor şi pot accentua modurile în care limbajul 
descriptiv este utilizat pentru a caracteriza un personaj într-un text. De asemenea, TIC permit 
învăţătorilor/ profesorilor să prezinte mai bine diferite stiluri de scriere, iar elevilor să scrie şi 
să corecteze mai uşor, luând în considerare un anumit public. TIC facilitează accesul elevilor 
la diferite texte, selectarea şi modificarea acestora în moduri în care, în lipsa tehnologiei, nu ar 
fi posibile. 

Diferite tipuri de software pot fi utilizate pentru formarea şi consolidarea capacităţilor 
de citire şi scriere, precum auzul fonematic, strategiile de citire, scrierea, rearanjarea şi 
rafinarea scrisului. Introducerea tehnologiilor de prezentare produce, însă, efecte 
semnificative asupra predării-învăţării de zi cu zi, pe măsură ce elevii au acces la noi tipuri de 
experienţe, datorită naturii interactive a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.  

Utilizarea TIC permite învăţătorilor/profesorilor să demonstreze strategii de citire, 
scriere sau pronunţie, să explice şi să pună întrebări, să stimuleze discuţii asupra a ceea ce a 
fost prezentat, să invite la interogaţii, predicţii şi interpretări.  
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Cadrele didactice trebuie, însă, să evite riscul utilizării mecanice a TIC în predare-
învăţare, punând accentul pe explorarea cu TIC a textelor autentice. Utilizarea tehnologiilor 
de prezentare face posibil ca elevii să expună, să demonstreze şi să explice ce au învăţat, 
publicându-şi lucrările.     

Descoperă Europa este un Web site  special destinat elevilor, care sunt invitaţi să 
exploreze aspecte din cultura, tradiţiile, obiceiurile ţărilor europene, însoţiţi de un ghid 
interactiv. Site-ul oferă poveşti originare din diferite zone ale Uniunii Europene, legende şi 
mituri, informaţii despre ţările şi oraşele europene adaptate capacităţii de înţelegere a elevilor 
din clasele primare, toate însoţite de grafică  şi animaţii deosebite.    

 
URL: www.descoperaeuropa.ro 

 
1.4. UTILIZAREA RESURSELOR WEB LA ŞTIINŢE 
Web-ul oferă numeroase resurse care pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi calitatea 

predării-învăţării la ştiinţe. Unele resurse pot fi folosite direct de către elevi, pe când altele vin 
în sprijinul cadrelor didactice care îşi pot pregăti astfel materiale pentru lecţii. 

TIC pot deveni deosebit de utile la ştiinţe, deoarece creează oportunităţi pentru 
demonstrarea situaţiilor care sunt dificil de vizualizat. De exemplu, animaţiile îi pot ajuta pe 
elevi să înţeleagă concepte complicate precum circuitul apei în natură. Imaginile video pot 
aduce aproape de copii zone geografice inaccesibile fizic. 

 
Virtual Arad. Web-ul poate nu doar să apropie de elevi zone îndepărtate, ci şi să 

faciliteze cunoaşterea în detaliu a mediului social şi cultural apropiat. Curriculum-ul de 
Cunoaşterea mediului prevede ca şi conţinuturi ale învăţării pentru clasa I elemente ale 
mediului social şi cultural: obiective sociale şi culturale din cartier şi localitate. Astfel că 
realizarea unor excursii şi drumeţii pentru cunoaşterea municipiului Arad ar putea fi 
completată de inserarea în lecţie a învăţării bazate pe Web. Web site-urile oraşului Arad oferă 
o colecţie utilă de informaţii despre istoricul, geografia şi instituţiile de cultură ale Aradului. 
Hărţi, date statistice, colecţii de fotografii actuale dar şi de la începutul secolului XX, vin în 
sprijinul învăţării despre mediul social şi cultural local. Obţinând informaţii prin experienţă 
directă despre oraşul natal, elevii îşi pot consolida şi sistematiza cunoştinţele, preluând de pe 
site-urile Web fotografii de înaltă calitate şi informaţii detaliate pe care le includ în propriile 
portofolii. Prin introducerea Web-ului în învăţare, elevii îşi dezvoltă capacităţile de analiză, 
sinteză, generalizare, având posibilitatea de a compara imaginea percepută direct a unei 
clădiri din localitate, cu fotografia acelei construcţii.  
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URL: www.arad.info.ro  şi www.virtualarad.net 

 
Integrarea Web site-urilor în unitatea de învăţare Plante şi animale, detalii de 

conţinut Plante din alte zone ale lumii, clasa a II-a: 
 
Cu o zi înainte, învăţătoarea a selectat mai multe Web site-uri potrivite şi le-a 

introdus în secţiunea Favorites a browser-ului Internet Explorer. A pregătit pentru fiecare 
elev fişe cu informaţii despre câteva plante exotice şi a adus din biblioteca şcolii atlasele 
botanice disponibile.  

Învăţătoarea spera că elevii vor ajunge cu uşurinţă la paginile Web selectate pentru 
ei, având în vedere că elevii tocmai începuseră în acel semestru să înveţe cum să utilizeze 
computerul. Unii dintre ei aveau computere acasă şi erau mai familiarizaţi cu ele. 
Învăţătoarea se baza pe acei elevi să îşi ajute colegii să acceseze Internetul.  

Lecţia viza dezvoltarea la elevi nu doar a curiozităţii asupra plantelor exotice, ci şi a 
unui sentiment de admiraţie şi respect pentru biodiversitatea planetei. Acest sentiment de 
respect conduce la formarea comportamentului de protejare a mediului înconjurător. 

Integrarea resurselor Web în predarea acestei lecţii face posibil ca fiecare elev să 
observe o multitudine de fotografii ale plantelor exotice. Totodată, permite elevilor să 
privească reproduceri tridimensionale ale habitatului din junglă. Deocamdată, aceasta 
reprezintă singura modalitate în care elevii pot fi conştienţi de existenţa unor plante exotice. 
Neutilizarea Internetului sau a computerelor ar fi făcut ca lecţia să fie mai puţin atractivă şi 
convingătoare. Ar fi rămas opţiunea folosirii ilustraţiilor din cărţi (precum atlasul botanic), 
care nu erau, însă, disponibile pentru fiecare elev. În plus, o reproducere tipărită într-o carte 
nu este întotdeauna la fel de expresivă ca şi o imagine afişată pe monitorul computerului. 
Imaginile, simulările vizuale şi clipurile oferă importante oportunităţi educaţionale datorită 
faptului că analizatorul vizual este cel mai utilizat de către fiinţele umane.  

Tehnologia a favorizat învăţarea elevilor în special în sensul formării sentimentului 
de admiraţie şi a dorinţei de a vedea plantele exotice în habitatul lor natural. Ei au învăţat, 
mai presus de conţinutul curricular al lecţiei, că Internetul oferă o mare oportunitate: 
crearea de legături între diferite locuri din întreaga lume. 

În timpul lecţiei, învăţătoarea a observat că elevii erau surprinşi să înveţe despre 
plante despre care nu auziseră înainte. Aceasta era o atitudine excelentă deoarece crea 
motivaţie pentru învăţare. Erau, de asemenea, fascinaţi de mărimea, forma şi culorile vii ale 
orhideelor. Privind mai multe specii de orhidee, elevii au descoperit şi au formulat, în mod 
spontan, asemănări între aceste flori şi insecte. A fost ceva neaşteptat. Ei au adresat 
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întrebări interesante: De ce sunt orhideele aşa de colorate? Cât timp rămân aceste flori 
deschise? De ce nu cresc şi în ţara noastră?  

Câţiva elevi au fost atât de impresionaţi de aceste plante care cresc în alte zone ale 
Globului, încât au rămas la computere privind orhideele chiar şi după ce lecţia se încheiase. 
Ei au rugat-o pe învăţătoare să le mai acorde puţin timp în acest sens. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care integrarea Web site-urilor în învăţare poate fi considerată un 
succes. 

Descoperirea unei noi realităţi (plante din alte zone ale lumii) i-a făcut pe elevi 
foarte receptivi. Imaginile selectate de pe Internet au reuşit să le dezvolte percepţia asupra 
lumii. A doua zi, elevii au început să încorporeze în mod spontan acele imagini în propriile 
lor reprezentări (desen, picturi, limbaj, texte). De exemplu, lucrând la proiectul Ce înseamnă 
pacea pentru mine, elevii au reprezentat în desenele lor palmieri şi orhidee. Având în vedere 
că ei nu văzuseră palmieri înainte, aceasta ilustrează impactul pozitiv pe care l-a avut lecţia 
asupra lor.  

O remarcă a unei eleve a reprezentat începutul discuţiei despre legătura dintre plante 
şi climă. Eleva a împărtăşit colegilor faptul că a văzut palmieri pe litoralul Mării Negre. 
Elevii au discutat despre tentativa de aclimatizare a palmierilor la condiţiile oferite de clima 
ţării noastre. Realizând legături între conceptele predate şi situaţiile de viaţă reală, elevii au 
demonstrat interesul şi implicarea lor completă în această activitate de învăţare.    

Integrarea tehnologiei presupune din partea cadrului didactic o investiţie 
suplimentară de timp pentru proiectarea şi pregătirea activităţilor educaţionale. 
Învăţătorul/profesorul se bazează pe tehnologie pentru realizarea lecţiei. Aceasta înseamnă 
că totul trebuie să fie pregătit cu grijă pentru a funcţiona. Învăţătorul/profesorul trebuie să 
se asigure că legarea la Internet este posibilă şi că paginile Web nu conţin imagini şi 
informaţii nerecomandate minorilor. Acesta reprezintă un aspect foarte important al 
integrării Web-ului în învăţare. Cadrul didactic trebuie să aleagă cu grijă site-urile pe care 
elevii le vor deschide. Elevii trebuie asistaţi şi supravegheaţi permanent în timpul navigării 
pe Internet.  

Pentru integrarea Web site-urilor în lecţie, elevii ar trebui să deţină anumite abilităţi 
computeriale, dar acestea nu reprezintă o problemă dacă alte echipamente tehnologice sunt 
disponibile (de exemplu, table interactive, videoproiectoare).  

Instrumentele de evaluare corespunzătoare pentru o astfel de activitate de învăţare 
sunt prezentările orale, portofoliile, rubricile. Învăţătoarea a utilizat în lecţia menţionată 
prezentarea orală pentru a evalua munca în echipe. Elevii au avut sarcina de a citi un 
material şi de a realiza un poster despre o anumită plantă exotică. În final, reprezentantul 
fiecărei echipe a făcut o prezentare orală a rezultatelor. Posterul şi activitatea din grup a 
fost evaluată cu ajutorul rubricilor. În orele următoare au fost realizate portofolii despre 
plantele exotice, evaluate, la rândul lor, cu ajutorul rubricilor.  
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URL: www.orchidweb.org (American Orchid Society) 

 
Alte câteva Web site-uri  care pot fi utilizate în curriculum-ul de ştiinţe sunt: 
Exploratorium – www.exploratorium.edu. Web site-ul conţine o colecţie de exponate 

virtuale interactive, prezentări, noutăţi din domeniul ştiinţelor de la Exploratorium Museum 
din San Francisco, California, SUA.  

WhaleNet – http://whale.wheelock.edu este un Web site educaţional centrat pe 
cercetările asupra balenelor, habitatul marin şi studii de mediu. Site-ul conţine activităţi ce pot 
fi realizate cu elevii în clasă, referitoare la balene şi la mediul marin. Elevii sunt încurajaţi  să 
pună cercetătorilor întrebări online în secţiunea „Ask a scientist” („Întreabă un om de 
ştiinţă”). 

 
1.5. UTILIZAREA RESURSELOR WEB LA GEOGRAFIE 
Ghidul turistic. Predarea geografiei la clasa a IV-a poate beneficia de integrarea în 

curriculum a unei  multitudini de resurse Web. Ghidul turistic virtual al României este un 
Web site care oferă informaţii despre poziţia geografică a României, precum şi despre diferite 
forme de relief din ţara noastră. 

 

 
URL: www.tourismguide.ro 

Elevii de clasa a IV-a pot căuta ei înşişi pe acest site informaţii geografice despre 
Munţii Carpaţi, pot învăţa despre clima, flora, fauna, geologia, unor masive muntoase precum 
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Piatra Craiului, Bucegi, Retezat. În lecţiile de geografie învăţătorii pot utiliza colecţii 
relevante de fotografii şi hărţi de pe acest site.  

La unitatea de învăţare Munţii, la clasa a IV-a, elevii au fost implicaţi într-o activitate 
transcurriculară de identificare, cu ajutorul acestui Web site, a unor trasee turistice în masivul 
Bucegi. Ei au preluat hărţi turistice pe care au marcat traseul indicat pe Web site şi, potrivit 
descrierilor selectate, le-au prelucrat, adăugând simboluri despre floră şi faună. Ei au fost puşi 
în situaţia de a-şi sintetiza cunoştinţele asimilate despre relieful muntos. 

Alte Web site-uri care pot fi integrate în predare-învăţare la Geografie sunt: Parcul 
Naţional Retezat (www.retezat.ro), Parcul Naţional Piatra Craiului (www.pcrai.ro), Munţii 
Bucegi (www.bucegi.go.ro), Munţii Apuseni (www.apuseniexperience.ro), Masivul Ceahlău 
(www.neamt.ro/Date_gen/Ceahlau/), Ghidul montan (www.carpati.org) etc. 

 
1.6. UTILIZAREA RESURSELOR WEB LA ARIILE CURRICULARE ARTE ŞI 

TEHNOLOGII  
Internetul oferă numeroase resurse utile pentru realizarea lecţiilor de la ariile 

curriculare Arte şi Tehnologii. Aceste resurse pot fi selectate şi descărcate pentru a putea fi 
utilizate în afara conectării la Internet. Exemplele de mai jos descriu mai multe lecţii în care 
Web-ul este folosit eficient pentru a susţine predare-învăţarea în cadrul orelor de Educaţie 
plastică şi Abilităţi practice, la clasele primare. Învăţătorii au posibilitatea ca, pornind de la 
obiectivele curriculare ale acestor discipline, să selecteze acele resurse Web care le facilitează 
îndeplinirea acestor obiective. De exemplu, TIC permit învăţătorilor să prezinte cu uşurinţă o 
imagine întregii clase de elevi sau unui grup de elevi, oferindu-le posibilitatea de a accentua 
modul în care artistul a utilizat culorile, textura şi perspectiva. TIC permite, de asemenea, 
învăţătorului să ilustreze diferite tehnici artistice, iar elevilor să facă încercări, explorând 
diferite tehnici şi variante de combinare a culorilor.  

Învăţătorii pot utiliza TIC şi datorită faptului că astfel elevii au posibilitatea de a 
proiecta, crea şi realiza lucrări în modalităţi care altfel nu ar fi posibile. 

AccessArt. Această resursă online vizează mai multe aspecte ale curriculum-ului de 
Arte şi Tehnologii. Include secţiuni despre sculptură, pictură, reproducând lucrări de artă care 
ar fi costisitor de reprodus pe materiale tradiţionale. 

 

 
URL: http://www.accessart.org.uk 

După o vizită într-un parc, în care se află o sculptură mai deosebită, învăţătoarea le 
arată elevilor secţiunea de sculptură de pe acest Web site. Discută despre exemplele ilustrate, 
identificând materialele folosite, mărimea sculpturilor şi locul în care ar putea fi expuse. 
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Elevii îşi exprimă părerile, arătând dacă le-a plăcut sau nu sculptura respectivă şi motivându-
le. Învăţătoarea îi încurajează pe elevi să îşi proiecteze propriile sculpturi, utilizând diferite 
materiale.  

Alte resurse Web care pot fi utilizate la aceste arii curriculare sunt: Învăţare plăcută 
(www.EnchantedLearning.com), Smudgeflux (www.smudgeflux.org), Cartea de colorat a 
Kendrei (www.isoverse.com/colorbook) ş.a. 

Învăţătorii/profesorii pot utiliza diferite tipuri de software pentru a forma şi dezvolta 
abilităţile şi simţul artistic al elevilor în cadrul ariilor curriculare Arte şi Tehnologii, în special 
pentru a ilustra diferite tehnici şi stiluri de pictură. Dar, software-ul mai recent extinde 
posibilităţile de utilizare spre fotografie digitală, animaţie sau modelare tridimensională (3D). 
Introducerea tehnologiilor de prezentare produce un impact real asupra învăţării la disciplinele 
Educaţie plastică şi Abilităţi practice, deoarece elevii pot beneficia de natura interactivă a 
tehnologiilor pentru a-şi prezenta şi expune lucrările. 

 
Clickety. Site-ul Clickety (www.clickety.org) găzduieşte o colecţie de proiecte pentru 

elevii de ciclu primar, utilizând fotografia digitală şi tradiţională în artă. Există o secţiune 
pentru învăţători/ învăţători şi una pentru elevi.  

Rolul învăţătorului a devenit tot mai important în realizarea standardelor curriculare la 
Arte şi Tehnologii. Când TIC sunt folosite ca şi instrumente de demonstrare, acestea permit 
învăţătorului să prezinte tehnici de lucru şi materiale, să explice şi să pună întrebări, să 
stimuleze discuţii, să invite elevii să interpreteze lucrările prezentate, să încurajeze elevii să îşi 
exprime părerile cu privire la anumite opere de artă. TIC pot fi utilizate eficient atât cu 
întreaga clasă de elevi, caz în care elevii pot demonstra şi explica anumite aspecte despre care 
au învăţat, cât şi individual, de către elevi pentru a-şi expune lucrările. 

Cu excepţia învăţării de către elevii a utilizării unui software specific pentru Arte şi 
Tehnologii, aceştia ar trebui să posede deja abilităţi de utilizare a noilor tehnologii 
informaţionale şi de comunicare. Învăţătorul trebuie să se asigure că nivelul abilităţilor 
elevilor de utilizare a TIC, cerut de lecţia respectivă, este corespunzător. Dacă elevii trebuie să 
depună efort pentru a utiliza tehnologia respectivă, acest fapt ar putea avea un efect negativ 
asupra învăţării la Arte şi Tehnologii. 

 
Picturi româneşti. Paginile Web site-ului Romanian Paintings oferă 

învăţătorilor/profesorilor posibilitatea de a prezenta elevilor o multitudine de reproduceri 
online ale unor picturi romaneşti moderne. Elevii pot analiza diferite stiluri de pictură şi 
materiale de lucru. 

Elevii de clasa a II-a învaţă despre forme şi modele. Învăţătoarea le cere să 
înregistreze modele şi forme din mediu natural şi artificial, utilizând aparatul digital de 
fotografiat. Apoi învăţătoarea proiectează în faţa clasei fotografiile realizate, iar elevii discută 
despre formele şi texturile pe care le-au fotografiat.  

În continuare, elevii pot progresa utilizând diferite mijloace pentru a crea modele 
repetate, pe baza fotografiilor digitale. 
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URL: www.romanian-paintings.com 

 
Muzeul Naţional Britanic de Fotografie, Film şi Televiziune 

 

 
URL: www.nmpft.org.uk/digitalschools/curriculum_gallery_2.asp 

 
Utilizarea unui motor de căutare 
Google oferă o modalitate foarte simplă de căutare a informaţiilor pe Internet. 

Opţiunea Imagini este foarte utilă, în special pentru elevii mai mici sau pentru oricine are 
dificultăţi de citire. Opţiunea trebuie selectată cu mouse-ul, apoi se introduce expresia sau 
cuvântul de căutat. În locul listei obişnuite cu pagini Web, este afişată o serie de imagini care 
pot fi mărite prin selectare cu mouse-ul.  

Elevii de clasa I au ascultat o poveste numită „Peştele curcubeu”. Învăţătoarea i-a 
îndemnat să afle dacă un astfel de peşte există cu adevărat şi i-a învăţat cum să caute ilustraţii 
utilizând opţiunea Imagini pe pagina Web Google. Elevii au reuşit să afişeze pe monitor 
diferite tipuri de peşti şi au discutat care dintre peştii din imagini seamănă mai mult cu cel din 
poveste.  
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URL: www.google.ro 

 
Cu ajutorul tablei interactive, ei au modificat imaginea peştelui căutată cu Google, 

trasând benzi în culorile curcubeului. Apoi copiii au trecut la a-şi crea propriul desen, folosind 
diferite şabloane şi materiale, inclusiv TIC. 
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Abstract 
Mentoratul este asociat de multe ori cu contactul direct, faţă în faţă între indivizi : unii care au o 

anumită experienţă într-un domeniu şi posedă anumite abilităţi de a o transmite (mentorul) şi alţii care au 
nevoie de acest ajutor (persoană mentorată). Pe de altă parte, învăţarea cu ajutorul computerului este adeseori 
asociată cu interacţiunea dintre om şi maşină. Mentoratul la distanţă îşi poate dovedi eficienţa în numeroase 
programe, fie că ne referim la formarea iniţială a viitoarelor cadrelor didactice, fie la programe în care sunt 
implicate cadrele didactice debutante. 

Cuvinte cheie: mentor, persoană mentorată, e-learning, relaţie de mentorare 
 
 

1. PROBLEMATICA GENERALĂ 
Oamenii au nevoie de ajutor în munca de zi cu zi şi în dezvoltarea lor personală şi 

profesională. Nici o şcoală, oricât de bună ar fi ea, nu poate oferi o pregătire pentru întreaga 
viaţă şi pentru a fi bun sau cel mai bun la locul de muncă. Individul stă în şcoală 16 ani 
(inclusiv studii universitare), fără a produce nimic, doar acumulând şi formându-se pentru a 
face faţă unei societăţi în permanentă schimbare. Viaţa a devenit din ce în ce mai complexă şi, 
asemenea ei, şi dezvoltarea carierei. Deciziile pe care trebuie să le luăm în diferite etape ale 
vieţii, începând cu cele de după terminarea studiilor şi continuând cu cele care ne vor afecta 
viaţa, familia şi cariera, sunt din ce în ce mai diverse şi provocatoare.  

Tocmai de aceea avem nevoie de ajutor, de cineva care să ne facă „să vedem” acolo 
unde „nu putem vedea”, să întrezărim o viziune despre viitor. Rolul acesta revine unei 
persoane cu experienţă într-un anumit domeniu, dornică s-o împărtăşească altcuiva, în 
beneficiul acesteia, într-o relaţie construită pe încredere, respect şi independenţă. Această 
persoană este Mentorul, iar relaţia construită între mentor şi persoana mentorată se numeşte 
Mentorat. 

Mentoratul ca activitate socio-umană s-a dezvoltat în prima jumătate a secolului al 
XX–lea, în SUA, în sfera economică, a industriei, a profesionalizării, în special a noilor 
angajaţi. Din industrie, mentoratul a trecut în sfera afacerilor şi managementului, şi apoi în 
aria educaţiei formale iniţiale. Odată cu expansiunea educaţiei în afara şcolii, în comunitate, 
mentoratul s-a prelungit şi în pedagogia/educaţia suportivă/ remedială (socială/comunitară) 
(Ungureanu, 2001). 

 
2. MENTORATUL ŞI ETAPELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI 

PROFESIONALĂ 
Mentoratul poate fi util în toate etapele de dezvoltare personală şi profesională, de la 

debutul într-o activitate şi până la cel mai înalt nivel de profesionalizare: 
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 De-a lungul educaţiei superioare, universitare – mentor educativ (the education 
mentor). Mentoratul este folosit frecvent în şcoli şi mai ales în universităţi. În 
universităţi, mentoratul ajută viitorii profesori în ultimul an de studii, de formare şi 
în primul an de după obţinerea calificării. Unele universităţi utilizează acest proces 
şi pentru facilitarea integrării şi acomodării noilor cadre universitare. 

 La angajarea într-un nou loc de muncă – mentor de inducţie (the induction 
mentor). Multe organizaţii desemnează un număr de persoane cu experienţă să 
ajute noii angajaţi în primele etape ale angajării, până ce aceştia din urmă se simt 
încrezători în noul mediu şi în forţele proprii. 

Inducţia echivalează cu introducerea în situaţie sau cu orientarea la faţa 
locului, constituind o necesară componentă administrativ-funcţională, în debutul 
mentoratului. Este vorba de a-l ajuta pe cadrul didactic începător sau pe noul 
angajat dintr-o firmă să se orienteze în organigrama, funcţionarea noii instituţii, în 
a recurge la dotări, servicii, logistica, în cunoaşterea normelor, regulilor 
organizaţiei, a drepturilor şi obligaţiilor sale.  

 Pe parcursul unor perioade de formare şi dezvoltare – mentor de formare (the 
training mentor). Un mentor de formare este o persoană cu experienţă care este 
dispusă să ajute noii angajati si acele persoane care trebuie sau doresc să-si 
schimbe responsabilităţile şi trebuie să–şi formeze noi abilităţi şi să se adapteze 
schimbărilor. Acest rol nu trebuie confundat cu instructorul de formare, cu 
formatorul, a cărui sarcină este de a–l învăţa, a-i forma debutantului noi abilităţi, 
deprinderi, şi de a-l obişnui cu ceea ce a învăţat (a pune în practică). 

 În timpul muncii/studiilor pentru obţinerea unei calificări – mentor pentru 
calificarea profesională sau mentor pentru calificarea vocaţională (the 
professional qualification mentor or the vocational qualification mentor). 
Mentorul pentru calificarea profesională este rolul cerut de o instituţie 
profesională. Rolul său este de a orienta studentul spre o calificare. Mentorul 
vocaţional este preocupat de ghidarea unui individ de-a lungul formării sale şi de 
grija pentru prezentarea portofoliului cuprinzând experienţa sa, prin care poate 
dovedi propriile competenţe cerute de diferite standarde.  

 Pentru facilitarea dezvoltării generale – mentor de dezvoltare/principal (the 
mainstream mentor). Rolul acestui mentor este de a asista şi ghida diferitele etape 
ale dezvoltării carierei, prin diferite etape de tranziţie ce apar sau ce pot fi 
anticipate. 

 La niveluri înalte de conducere – mentor executiv (the board-level or executive 
mentor). Mentoratul nu implică doar orientarea carierei şi suportul acordat 
novicilor într-un domeniu, ci şi suportul acordat personalului de conducere în 
probleme strategice de ordin executiv, în dezvoltarea carierei şi alte probleme 
asociate cu schimbarea. 

 În dezvoltarea unei profesii sau unui hobby – mentorul expert (the expert 
mentor). Rolul mentorului expert îşi dovedeşte valenţele într-o varietate de situaţii: 
poate fi eficient atunci când o persoană are un nou hobby sau când sfatul sau 
ajutorul unui expert poate fi de nepreţuit. Unele şcoli consideră că mentorul poate 
încuraja copiii dotaţi să se dezvolte în situaţii în care circumstanţele din familie pot 
să nu conducă la dezvoltarea dorită a copilului.  

 În a face faţă schimbărilor din viaţă, din anumite circumstanţe – mentor general 
(the general mentor). În anumite circumstanţe, mai ales atunci când intervin 
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schimbări, putem beneficia de sfatul şi suportul unei persoane care a trecut printr-o 
astfel de schimbare înaintea noastră. (Kay; Hinds, 2002). 

Conceptul de mentorare este un concept relativ nou în ţara noastră, fapt demonstrat şi 
de săraca bibliografie în domeniu, în limba română. Totuşi, acest concept rămâne unul de 
bază în existenţa şi devenirea fiecărui individ. 

 
3. MENTORATUL ŞI NEVOIA DE MENTORARE 
Intrarea într-o nouă instituţie de învăţământ înseamnă pentru noul angajat nu doar 

efortul de a da măsura competenţei sale profesionale, ci şi acela de a înţelege şi a se adapta 
mediului, culturii instituţiei şcolare, politicilor şi procedurilor acesteia. Lucrurile devin mai 
simple dacă persoana beneficiază de un program mentorial, prin intermediul căruia să i se 
acorde atenţie personală pentru integrarea sa în cultura şcolii, pentru dezvoltarea deprinderilor 
şi formarea abilităţilor specifice profesiei didactice, precum şi a relaţionării interpersonale.  

Există în literatura străină o multitudine de definiţii ale mentoratului. Mentoratul este 
văzut ca un proces a cărui esenţă constă în transmiterea abilităţilor şi informaţiilor de la 
persoane cu experienţă către debutanţi. Mentorii de succes trebuie să fie „cadre didactice, 
antrenori, formatori, modele, protectori şi sponsori până la un anumit punct în timpul relaţiilor 
lor cu novicii… să ofere oportunităţi pentru dezvoltarea altora, prin identificarea situaţiilor şi 
evenimentelor care contribuie cu cunoştinţe şi experienţe la viaţa novicilor” (Barnett, 1995, 
apud. Crocker; Harris). 

Mentorii sunt sfătuitori, oameni cu experienţă în carieră, care doresc să-şi 
împărtăşească cunoştinţele; sunt suporteri care oferă încurajări emoţionale şi morale; sunt 
tutori care dau feed-back specific asupra performanţei unei persoane; sunt sponsori, surse de 
informaţie şi ajutor în obţinerea unor facilităţi; sunt modele de identitate, tipul de persoană 
care ar trebui să fie în domeniul academic (Zelditch, 1995).  

Newby si Corner (1997) definesc mentoratul ca fiind o „relaţie dinamică între o 
persoana care doreşte să înveţe şi alta dornică s-o ajute şi s-o ghideze”. Conform lui Kram 
(1985), mentoratul implică o dimensiune ocupaţională – orientată spre progresul în carieră şi 
una a dezvoltării funcţiilor psiho-sociale – prin oferirea de consiliere şi legarea unei prietenii 
cu persoana mentorată. 

Mentoratul trebuie privit ca un proces interactiv, unu-la-unu, de ghidare a dezvoltării 
învăţării, bazat pe premisa implicării active a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce le revin 
conform statusurilor.  

Kay (apud Croker; Harris) sugerează că mentoratul este „un efort comprehensiv 
direcţionat spre a ajuta persoana mentorizată să-şi dezvolte atitudinile şi comportamentele de 
auto-relaţionare şi contabilitate în interiorul unui mediu bine definit”. 

J. Crosby defineşte mentorarea ca o experienţă relaţională prin care o persoană este 
împuternicită să ajute, să înlesnească procesul de creştere, dezvoltare şi transformare a altei 
persoane. Mentoratul este o forţă producătoare de schimbări, care îi ajută pe oameni să îşi 
dezvolte potenţialul; poate reduce posibilitatea falimentului conducerii, poate asigura atât de 
necesara responsabilitate şi responsabilizare; este un cap pe care poţi să te bazezi, un umăr pe 
care poţi să plângi şi un şut în spate. 

După cum observăm, nu există o definiţie universal acceptată a mentorării şi aceasta 
deoarece definiţia depinde foarte mult de „de ce”, „unde” şi „pentru cine” este aplicată. 
Totuşi, din definiţiile de mai sus putem extrage câteva caracteristici fundamentale ale 
oricărei relaţii de mentorare. Astfel mentorarea implică o relaţie de unu-la-unu între două sau 
mai multe persoane, dintre care una este mai matură (mentorul), dar nu neapărat mai în vârstă 
decât cealaltă; implică o situaţie de criză sau o perioada de tranziţie în cunoaştere, în munca 



 Mentoratul on-line la distanţă: avantaje şi limite          CRAŞOVAN 
 

 
 
Revista de Informatică Socială  100 www.ris.uvt.ro 

sau în modul de gândire al persoanei care caută ajutor. O relaţie de mentorare se dezvoltă de-a 
lungul unei perioade de timp, perioada în care nevoile persoanei mentorate şi natura relaţiei 
tind să se schimbe. Mentorul trebuie să fie conştient de aceste schimbări şi să varieze gradul şi 
tipul de atenţie, ajutor, sfat, informaţie şi încurajare pe care le oferă. De asemenea, mentorarea 
se desfăşoară pe o perioadă determinată, având ca scop atingerea unor obiective prestabilite, 
obiective atât ale mentorului, cât mai ales ale persoanei mentorate, vizând dezvoltarea, 
schimbarea acesteia din urmă. Mentorarea nu este transmitere de cunoştinţe, dar poate implică 
într-o oarecare măsură acest lucru. Ea este axată pe aplicarea unor cunoştinţe, realizarea unor 
corelaţii şi oferirea de sprijin, suport, pe încurajarea căutării de noi experienţe, activităţi 
oferite în mod voluntar şi necondiţionat de către mentor. 

 
4. TIPURI DE MENTORAT 
Dincolo de mentoratul tradiţional, la nivel organizaţional s-au impus şi şi-au 

demonstrat eficienţa şi alte tipuri de mentorat, în funcţie de varietatea dimensiunilor 
structurale ale relaţiei, de durată şi intensitatea acesteia, de natura activităţii, de locaţie şi 
supervizare, cum ar fi (Saito şi Blyth, 1992, apud. ***1999): 

 Mentoratul tradiţional sau clasic (clasic or traditional mentoring) aduce în prim 
plan o relaţie, de relativă lungă durata, între un „bătrân înţelept” – o persoană cu 
experienţă şi un „tânăr naiv” dar ambiţios, luat de către „bătrân” sub aripa sa 
protectoare (Zeeb, 2000). 

 Mentoratul între egali (peer mentoring) se stabileşte între persoane aflate la un 
nivel relativ egal, care au multiple oportunităţi de a interacţiona şi de a-şi urmări 
unul altuia performantele; relaţia dintre cei doi permite schimbarea rolurilor, cel 
care s-a dovedit expertul în ceea ce priveşte anumite deprinderi poate deveni 
novicele în raport cu alte deprinderi. 

 Sistemul amical de mentorat (buddy sistem) dă posibilitatea noului angajat de a 
fi informat de cineva cu responsabilităţi cotidiene similare. O astfel de interacţiune 
poate suplimenta trainingul formal şi programele de orientare, accelerează 
creşterea productivităţii noilor veniţi şi intensifică sentimentul apartenenţei la 
organizaţia respectivă. 

 Mentoratul în echipă (team mentoring) şi mentoratul în grup (group mentoring) 
presupun mai mult de două persoane, dând angajatului posibilitatea de a lucra cu 
mai mulţi mentori, fiecare din ei oferind asistenţă în arii specifice de competenţă, 
sau mentorului oportunitatea de a lucra cu un grup de tineri. Printre beneficiile 
relaţiei de grup se numără interacţiunea cu mai mulţi mentori în acelaşi timp, 
posibilitatea de a fi mentor, cât şi protejat, schimb de idei şi feed-back din partea 
grupului, precum şi experimentarea dinamicii de grup. 

 Mentorul consultant (consultant mentors) este preferat atunci când nu există în 
organizaţie o persoană cu o anumită experienţă sau set de deprinderi , dar se cere 
echilibrat cu mentoratul oferit în interiorul organizaţiei (Gregg, 1999). 

 Mentoratul răsturnat (reverse mentoring) presupune valorizarea experienţei şi 
„înţelepciunii” tinerilor angajaţi. 

 Mentoratul virtual sau on–line (telementoring) nu implică întotdeauna o relaţie 
„faţă în faţă”, ci mai degrabă una mediată de calculator (folosind email-ul, chat-ul, 
video-conferinţa) ce se poate desfăşura în orice moment şi în orice loc. 
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5. MENTORUL – DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI 
Mentor este etimologic un cuvânt grecesc reprezentând numele celui care a fost 

desemnat de Regele Ulise al Ithacăi să aibă grijă de fiul său Thelemacus, cât timp el era plecat 
la război. Alte surse afirmă că acest Mentor era, de fapt, zeiţa Atena întruchipată în om sau 
chiar prietenul şi sfătuitorul cel mai apropiat al regelui. Aceasta este accepţiunea cea mai 
veche a termenului mentor şi ea s-a păstrat în mare parte şi azi.  

Prezentăm în continuare câteva definiţii moderne ale termenului: 
 Mentorii sunt ghizi care ne conduc de-a lungul călătoriei vieţii noastre… Ei 

întruchipează speranţele noastre, ne luminează cărarea, ne ajută să decodificăm şi 
să interpretăm semnele întâlnite în drum, ne previn asupra pericolelor ce ar putea 
să apară şi punctează plăceri neaşteptate de-a lungul drumului (Daloz, 1986). 

 Mentorii sunt sfătuitori, oameni cu experienţă în carieră, care doresc să-şi 
împărtăşească cunoştinţele; sunt suporteri care dau încurajări emoţionale şi morale; 
sunt tutori care dau feed-back specific asupra performanţei unei persoane; sunt 
sponsori, surse de informaţie şi ajutor în obţinerea unor facilităţi; sunt modele de 
identitate, tipul de persoană care ar trebui să fie în domeniul academic (Zelditch, 
apud the Council of Graduates Schools, 1995). 

Aceste definiţii clarifică trei caracteristici de bază ale mentorului. Prima se referă la 
caracterul mentorului, care trebuie să cuprindă înţelepciune, grijă şi dedicare în formarea noii 
generaţii. A doua caracteristică se leagă de cuvântul încredere. Un mentor îşi câştigă respectul 
şi încrederea prin calitatea şi transparenţa vieţii sale. Cea de-a treia caracteristică se referă la 
termenul de antrenor, de antrenor–jucător, adică acel antrenor care demonstrează el însuşi 
modul de joc, cele mai bune mişcări, modul de atac cel mai bun. El se murdăreşte, transpiră, 
suferă cot la cot cu cei pe care îi antrenează; el inspiră prin propriul exemplu. 

Rolul de model al mentorului nu trebuie înţeles în sensul copierii sau imitării, ci în 
acela de facilitator al învăţării în sensul dobândirii independenţei, dezvoltării anumitor 
abilităţi şi înţelegerii tuturor variabilelor specifice activităţii persoanei mentorate. 

 
6. MENTORATUL DE STAGIATURĂ. CADRUL DIDACTIC DEBUTANT 
Debutul în orice profesie, primul loc de muncă este deopotrivă dificil, stresant, dar şi 

stimulativ. După parcurgerea etapei de formare iniţială, cadrul didactic a absolvit modulul 
pedagogic, care este condiţia esenţială pentru angajarea în învăţământ. Indiferent de cât de 
bine este pregătiţ, anxietatea şi dificultăţile apar inevitabil şi în debutul profesional al cadrului 
didactic. 

Fiecare dintre noi se poate gândi la o persoană care a avut o influenţă puternică asupra 
vieţii noastre personale şi profesionale, cineva valoros, care ar putea fi denumită mentor. Nu 
trebuie să fie o persoană oficială, desemnată special de cineva pentru a uşura integrarea 
noastră profesională. Din păcate, nu toate cadrele didactice au găsit acest sprijin, ceea ce a 
făcut ca debutul în carieră să nu fie unul aşa cum ni l-am fi dorit fiecare dintre noi. Fiecare 
cadru didactic debutant aşteaptă prima zi de şcoală atât cu bucurie, cât şi cu nelinişte şi 
nervozitate. Întrebări de genul: „Cum mă prezint?, Ce spun elevilor?, Cum stau în faţa clasei? 
Unde sunt cancelaria şi secretariatul?, Unde stau în cancelarie, cu cine vorbesc?, Cu cine mă 
sfătuiesc?” cred că ni le-am pus toţi în apropierea debutului nostru profesional. Fiecare din noi 
a avut, are sau va avea nevoie de un mentor, chiar dacă conştientizează sau nu acest lucru. 

Spre deosebire de alte profesii, în care o dată trecută o anumită perioadă de timp şi 
învăţate anumite operaţii necesare unor activităţi, individul se simte stăpân pe situaţie, în 
cadrul profesiei didactice, lucrurile sunt diferite (niciodată aceleaşi) de la o generaţie la alta, 
de la o clasă la alta, de la un elev la altul.   
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Din păcate, pregătirea iniţială pentru profesia didactică realizată prin universităţi sau 
colegii nu avertizează îndeajuns asupra dificultăţilor cu care se vor confrunta tinerii. Aceasta 
este o pregătire mai mult teoretică şi destul de idealistă. În cadrul orelor de practică 
pedagogică (4 ore per săptămână per semestru) nu se poate surprinde în întregime 
complexitatea aspectelor şi situaţiilor cu care se vor confrunta viitorii absolvenţi. Nici o 
pregătire prealabilă, oricât de bine ar fi făcută, nu poate elimina complet problemele cu care 
se vor confrunta debutanţii, deoarece ştim foarte bine că variabila cel mai greu de controlat în 
cadrul procesului de învăţământ este elevul, care poate acţiona diferit în situaţii diferite. 

Problemele cel mai des evidenţiate de cadrele didactice debutante sunt legate de: 
 comunicarea cu elevii; 
 rezolvarea situaţiilor conflictuale; 
 relaţiile cadru didactic – elevi – părinţi; 
 situaţii tensionate cu colegii sau superiorii; 
 proiectare didactică; 
 modalităţi de evaluare. 
Cadrul didactic trăieşte o experienţă inedită: el a mai fost în şcoală, iar acum se 

întoarce în altă ipostază: schimbă locul de ascultător cu cel de actor. Spre deosebire de alte 
locuri de muncă în care stagiarul va avansa treptat şi va realiza acţiuni specifice pe anumite 
perioade de timp, în cadrul profesiei didactice tânărul profesor va realiza toate activităţile pe 
care le face şi un profesor cu gradul I: predă, corectează, îndrumă, consiliază, planifică, 
organizează diferite activităţi etc. 

Un aspect bine ştiut, dar puţin recunoscut în interiorul şcolii este lipsa de comunicare, 
de colaborare între cadrele didactice. 

Cadrul didactic debutant este persoana care are nevoie de ghid, de busolă şi are multe 
responsabilităţi în cadrul acestei relaţii, alături de mentor. Relaţia mentor – persoană 
mentorată va funcţiona doar dacă ambii parteneri îşi iau rolurile în serios, se implică în sarcini 
şi îşi construiesc relaţiile bazându-se pe respect şi încredere. Cadrul didactic trebuie să 
dorească să se implice într-o astfel de relaţie, să accepte oportunităţile ce se ivesc, să asculte 
activ, să-şi stabilească obiective clare şi realiste, să accepte mentorul ca pe un ajutor şi să fie 
dornic să înveţe. 

 
7. SUGESTII PENTRU UN  PROGRAM DE MENTORAT ON-LINE  
Învăţarea on-line se referă în general la parcurgerea unui curs prin intermediul 

calculatorului. Literatura de specialitate menţionează numeroase avantaje şi dezavantaje ale 
acesteia, valabile şi pentru cadrul didactic debutant angajat într-o relaţie de mentorare la 
distanţă, printre care amintim:  

 creşterea accesului la învăţare mai ales a celor care se află la mare depărtare de 
instituţiile educaţionale sau centrele informaţionale, în cazul nostru cadrele 
didactice debutante din învăţământul rural; 

 posibilitatea unui feed-back imediat; 
 creşterea responsabilităţii pentru controlul imediat al propriei activităţi de învăţare; 
 creşterea motivaţiei; 
 diferite modalităţi de acces la informaţie; 
 economie de timp şi economie financiară; 
Mentoratul on-line oferă facilităţi şi mentorului: acesta poate urmări activitatea celui 

care învaţă oricând şi oriunde, poate să-i ofere răspunsul la întrebările acestuia imediat; poate 
monitoriza performanţele în mod continuu, poate avea un dialog deschis cu cel care învaţă.  
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Învăţarea on–line este considerată a fi mult mai egalitară şi democratică, pentru cei 
care învaţă, aceştia simţindu-se mult mai confortabili la casele lor, conversând cu alţii pe 
Internet, decât simţindu-se intimidaţi la clasă (Ellis, 2000, apud Sinclair, 2003). 

Printre dejavantejele acestei modalităţi de învăţare putem menţiona: lipsa 
interacţiunilor sociale directe, imposibilitatea inter-asistenţelor la clasă, eşecul în utilizarea 
discuţiilor on-line, dependenţa persoanei mentorate de mentor, primul punând o multitudine 
de întrebări şi aşteptându-se ca mentorul să-i răspundă la toate cât se poate de repede.  

În ciuda acestor dificultăţi menţionate ar putea mentoratul şi învăţarea on–line să le 
depăşească împreună? 

Telementoratul sau mentoratul on–line este un program în care principalele forme de 
contact, de interacţiune, de comunicare se realizează cu ajutorul mijloacelor de comunicare la 
distanţă: calculator (email), telefon etc. Scopul introducerii unui astfel de program pentru 
cadrele didactice debutante din învăţământul rural ar fi asigurarea suportului moral, reducerea 
sentimentului de izolare, menţinerea activităţii de învăţare într-un mediu „ferit” de informaţii, 
încurajarea cadrelor didactice debutante de a pune întrebări critice referitoare la întregul 
proces instructiv-educativ unei persoane cu mai multă experienţă şi de a afla punctele de 
vedere ale mai multor colegi din diferite şcoli. 

Experienţa a demonstrat utilitatea punerii în perechi a unui cadru didactic tânăr cu 
unul cu experienţă, aceştia din urmă oferindu-le îndrumare, ghidare, feed-back de calitate, 
ajutându-i în acest fel să devină profesori buni. Scopul acestor programe de mentorare a 
tinerilor profesori este acela de a le oferi asistenţă intensivă şi de a răspunde nevoilor lor 
imediate, pe măsură ce se adaptează cerinţelor statutului de profesor şi instituţiei în care 
lucrează. 

În cadrul acestei echipe (mentor – profesor debutant), mentorii sunt cei care oferă 
alternative de rezolvare a unor probleme, ghidează, intervin activ de câte ori este nevoie, 
sprijinindu-l pe debutant atât în activitatea concretă la clasă, cât şi în ceea ce priveşte 
integrarea în corpul profesoral.  

Sunt doi factori de care trebuie să ţinem cont atunci când punem în relaţie cei doi 
actori: mentorul doreşte să-şi asume acest rol, iar stilurile şi personalitatea mentorului şi 
persoanei mentorizate sunt compatibile. De asemenea, relaţia dintre cei doi trebuie să fie 
confidenţială, iar aceasta confidenţialitate trebuie respectată tot timpul.  

Angajarea într-o astfel de relaţie presupune respectarea câtorva paşi ce trebuie urmaţi 
în perioada de stagiatură, printre care putem aminti: 

 Clarificarea obiectivelor la începutul procesului. La modul general, obiectivul 
unei scheme de mentorat este de a asista novicele în realizarea obiectivelor sale 
proprii. Ideea principală este de a-l ajuta să treacă printr-un proces, şi nu de a face 
treaba în locul lui, dictându-i cum trebuie să facă.  

De asemenea trebuie clarificate principalele obiective la începutul relaţiei 
şi principalele căi prin care persoana mentorată doreşte a fi ajutată pentru a le 
atinge. Modul în care persoana mentorată va înţelege să îşi realizeze obiectivele 
poate fi mai mult sau mai puţin apropiat de modul de gândire al mentorului. Este 
necesar ca mentorul să dea dovadă de maturitate, să nu aibă idei preconcepute 
despre modul de lucru al protejatului, pentru că nu există doi oameni la fel şi două 
situaţii identice.  

 Obţinerea unor informaţii despre experienţa anterioară a persoanei 
mentorate. Este punctul de pornire în demararea oricărei relaţii, pentru a şti de 
unde pornim şi a putea stabili unde ne îndreptăm. Aceste informaţii le putem 
obţine înaintea demarării relaţiei propriu-zise, cu condiţia să nu fim prea zeloşi în 
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cercetarea noastră, sau să le obţinem chiar de la persoana mentorată în cadrul 
primelor întâlniri. Informaţiile pot cuprinde referiri la performanţele academice 
anterioare, la cursurile frecventate, pot fi informaţii legate de stilul de învăţare al 
protejatului, despre personalitatea sa şi chiar despre pasiuni şi hobbiuri.  

 Rolurile părţilor implicate. De obicei, lucrând cu oamenii, ne aflăm inevitabil 
într-o reţea de relaţii mai mult sau mai puţin apropiate, cu diferite persoane. În 
cadrul relaţiei de mentorat, trebuie să stabilim care este rolul diferitelor persoane 
implicate, ce responsabilităţi au, ce modalităţi de interacţiune pot stabili cu aceştia 
în beneficiul relaţiei.  

 Rolul mentorului în pregătirea persoanei mentorate. Succesul unei relaţii de 
mentorare depinde atât de pregătirea mentorului, cât şi de pregătirea persoanei 
mentorate: de înţelegerea scopului procesului, dacă ştiu ce doresc să realizeze în 
urma acestuia, şi dacă se simt încrezători şi bine cu mentorii. Sunt câţiva paşi ce 
trebuie urmaţi şi respectaţi în această direcţie: mentorul să facă cunoştinţă cu 
persoana mentorată înainte de demararea efectivă a programului; încurajarea 
persoanei mentorate să reflecteze la ceea ce doreşte să obţină din această 
interacţiune; încurajare la reflectare asupra semnificaţiei şi potenţialului acesteia; 
chiar dacă la începutul relaţiei iniţiativa va aparţine mai ales mentorului, rolurile se 
vor schimba pe măsura maturizării acesteia; încrederea şi confidenţialitatea sunt 
elementele definitorii ale relaţiei, stabilirea unui program de comunicare, chiar 
dacă lucrurile merg bine, încurajare din partea mentorului, atitudinea deschisă, 
conştientizarea faptului că este acolo pentru persoana mentorată şi că îi stă la 
dispoziţie, că e gata să-l ajute. 

Mentorul trebuie să fie preocupat de următoarele aspecte în ceea ce-l priveşte pe 
tânărul profesor: 

 clarificarea aşteptărilor şi criteriilor de promovare şi evaluare a activităţii tânărului 
profesor; 

 facilitarea accesului la resursele necesare atingerii expectanţelor; 
 oferirea unui feed-back realist şi constructiv: tânărul profesor trebuie evaluat de 

către mentor, dar să îşi exprime punctele de vedere vis-à-vis de problemele 
discutate); 

 reducerea impedimentelor în calea promovării şi progresului. 
În construirea unei relaţii trebuie să se pornească de la intersecţia răspunsurilor la două 

întrebări: Ce aştept eu de la mentor? şi Cu ce vin eu într-o astfel de relaţie? 
Cadrul didactic debutant va dobândi abilităţi de a reflecta, de a învăţa să examineze 

procesele cognitive, să-şi stabilească punctele forte şi punctele slabe.  
Relaţia mentor - persoană mentorizată trebuie să înceapă a se construi încă dinaintea 

primei zile de şcoală (primele două săptămâni înaintea începerii şcolii), când cei doi trebuie să 
se întâlnească, să se cunoască. Prima întâlnire între mentor si profesor stagiar este vitală 
pentru procesul de mentorat, si este important ca mentorul să se pregătească foarte bine pentru 
aceasta. În măsura posibilităţilor, ar fi bine ca această întâlnire să se desfăşoare faţă-în-faţă. 
Mentorul trebuie să: 

 stabilească modalităţile de comunicare; 
 prezinte şi analizeze documentele şcolare; 
 identifice punctele tari şi punctele slabe; 
 stabilească de comun acord nevoilor persoanelor mentorate şi, pe baza acestora, 

obiectivele programului ce urmează a fi derulat împreună. 
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Mentorul este cel care oferă suport instrucţional şi psihologic. Suportul instrucţional se 
axează pe problemele actului de predare, de la alegerea materialelor şi modul de valorificare a 
altor resurse disponibile, la organizarea sălii de curs până la optimizarea strategiilor de 
predare. Suportul psihologic vizează nevoilor personale şi emoţionale ale tânărului profesor, 
activitatea de mentorat axându-se pe oferirea unui suport moral, pe ferirea noului profesor de 
izolare şi prin sugestii referitoare la modalitatea de echilibrare a cerinţelor şi aşteptărilor 
catedrei şi corpului profesoral şi aşteptările cadrelor didactice tinere. 

Cercetările şi practica au arătat că suportul oferit tinerilor profesori nu este suficient, 
acestora adăugându-se şi dezvoltarea. Dezvoltarea se focalizează pe înţelegerea şi 
interiorizarea pedagogiei – ca artă a predării şi învăţării – fapt care permite debutantului să-şi 
redefinească şi să-şi ajusteze stilul. Scopul mentorării prin dezvoltare este ca profesorul 
debutant să devină un adevărat profesionist în domeniu. 

Prin modelare, încurajare, ascultare, mentorul poate ajuta cadrul didactic debutant    
să-şi asume propria dezvoltare profesională, să capete încredere în forţele proprii şi să reducă 
stresul integrării într-un nou loc de muncă.  
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Cu toţii recunoaştem astăzi că cel mai important eveniment al anilor ’90 a fost 
creşterea exponenţială a utilizării Internetului. Urmărirea expansiunii acestuia, a 
acceptării sale de către persoane situate în fiecare colţ al globului, a fost şi este atât de 
fascinantă, dar şi capabilă să conducă la numeroase studii. 

Unul dintre editorii acestei cărţi, B. Wellman, se referea într-un articol de dată 
recentă51 la cele trei vârste ale Internetului, însă în lucrarea de faţă este prezentată vârsta 
de mijloc, cea în care prezenţa Internetului devine tot mai adânc percepută în viaţa 
noastră de zi cu zi. 

Aşa cum menţionau cei doi editori în introducere, datorită faptului că Internetul a 
evoluat treptat de la un mediu folosit doar de elite la unul de folosinţă comună în cadrul 
activităţilor de zi cu zi, au apărut gradual şi importante întrebări referitoare la impactul 
Internetului în accesarea resurselor, a interacţiunilor sociale, a implicării comunităţii 
locale etc., întrebări la care s-au căutat răspunsuri şi pe parcursul acestei cărţi. 

De asemenea, cei doi editori au marele merit de a pune laolaltă o colecţie de 
excelente articole ale unor autori recunoscuţi pentru studiile anterioare referitoare la 
Internet. Aceste articole tratează impactul Internetului în viaţa de zi cu zi a  cetăţenilor 
americani, canadieni, britanici, germani, indieni, japonezi, dar şi la nivel global. 

Cercetarea în cadrul acestei cărţi este concentrată pe relaţia dintre Internet şi 
relaţiile interpersonale, acestea fiind analizate prin observarea consecinţelor sociale ale 
aducerii Internetului în viaţa noastră de zi cu zi. De asemenea se urmăreşte cum 
Internetul afectează comportamentul social şi comunitar. Prin lecturarea acestei cărţi 
putem găsi răspunsuri la unele întrebări pe care mulţi dintre noi ni le punem:  

 Cum afectează Internetul relaţiile de prietenie, implicarea civică, dar şi timpul 
petrecut cu alţii? 

 Cine este conectat?, Cine se va conecta? şi Care sunt motivele pentru cei care 
nu se vor conecta?  

 Cât timp petrecem conectaţi? 

                                                
51 B. Wellman (2004) – The three ages of the Internet studies: ten, five and zero years ago, New Media & 
Society, Sage Publications. 
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 Cum afectează Internetul relaţionarea în cadrul locuinţelor, în cadrul 
familiilor, dar şi a rudelor? 

 Ce rol are Internetul în cadrul organizaţiilor de voluntari, a materiilor şcolare 
şi a temelor de lucru? etc. 

Pe lângă aceste întrebări la care găsim parţial răspunsul în cuprinsul cărţii, au 
apărut şi alte tipuri de întrebări, de metodologii la care cercetătorii viitori ai Internetului 
vor trebui să caute răspunsurile, continuând de asemenea să analizeze şi noile faţete ale 
întrebărilor care deja au primit răspunsuri, această carte având o covârşitoare putere de 
influenţare a studiilor despre Internet. 

Editorii acestei cărţi au evidenţiat faptul că Internetul a accentuat trecerea către 
Societatea Informaţională, către o existenţă „conectată” mai degrabă decât una a relaţiilor 
tradiţionale, de grup. Personalizarea, portabilitatea, conectivitatea, dar şi iminenta 
mobilitate a Internetului facilitează individualismul conectat ca bază a comunităţii. 

Dacă în introducere putem găsi prezentate pe scurt statistici şi alte studii relevante 
ce au premers apariţiei cărţii, prin care se încearcă a se face o imagine de ansamblu cu 
populaţia Internetului, cu activităţile specifice acestor utilizatori, dar şi cu diviziunea 
digitală aşa cum este ea conturată, mai apoi cartea explorează consecinţele sociale ale 
implicării Internetului în realizarea activităţilor noastre curente, evidenţiind cum anume 
utilizarea Internetului afectează tradiţionalul comportament social, cum comunicarea cu 
familia sau cu comunităţile locale sau geografice este influenţată. 

Cartea începe prezentând în cadrul „cuvântului înainte” şi a prefeţei punctele de 
vedere a doi coloşi, a doi dintre pionierii studiului Internetului şi anume H. Rheingold (ce 
descrie comunităţile virtuale în lumea reală) şi M. Castells (care vorbeşte despre Internet 
şi Societatea Informaţională), după care cei doi editori prezintă în introducere (care este şi 
partea I a cărţii) Internetul în viaţa de zi cu zi. 

Partea a II-a intitulată „Locul Internetului în viaţa de zi cu zi” reuneşte 
articolele: 

 Zile şi nopţi pe Internet – P. Howard, L. Rainie şi S. Jones 
 Satele globale: compararea utilizatorilor de Internet şi utilizarea acestuia în 

jurul lumii – W. Chen, J. Boase şi B. Wellman 
 Syntopia: acces, implicare civică şi interacţiuni sociale în Internet – J. Katz şi 

R. Rice 
 Viaţa digitală: impactul Internetului în viaţa de zi cu zi a britanicilor – B. 

Anderson şi K. Tracey 
 Schimbând diviziunea digitală în Germania – G. Wagner, R. Pischn şi J. 

Haisken-DeNew 
 Realizând cercetarea online în ştiinţele sociale – A. Neustadtl, J. Robinson şi 

M. Kestnbaum. 
Partea a III-a este denumită „Găsind timp pentru Internet” şi cuprinde 

articolele: 
 Utilizarea Internetului, relaţii interpersonale şi sociabilitate: un studiu al unei 

zi dintr-un jurnal – N.Nie, D.S. Hillygus şi L. Erbring 
 Internetul şi alte modalităţi de folosire a timpului – J.P. Robinson, M. 

Kestnbaum, A. Neustadtl şi A. Alvarez 
 Subiectele zilnice de comunicare ale unor mesaje ale utilizatorilor „grei” şi 

„albi” – J.I Copher, A. G. Kafner şi M.B.Walker. 
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În cadrul părţii a IV-a, denumită „Internetul în comunitate” regăsim următoarele 
articole: 

 Capitalizarea Internetului: contactul social, angajamentul civic şi sensul 
comunităţii – A.Quan-Haase, B.Wellman, J.C.Witte şi K.N Hampton 

 Impactul reţelelor de computere comunitare în cadrul capitalului social şi 
implicarea comunităţii din Blacksburg – A.L. Kavanaugh şi S.J. Patterson 

 Satul nu chiar atât de global al oraşului global – K.N. Hampton şi B. 
Wellman 

 Emailul, sexul şi relaţiile personale – B. Boneva şi R. Kraut 
 Aparţinând spaţiului Internet geografic şi etnic – S. Matei şi S.J. Ball-

Rokeach. 
Partea a V-a, care este şi ultima, este intitulară „Internetul la şcoală, la serviciu 

şi acasă” şi cuprinde articolele: 
 Aducând Internetul acasă: Educaţia adulţilor la distanţă şi Internetul, casa şi 

mediile de muncă – C. Haythornthwaite şi M.M.Kazmer 
 Unde acasă este biroul: noile forme flexibile de muncă – J.W. Salaff 
 Conectările Kerala: va afecta Internetul ştiinţa în regiunile dezvoltate? – 

T.Davidson, R. Sooryamoorthy şi W.Shrum 
 Suportul social online şi offline pentru mamele japoneze – K.Miyata 
 Experienţă şi încredere în cadrul cumpărăturilor online – R.J.Lunn şi W. 

Suman. 
Aşa cum reiese şi din cadrul capitolelor şi subcapitolelor prezentate în cadrul 

cărţii, temele şi subiectele abordate sunt diverse, indiferent ce anume am dori să 
analizăm: locul Internetului în cadrul comunităţilor, în cadrul şcolii, a serviciului şi chiar 
locul său acasă, adică interferarea posibilă a Internetului în orice activitate desfăşurată, 
indiferent de actorii implicaţi. Astfel, se poate spune fără nici o urmă de îndoială că 
contribuţia acestei cărţi la identificarea şi înţelegerea lumii tehnologice în care trăim şi 
spre care ne îndreptăm este imensă. 

Pentru mine lecturarea acestei cărţi a fost o experienţă extraordinară, lăsându-mi o 
impresie puternică, aşa cum nu mi s-a întâmplat cu alte cărţi. Într-o oarecare măsură mulţi 
dintre noi realizăm studii despre Internet, despre cum afectează acesta viaţa şi activităţile 
noastre zilnice, despre cum se încrustează tot mai adânc în existenţa noastră, chiar dacă 
sesizăm sau nu această implicare sau chiar dacă unii dintre noi încă încearcă să o 
respingă. Pentru fiecare dintre „cercetătorii” Internetului, această carte cred că ar trebui să 
fie un punct de referinţă, să constituie poate kilometrul zero de la care începe realizarea 
studiului. 
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Martin DODGE 
Rob KITCHIN 

 
 

MAPPING CYBERSPACE 
 
 

Routledge, 2002, 296 pag. 
ISBN 0-415-19884-4  

 
Cartea, apărută simultan în SUA şi Canada, în 2000, la editura Routledge, 

abordează trei mari domenii: computere şi civilizaţii, cyberspaţiul şi aspectele sociale, 
comunicarea. Tilul ar putea fi echivalat cu termeni ca: Geografia spaţiului virtual sau 
Cartografierea spaţiului virtual. 

Cei doi autori sunt familiarizaţi cu temele abordate: Martin Dodge (tehnician de 
calculatoare, cercetător şi doctorand la Centrul de Analize Spaţiale Avansate în cadrul 
Colegiul Universitar din Londra, coordonator al proiectului Cyber Geography Research) 
şi Rob Kitchin (lector în domeniul geografiei umane la Universitatea Naţională din 
Irlanda, Maynooth; editorul revistei Geografie Socială şi Culturală, autor al cărţii 
Cyberspace: the World in the Wires şi co-autor, alături de Martin Dodge, al lucrării An 
Atlas of Cyberspace). 

Originalitatea cărţii Mapping Cyberspace constă în abordarea cyberspaţiului şi a 
tehnologiilor informaţionale din manieră geografică. Cuprinsul cărţii provoacă interesul 
cititorilor avizaţi şi nu numai, plecând din trecut, de la istorie, şi ajungând undeva în 
viitor, cu ajutorul literaturii science-fiction. Perspectiva multidisciplinară care reiese din 
parcurgerea conţinutului, cuprinde teme ca: definirea termenului de cyberspaţiu, 
geografia societăţii informaţionale şi a cyberspaţiului, cartografierea tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale, spaţializarea/localizarea cyberspaţiului, cartarea 
mijloacelor de comunicare asincronice şi sincronice, cunoaşterea spaţială a 
cyberspaţiului, cartarea imaginară şi viitoare a cyberspaţiului. 

Cartea începe cu întrebarea „ce este cyberspaţiul?”. Din punct de vedere literar, 
acesta înseamnă „spaţiu navigabil” şi derivă din grecescul „kyber”, adică „a naviga”. 
Termenul este adus la lumină, în 1984, de către câştigătorul premiului pentru literatura 
science-fiction, William Gibson, prin romanul său „Neuromancer”. La început, sensul 
cuvântului „cyberspace” era destul de restrâns, definând un spaţiu digital, referitor la 
calculatoarele legate printr-o reţea, sau unitatea centrală a unui calculator, interfaţa 
însoţită de un server, o staţie de operare, un „matrix” (mediu în care se dezvoltă ceva). 
Conform dicţionarului, termenul cuprinde o întreagă gamă de resurse informaţionale 
accesibile prin reţea, sau chiar mai mult decât atât „realitatea virtuală”, compusă din 
miliarde de biţi. 

Pentru autorii lucrării „Mapping Cyberspace”, termenul inclus în titlu se referă la 
acel spaţiu conceptual ce se regăseşte în cadrul TIC (tehnologii informaţionale şi 
comunicaţionale), ceea ce înseamnă mai mult decât o tehnologie în sine. Acest spaţiu nu 
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este omogen, ci reprezintă un infinit număr de spaţii care se extind, fiecare având o formă 
diferită de interacţiune digitală. 

Contextul istoric al apariţiei Internet-ului, al revoluţiei informaţionale, al 
cyberspaţiului, modul de conectare prin protocoale de comunicare (cum este TCP) este 
legat de proiectele de cercetare spaţială ale SUA. Metaforic, unii analişti compară creierul 
uman cu Internet-ul, ambele comprimând milioane de neuroni. Astfel şi cyberspaţiul 
apare din conexiunile la Internet, indiferent de rangul schimbului de informaţii. 
Dezvoltarea Internet-ului şi Intranet-ului atrag implicit creşterea cyberspaţiului. Ceea ce 
defineşte Internet-ul şi implicit cyberspaţiul este viteza de difuzare şi cea de dezvoltare. 

Avantajele utilizării cyberspaţiului variază de la cele mai simple şi necesare nevoi 
umane, cum ar fi cele de comunicare (schimb de informaţii prin e-mail, baze de date, 
discuţii de grup), până la activităţi complexe (schimb de bunuri şi servicii), în care 
Internet-ul este o imensă piaţă de desfacere, un catalog infinit de produse, un mall virtual 
şi real în acelaşi timp. Deosebirile între diferite „punţi” de comunicare (Telnet, FTP-File 
Transfer Protocol, Usenet, WWW, e-mail, chat, bulletin board=jurnal de bord, n.a.) au 
fost detaliate cu succes şi de autori români cum sunt Doina Banciu sau Elena Tîrziman, 
cu precizarea beneficiilor acestora. „Chipul” Web-ului este, de fapt, cyberspaţiul. Deci, 
localizarea în timp şi spaţiu a Internet-ului, şi implicit, a spaţiului de navigare ar fi 
posibilă, acesta fiind rezultatul unor relaţii politic-economice, angrenate în istoria 
„geografică” a SUA. 

Implicaţiile sociale ale utilizării realităţii virtuale depind de configuraţia 
demografică a populaţiei globului. Deşi costurile economice ale Internet-ului sunt uriaşe, 
doar un procent redus de indivizi au acces on-line, iar pe de altă parte, tehnologiile 
realităţii virtuale nu sunt atât de avansate ca Internet-ul. Ele creează medii care generează 
interacţiunea cu calculatoarele. Deocamdată, tehnologiile tridimensionale sunt accesibile 
doar anumitor medii: armata, lumea academică, jocurile video. Autorii vorbesc despre 
geografia puterii şi a exclusivismului, despre controlul prin supraveghere şi spionaj, ceea 
ce ne-ar putea duce cu gândul la o incapacitate voită de definire spaţială şi temporală a 
cyberspaţiului. Încercarea de a trasa sau a delimita accesul internaţional la informaţia 
online poate ridica probleme de anonimat, de supraveghere, de spionaj, de securitate, de 
concurenţă. 

Localizarea cyberspaţiului poate fi raportată la accesul la Internet, în funcţie de 
demografia marilor aglomeraţii urbane, care la rândul lor sunt condiţionate de existenţa 
materiei prime, de mediul natural etc. „Sfârşitul distanţelor” (Cairncross, 1997; Systema 
review52), ca rezultat al folosirii Internet-ului şi al Intranet-ului, poate determina un 
colaps al limitei timp-spaţiu. Pe de altă parte, utilizarea tot mai intensă a ICT-urilor, ca 
mijloace rapide de comunicare şi interacţiune socio-comercială este o posibilitate de 
evidenţiere a semnificaţiei timpului personal. Folosirea continuă a Internet-ului devine un 
proces care favorizează globalizarea, determinând schimbări majore în tipologiile de 
angajare, ca de exemplu, arealele urbane tind să câştige avantaje economice şi sociale 
prin existenţa cyberspaţiului, deci există tendinţa ca ICT-urile să transforme spaţiul 
geografic într-unul fără locaţie. Totuşi, spaţiul fizic nu poate fi eliminat decât dacă 
altceva va oferi şanse egale de producţie şi consum, dacă oricine poate avea acces la el, 
dacă acel ceva indică apartenenţa la un anumit areal. Însă cele două spaţii nu trebuie să se 
excludă, ci să se completeze, să coexiste. După Castells (1996) există două spaţii, unul 
                                                
52 http://www.mappingcyberspace.com/sistema_review.gif 
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care „curge” şi care are tendinţa să controleze tot, şi cel al „locurilor”. Spaţiul geografic 
este suplimentat de cel virtual care permite oamenilor să fie mai flexibili în relaţiile cu 
spaţiile geografice propriu-zise (Kitchin, 1998). De altfel, şi în realitatea de zi cu zi există 
simulacre, cum sunt de exemplu localurile care îşi schimbă mereu aparenţele pentru 
atragerea vizitatorilor, inspirându-se din posibilităţiile oferite de cyberspaţiu, care îşi 
creează permanent noi spaţii. Există o tendinţă a cyberspaţiului de a destabiliza legăturile 
dintre locuri-identitate-comunitate, dar acesta nu distruge apartenenţa la spaţiu, cel mai 
bun exemplu fiind individul care accesează cyberspaţiul dintr-o anumită locaţie. 

Din punct de vedere social şi pshilogic, cyberspaţiul vine direct în întâmpinarea 
coeziunii şi afinităţilor unor grupuri de interese comune, şi atenţie, nu ca o coincidenţă, ci 
ca un rezultat al căutărilor. Acest spaţiu oferă posibilitatea revendicării spaţiului public, 
evitării discrepanţelor, creării unei intimităţi diferite, acoperirii sub anonimat (de exemplu 
pentru grupurile marginalizate social), recreării locurilor care dispar din spaţiul geografic 
real etc. Cyberspaţiul poate fi privit ca un mediu de socializare, în care ne putem defini, 
analiza, explora, detaşa, cu condiţia anonimatului.  

Pericolul de „poluare”, infectare cu site-uri necenzurate, care proliferează 
abuzurile, rasismul, pornografia, ura etnică, crima, este cât se poate de real, cu atât mai 
mult cu cât cyberspaţiul se extinde cu fiecare accesare şi cu cât controlul asupra sa este 
lipsit de o locaţie precisă. Cyberspaţiul modifică structurile moderne de comunicare, prin 
faptul că el creează un nou limbaj mult mai rapid, în care consumatorii sunt şi producători 
deopotrivă, şi în care există posibilitatea comunicării sincronizate, simultane (vezi 
formururile de tip chat).  

Pentru a delimita cyberspaţiul, şi implicit TIC-urile, autorii au apelat la 
reprezentarea sa prin cartografiere, harta fiind un instrument de a face mai tangibilă 
această dimensiune. Este necesar să se cunoască cum poate fi utilizat cyberspaţiul, cine 
controlează sistemele de comunicaţie, cine are acces la ele. Reprezentarea cartografică a 
spaţiului virtual se poate raporta, într-o oarecare măsură, şi la identificarea prin culori a 
liniilor de legătură dintre paginile sau site-urile web şi utilizatorii care le-au accesat în 
mod repetat. Site-ul web http://www.MappingCyberspace.com, dedicat cărţii şi galeriei 
de hărţi va dezvălui geografilor, şi nu numai, zeci de hărţi şi diagrame ale reţelei de 
Internet, printre care unele realizate cu ajutorul programului GIS (Geographical 
Information System). Hărţile sunt în mare măsură originale, acoperind o gamă largă de 
subiecte, dintre care: tipologii ale reţelei de Internet, traficul utilizatorilor în cyberspaţiu, 
hărţi teoretice ale comunicării asincronice (e-mail-ul, grupurile de discuţii) şi sincronice 
(programele de chat, MUDs=multi-user dungeons, adică domeniile foarte utilizate, n.a. ) 
etc. Tot acum se face referire la analiza în detaliu a unui cyberspaţiu cunoscut ca Alpha 
World, un program care permite construirea structurilor într-un spaţiu cartesian al 
calculatoarelor. 

După David Maguire53, cartea având un titlu mai potrivit şi anume „Geografii ale 
cyberspaţiului”, se referă la impactul TIC-urilor asupra relaţiei timp-spaţiu, dar şi asupra 
vieţii sociale, culturale şi economice. Robert Lloyd54 atrage atenţia că Mapping 
Cyberspace nu este un material care să ne ghideze pe Internet ca după hărţile obişnuite, ci 
o carte despre legăturile dintre cyberspace, teorie socială, geografie, cartografie, ficţiune. 
Este un punct de vedere menit cititorilor să înţeleagă faţetele multiple ale cyberspaţiului, 
                                                
53 http://www.mappingcyberspace.com/maguire_review.pdf 
54 http://www.mappingcyberspace.com/lloyd_review.pdf 
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din punct de vedere geografic. După cum afirmau şi autorii, făcând o paralelă între 
cyberspaţiu şi spaţiul geografic, a naviga pe Internet e ca şi când ai umbla pe străzi fără a 
le cunoaşte.  

Lucrarea se termină printr-o imagine de viitor a cartografierii cyberspaţiului, 
printr-o viziune asupra posibilelor consecinţe sociale ale utilizării tehnologiilor digitale. 
Un capitol interesant este cel dedicat genului de SF numit cyberpunk, care aduce 
informaţii despre o lume viitoare, ca rezultat al accesării tehnologiilor actuale şi 
potenţiale. 

Contribuţia lui Martin Dodge şi a lui Rob Kitchin constă în explorarea unui spaţiu 
în care ne vom petrece destul de mult timp, un spaţiu insuficient studiat până acum şi 
într-un mod teoretic, ficţional. Autorii încadrează şi personalizează cyberspaţiul, prin 
raportarea la diferite domenii: geografie şi cartografie, sociologie şi comunicare, 
literatură şi psihologie. După cum o recomandă şi Francis Harvey55, cartea este „o acţiune 
îndrăzneaţă, care contribuie semnificativ la înţelegerea geografică a faţetelor multiple ale 
cyberspaţiului”. Este vorba de un material bine structurat, cu o mulţime de reprezentări 
vizuale, care aduce în discuţie o dimensiune spaţio-temporală tot mai actuală. Această 
„nouă geografie” va juca un rol transformativ în spaţiul geografic. 
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Universitatea de Vest din Timişoara 
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SEMNAL EDITORIAL 
 

Rob KLING 
Howard ROSENBAUM şi Steve SAWYER 

 
UNDERSTANDING AND COMMUNICATING SOCIAL 

INFORMATICS 
A Framework for Studying and Teaching the Human Contexts of 

Information and Communication Technologies 
 

Information Today, Inc. 2005, 216 pp, ISBN 1-57387-228-8 
 

 
O carte care investighează cu mult aplomb contextul uman al tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicare (TIC), acoperind atât domeniul cercetării cât şi 
consideraţiile de natură teoretică din acest domeniu de studiu. Autorii, regretatul profesor 
Kling şi colaboratorii săi apropiaţi - Howard Rosenbaum şi Steve Saywer - demonstrează 
că designul, adoptarea şi utilizarea TIC sunt strâns legate atât de activităţile umane cât şi 
de mediul în care se desfăşoară acestea. În primele două capitole ne este oferită o 
introducere în Informatica Socială (IS), câteva definiţii şi o viziune pragmatică a 
disciplinei. Capitolele trei şi patru articulează ideile fundamentale ale IS pentru audienţe 
specifice şi prezintă cele mai importante rezultate ale unor cercetări desfăşurate de autori 
despre consecinţele personale, sociale şi organizaţionale ale utilizării TIC. Capitolul V 
discută problemele ridicate de educaţie şi predarea IS iar şase modalităţile în care SI este 
comunicată profesioniştilor şi comunităţii de cercetători. După cum era de aşteptat, 
finalul cărţii ne prezintă un scurt rezumat şi tendinţele viitorului. 

 
 

Septimiu CHELCEA: CUM SĂ REDACTĂM 
 

o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în 
domeniul ştiinţelor socioumane (ediţia a III-a) 

 
Editura Comunicare.ro, 2005, 220 pag. ISBN 973-711-013-7  

 
 

Cum să redactăm este un instrument de lucru esenţial pentru toţi cei care 
pregătesc o lucrare academică. Volumul, aflat la cea de-a 3-a ediţie, revăzută şi adăugită, 
expune şi exemplifică normele de redactare a unei lucrări în stil ştiinţific, dar şi reperele 
pentru o prezentare eficientă şi corectă, modul de prezentare a conţinutului fiind la fel de 
important ca şi conţinutul însuşi al lucrării. Rigurozitatea metodelor, tehnicilor şi 
procedeelor de obţinere şi de prelucrare a datelor, coerenţa demonstraţiei şi validitatea 
concluziei trebuie să îmbrace haina unui stil a cărui exactitate ştiinţifică nu exclude 
eleganţa şi amprenta personală. O carte, aşadar, care nu trebuie să lipsească din biblioteca 
nici unui student sau doctorand.    (sursa: www.comunicare.ro) 


