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Preocuparea tot mai intensa de a evalua impactul, presupus pozitiv al tehnologiei informatiei 
si comunicatiilor (TIC), al Internet-ului, al societatii informationale în general, pare a fi 
condusa de nevoia de justificare a investitiilor urgente si masive în acest domeniu sau de 
dorinta de a beneficia de ele. Aceasta abordare poate fi îngusta si contraproductiva, 
deoarece notiunea de impact se învârte în jurul evaluarii continue a perspectivelor, de la 
intrarea pe piata pâna la schimbarile sociale de lunga durata. 
Cuvinte cheie: societate informationala, impact, TIC, management. 
 

efinirea notiunii de impact 
Termenul de impact trebuie definit cu 

grija, deoarece nici Internet-ul nu este un 
lucru foarte clar pentru masa mare de utili-
zatori. El cuprinde infrastructura, resurse, 
tranzactii si rezultatul folosirii acestora, iar 
ordonarea diferitelor aspecte poate ajuta la  
definirea obiectivului investigatiilor si le-
gatura acestora cu restul universului. 
De exemplu, se ridica întrebarea daca In-
ternet-ul poate fi studiat separat de alte 
componente TIC, pe care poate doar sa le 
înlocuiasca sau sa le împrospateze. Comu-
nitatea utilizatorilor Internet este la fel de 
volatila ca obiect de studiu si, cel putin din 
perspectiva multiculturala, nu pare sa se 
potriveasca metodelor clasice de studiu, 
constituind doar o parte din factorii care 
evidentiaza impactul. 
Studiile de impact au o tendinta naturala de 
a arata schimbarile între o situatie initiala – 
de obicei descrisa foarte vag – si situatia 
actuala. În plus, ele încearca sa faca acest 
lucru cât mai repede posibil si rezultatul 
este, de obicei, dezamagitor si cu atât mai 
inutil cu cât elementul care trebuie înteles 
este procesul de schimbare însusi, prin care 
actorii trec de la o situatie la alta pentru a 
învata si a actiona mai bine în viitor. 
Pentru a complica lucrurile, se acorda o 
atentie minora oamenilor si nevoilor perso-
nale, cu toate ca acestea sunt elementele de 
baza ale oricarui sistem informational sau 
de comunicatii. Studiul acestor probleme 
trebuie sa se bazeze pe experienta altor 

studii de impact, pentru a putea oferi unele 
directii practice. 
 
Impactul TIC asupra muncii 
Liberalizarea comertului si reducerea cos-
tului serviciilor de telecomunicatii ca si 
existenta unei infrastructuri adecvate cons-
tituie o conditie pentru folosirea cu succes 
a TIC de catre tarile în curs de dezvoltare. 
În plus, baza tehnologica trebuie întretinuta 
si dezvoltata de personal cu calificare 
înalta. 
În era informationala, investitia în educatie 
si cunostinte, cu accent special pe echitatea 
între sexe, devine o conditie absolut nece-
sara pentru participarea cu succes la com-
petitia globala. 
Internet-ul va invada toate spatiile si activi-
tatile umane. Literatura despre acest su-
biect prolifereaza deja cu un ritm com-
parabil cu cel al cresterii Internet-ului. 
Studiile despre Internet si impactul sau vor 
continua sa se înmulteasca, iar efectele na-
turale ale acestei dispersii vor fi înrautatite 
de factori precum lipsa de modele si cadre 
conceptuale clare, inconsistenta definitiilor 
si a modului lor de folosire, varietatea de 
metode folosite, varietatea de abordari si 
unicitatea fiecarui studiu. 
Pentru a limita efectele negative sunt nece-
sare o serie de activitati specifice, precum: 

 construirea unui inventar al grupu-
rilor de cercetare implicate si crearea unei 
retele între ele; 

D 
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 construirea si mentinerea unui por-
tal pentru a le facilita accesul la literatura 
relevanta, eventual o biblioteca digitala; 

 construirea si mentinerea unei baze 
de date pentru a facilita accesul la rezulta-
tele diferitelor studii; 

 angajarea într-un efort cooperativ 
pentru: 

 întelegerea, clarificarea si reconcilierea 
diferitele metode si cadre; 

 inventarierea, trecerea în revista si 
consultanta pentru metodele potrivite în 
studiile de impact; 

 crearea si mentinerea unui program de 
cercetare; 

 facilitarea interactiunii între grupurile 
de cercetare, industriile legate de Internet 
si organizatiile utilizatorilor, pentru a dez-
volta studii comparative si combinate. 
Preocuparea pentru evaluarea impactului 
Internet-ului si în general a tehnologiilor 
informatiei si comunicatiilor asupra 
societatii trateaza trei aspecte principale. 

 Aspectul politic. Politicienii care 
aproba si sprijina programele de dezvoltare 
a Internet-ului ar dori sa aiba dovezi în 
sprijinul afirmatiilor ca acesta va aduce 
toate beneficiile presupuse. Partea adversa 
ar dori sa aiba dovezi ca beneficiile nu sunt 
atât de evidente sau nu depasesc pierderile. 

 Aspectul managerial. Managerii 
organizatiilor din sectorul informatiilor, 
nonprofit sau cu scop lucrativ ar vrea sa 
aiba o justificare pentru afirmatiile potrivit 
carora domeniul lor este cel mai important 
în economia moderna, este cheia succesu-
lui si cresterii economice. În cele din urma 
sunt interesati sa afle si mai bine ce este si 
cum functioneaza afacerea lor. 

 Aspectul intelectual. Savantii se 
straduiesc sa înteleaga natura acestui nou 
obiect sau fenomen, efectele sale si conse-
cintele potentiale. De asemenea, publicul 
larg ar dori explicatii mai clare despre 
Internet: ce este el, ce înseamna revolutia 
Internet-ului si cum sa îi faca fata. 
Începând cu anii ’40, lumea a trecut printr-
o serie de revolutii tehnice: revolutia infor-
mationala, revolutia media, revolutia TIC, 
revolutia cunostintelor si alte revolutii 

post-industriale, post-moderne, post-etc., 
cunoscând tot felul de prejudecati gresite, 
legate de situatiile socio-tehnice complexe, 
într-o permanenta schimbare. 
Fascinatia noului, în general, si a tehno-
logiei, în particular, asociata cu investitiile 
masive si cu posibilitatea unor profituri 
crescute, au contribuit la credinta predomi-
nant pozitiva ca Internet-ul este o compo-
nenta benefica, sine qua non societatii 
informationale, nascându-se ceea ce putem 
numi “fetisul contemporan al TIC”. 
Impactul a devenit un cuvânt la moda, 
folosit în aproape orice articol sau discurs 
despre noile tehnologii ale informatiei si 
comunicatiilor, adaugându-se lungii liste 
de termeni neclari folositi în acest dome-
niu. Impactul se refera la o varietate de fe-
nomene de-a lungul unei evolutii continue, 
care merge de la aparitia unui obiect nou 
pâna la transformari mai durabile, materi-
ale si de comportament la nivel de individ 
sau de societate (figura 1). 
La unul din capetele acestui spectru se afla 
un impact al Internet-ului datorita numa-
rului de persoane care folosesc aceasta 
resursa (sau numai pretind ca o fac). De 
exemplu, faptul ca un numar de agentii 
guvernamentale au înfiintat într-o perioada 
de timp situri Web este perceput ca un 
impact al Internet-ului care autorizeaza 
speculatii asupra democratiei digitale. 
 
Actorii societatii informationale 
Cresterea numarului de utilizatori si apli-
catii, altfel spus raspândirea produsului sau 
a serviciului, reprezinta un impact mai 
solid. Unii considera ca impact al comer-
tului electronic atingerea unui anumit nivel 
al tranzactiilor (de exemplu, primul mili-
on), în timp ce altii asteapta ca o parte 
importanta a unui anumit sector sa efec-
tueze tranzactii electronice. Când se vor-
beste despre revolutia Internet se fac 
referiri la ultima estimare a numarului de 
utilizatori (160 de milioane de persoane), 
în timp ce altii amintesc ca acestia nu 
constituie decât o minoritate nesemnifi-
cativa, reprezentând doar câteva procente 
din populatia lumii. 
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Unii cercetatori încearca sa identifice im-
pactul prin schimbarile în obisnuintele de 
utilizare, precum numarul de ore de acce-
sare a unor resurse Internet, sofisticarea 
modului de navigare, adoptarea de noi in-
strumente si tehnici etc. Astfel, numarul 

organizatiilor care folosesc un extranet 
pentru a controla lantul de aprovizionare si 
gradul sau de integrare va constitui un in-
dicator de impact al Internet-ului, indife-
rent de folosirea schimbului electronic de 
date de catre aceleasi organizatii. 

Timp

Grad de întelegere

< 3 ani > 3 ani > 10 ani

Aparitie

Penetrare

Tranzactii

Aplicatii
Cheltuieli

Beneficii/pierderi

Transformare

Învatare

 
Fig. 1. Continuitatea evaluarii impactului 

Pornind de la acest punct, impactul poate fi 
identificat în evolutia aplicatiilor folosite. 
Astfel, sectoarele în care numarul de firme 
care folosesc o combinatie de Internet, 
intranet, extranet si telelucru este “impor-
tant” vor fi considerate a cunoaste un im-
pact mai mare al Internet-ului. Mai mult, 
luând în considerare functiile sau activitati-
le în care este folosit Internet-ul, se consi-
dera un impact mai puternic al acestuia 
atunci când functiile casnice, sociale sau 
de productie sunt îndeplinite online. 
Deosebit de importanta este luarea în con-
siderare a efectelor induse de generalizarea 
utilizarii Internet-ului. Impactul va fi cautat 
în diversele schimbari care apar în masa 
utilizatorilor, în primul rând în schimbarea 
obisnuintelor de comunicare (posta clasica 
este înlocuita de cea electronica, iar 
telefonia prin fir de telefonia prin Internet). 
Mai semnificative sunt schimbarile care 
afecteaza resursele informationale puse la 
dispozitia utilizatorilor sau chiar baza lor 
de cunostinte, comportamentul în cautarea 
informatiilor, procesul de luare a decizii-
lor, obisnuintele de conducere a afacerilor 
si chiar organizarea lor. Dincolo de aceste 
schimbari de resurse sau comportament 

este importanta eficienta noilor comporta-
mente din punct de vedere al costurilor. 
Schimbarile trebuie privite la un nivel mai 
larg, organizational, departamental sau la 
nivel de societate. În consecinta, reducerea 
timpului si costului unei anumite tranzactii 
prin folosirea Internet-ului va fi conside-
rata impact.  
Tipurile de impact amintite sunt legate de 
un set complex de factori si nu pot modi-
fica substantial sau durabil modul în care o 
persoana sau organizatie desfasoara o 
anumita activitate. Cu alte cuvinte, aceste 
schimbari pot fi mai mult de natura tran-
zactionala decât substantiala, fiind mai 
degraba efecte, nu impact. 
Atunci când actiunile desfasurate ca urma-
re a schimbarilor induse au produs rezul-
tate, acestea pot produce, la rândul lor, o 
serie de schimbari, precum adaptarea, a-
doptarea sau institutionalizarea celor din-
tâi. În acest moment se poate spune ca ne 
aflam într-adevar în fata unui impact. 
De fapt, impactul este coliziunea dintre 
doua corpuri si consecintele asupra lor. 
Atunci când are loc un impact, nici unul 
din cele doua corpuri nu mai ramâne la fel 
ca înainte. De aceea, ar trebui sa numim 
impact numai schimbarile de substanta si 
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durabile care au loc în baza de cunostinte, 
comportamentul, organizarea si eficienta 
persoanelor individuale, institutiilor sau 
societatii. 
Deoarece evaluarea este un element cheie 
al definitiei de mai sus, ea se poate re-
strânge la abilitatea actorilor de a-si rezol-
va problemele, putând fi formulata astfel: 
“impactul este schimbarea în abilitatea 
oamenilor de a-si satisface nevoile, obtinu-
ta ca rezultat al folosirii Internet-ului sau 
altei resurse informationale” [Menou, 
1998b]. 
În acest moment, impactul seamana foarte 
mult cu învatarea. Aceasta nu înseamna ca 
nu trebuie luate în considerare alte aspecte, 
ci dimpotriva, observarea lor fiind o con-
ditie primara de detectare a unui impact, cu 
atât mai mult cu cât exista sanse mici de 
schimbari durabile în comportament sau în 
abilitati fara raspândire larga.  
Rezultatele cercetarilor efectuate pe baza 
experientei în domeniul telelucrului din 
tarile industrializate sugereaza ca printre 
beneficiile telelucrului, din punct de vedere 
al organizatiei, se pot enumera: 

 cresterea productivitatii angajati-
lor cu pâna la 20-45% (“The Economics of 
Teleworking”) datorata unei mai bune po-
triviri a programului de munca cu circum-
stantele individuale, concentrarii asupra re-
zultatelor muncii si nu asupra procesului, 
reducerea stresului si îmbunatatirea sanata-
tii, reducerea absenteismului; 

 recrutarea de personal cu califica-
re înalta pentru salarii mai mici, datorita 
ariei geografice de selectie mai mari; 

 realizarea de economii directe si 
indirecte ale activitatilor suplimentare 
(chirie, întretinere, asigurari etc.); 

 facturi mai mici la utilitati pentru 
organizatie (apa, energie, caldura etc.); 

 reduceri ale congestionarii traficu-
lui, consumului de combustibil si poluarii 
mediului; 

 locuri de munca suplimentare în 
zonele rurale sau dezavantajate geografic. 
Cu toate ca beneficiile enumerate sunt 
valabile si pentru tarile în curs de 
dezvoltare, nu exista suficiente conditii de 

implementare a noilor forme de munca, 
datorita în principal insuficientei infra-
structurii TIC si conectarii la Internet. To-
tusi, exista unele exemple de telelucru 
aplicat în diferite tari în curs de dezvoltare. 
 
Global si individual în societatea infor-
mationala 
În ultimul deceniu, în lume s-au înregistrat 
transformari majore în plan politic, econo-
mic si social. Principala cauza o reprezinta 
aparitia unei noi forme de capitalism, care 
are un caracter global, este întarit prin 
obiectivele sale si este mult mai flexibil 
decât orice forma anterioara. El a generat 
provocari prin multitudinea de miscari 
sociale în interesul unei culturi individuale 
si a raspunderii pentru viata proprie si 
mediul ambiant. Aceasta tensiune generea-
za dinamismul central al erei informationa-
le: societatea este din ce în ce mai struc-
turata în jurul opozitiei bipolare dintre glo-
bal si individual. 
Globalul este reprezentat de noile structuri 
organizationale bazate pe utilizarea persua-
siva a retelelor de comunicatii. Modelele 
de retea sunt caracteristice atât pentru ma-
joritatea sectoarelor economice dezvoltate 
si organizatiilor competitive, cât si pentru 
miscarile sociale si comunitare. 
Individualul simbolizeaza activitatile prin 
care oamenii încearca sa-si reafirme identi-
tatea în conditiile schimbarilor structurale 
si ale instabilitatii care însotesc organiza-
tiile sociale de baza si activitatile economi-
ce spre retele dinamice. Noile formatiuni 
sociale se contureaza în jurul unei identitati 
primare, care poate fi de natura etnica, teri-
toriala, nationala, culturala sau religioasa. 
De multe ori, aceasta identitate este perce-
puta ca neschimbata din punct de vedere 
social si biologic, contrstând cu schimba-
rea rapida a peisajului social. În interac-
tiunea dintre global si individual, conditiile 
de viata si experienta sunt puternic recon-
figurate în întreaga lume. 
Diversitatea interschimbarilor sociale a 
condus la crearea societatii informationale 
si la integrarea tendintelor aparent contra-
dictorii într-un cadru analitic comprehen-
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siv. Abordarile teoretice sunt dezvolate în 
directia analizelor empirice detaliate. De 
aceea, se urmaresc metode pentru discipli-
narea demersurilor teoretice astfel încât sa 
nu fie dificil sau imposibil de apreciat anu-
mite actiuni colective care au fost respinse 
de practica. 
Analiza este dirijata de ipoteza unei noi 
societati: „O noua societate apare când si 
daca transformarea structurala poate fi 
observata în relatia cu productia, cu pute-
rea si experienta” [Castells, 1998]. Relatia 
cu productia se refera la economia globala, 
întreprinderea virtuala si schimbarea for-
melor de munca. În al doilea rând, relatia 
cu puterea si experienta aduc fata în fata 
natiunile si institutiile globale, precum si o 
relativa criza a democratiei politice în ra-
port cu noile identitati clare ale indivizilor. 
Ipoteza centrala a opozitiei dialectice din-
tre global si individual în societatea infor-
mationala se bazeaza pe combinatia origi-
nala si puternica între doua ipoteze. Prima 
ipoteza presupune structurarea calculelor 
privind cresterea globalului: interactiunea 
filosofica a relatiilor sociale si inovatiei 
tehnologice (moduri de productie si mo-
duri de dezvoltare). A doua ipoteza subli-
niaza importanta individualului: modul în 
care grupurile sociale îsi definesc propria 
identitate si influenteaza formarea institu-
tiilor societatii informationale. 
Dezvoltarea sociala este inseparabila de 
schimbarile din infrastructura tehnologica 
spre care sunt orientate multe activitati, 
datorita faptului ca tehnologia înseamna 
societate, iar societatea nu poate fi înte-
leasa sau reprezentata fara instrumentele 
sale tehnologice. Schimbarile tehnologice 
si sociale sunt într-o strânsa relatie, carac-
terizata prin faptul ca o societate poate 
produce bunurile si serviciile sale în con-
ditii sociale specifice. Începând cu revolu-
tia industriala, modul de productie predo-
minant în societatile occidentale a fost 
capitalismul, întrupat într-un lung sir de 
institutii de traditie, menite a crea si distri-
bui profit. Modurile de dezvoltare, pe de 
alta parte, sunt aranjamente tehnologice 
prin care actele de munca vor genera pro-

ductie, determinând în ultimul rând nivelul 
si calitatea surplusului. 
Evolutia modelului capitalist de productie 
este dirijata de influentele competitive ale 
capitalului privat. Inovatiile tehnologice 
rezulta din interactiunea descoperirilor teh-
nico-stiintifice si integrarea organizationa-
la a acestora în procesele de productie si 
management. 
Totusi, dezvoltarea tehnologica nu reflecta 
complet procesele economice, deoarece 
aceasta este influentata si de factori pre-
cum inventivitatea si experimentele cu 
obiective noneconomice. Rezultatele ino-
varii tehnologice deschid noi posibilitati de 
dezvoltare economica, care pot sau nu pot 
fi realizate de actorii sociali. Aceasta re-
prezinta o puternica interactiune între pro-
cesele de inovare si aplicare (teorie si prac-
tica), care nu pot fi vazute într-o depen-
denta liniara în care unul este determinat 
de celalalt. Prin urmare, acuzarea determi-
nismului tehnologic [Webster, 1995] este 
nejustificata. 
A doua ipoteza luata în calcul în procesul 
de cercetare este rolul identitatii în dezvol-
tarea societatii informationale, care trebuie 
avut în vedere mai mult decât un efect, 
deoarece construirea identitatii unei socie-
tati constituie motorul dinamic al formarii 
acesteia. Identitatea este definita ca un 
proces de construire a personalitatii invi-
duale pe baza unor caracteristici culturale. 
Influentat de sociologul francez Alain 
Touraine, Castells identifica trei tipuri de 
identitate, care nu sunt în relatie cu diferite 
formatiuni sociale: 
1. Identitatea legitimizata (legala) este in-
trodusa de institutiile dominante ale socie-
tatii pentru a-si extinde si rationaliza pro-
pria dominatie asupra actorilor sociali. 
Identitatea legala genereaza societatea civi-
la si institutiile acesteia, care reproduc ceea 
ce Max Weber numea „puterea rationala”. 
2. Identitatea de rezistenta este produsa de 
acei actori care sunt în pozitia/conditia de a 
fi exclusi de logica dominatiei. Identitatea 
pentru rezistenta conduce la formarea 
comunitatilor, ca o cale de împotrivire la 
conditiile opresive insuportabile. 
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3. Identitatea proiect reiese din mutarile 
practice care au ca scop transformarea so-
cietatii în întregime, mai degraba decât a 
stabili conditiile de supravietuire în opozi-
tie cu actorii dominanti. În aceasta catego-
rie intra, de exemplu, miscarile feministe si 
ecologice. 
Viziunea particulara a lui Castells combina 
doua perspective teoretice care în cea mai 
radicala forma a lor sunt exclusive mutual. 
Aceasta metoda este capabila sa acopere 
coerent un domeniu impresionant: de la 
laboratoarele high-tech din Silicon Valley 
pâna la laboratoarele low-tech din jungla 
columbiana, de la pietele globale de capital 
pâna la psihologia atacului terorist de la 
World Trade Center. Analizele devin pu-
ternice atunci când sunt abordate ambele 
perspective. 
 
Societatea informationala – societate de 
retea 
Aspectele structurale ale societatii infor-
mationale care îi confera caracterul de so-
cietate în retea se refera, în principal, la 
noile formatiuni pe baza carora s-au orga-
nizat activitatile economice si la noile con-
ditii de spatiu si timp afectate de acestea. 
La baza acestei reorganizari se afla imple-
mentarea puternica a inovatiilor tehnice 
înca din deceniile trecute, însotita de con-
vergenta noilor tehnologii ale informatiei 
si comunicatiilor si a impactului acestora 
asupra indivizilor. 
Analizând evolutia tehnologiei din perioa-
da postbelica si în comparatie cu modelele 
de dezvoltare ale revolutiei industriale si 
postindustriale, se poate concluziona ca 
tehnologia informatiei si comunicatiilor 
evolueaza dupa modele diferite, distincte 
de tehnologia anterioara, constituind mode-
lul informational de dezvoltare, ale carui 
caracteristici principale sunt flexibilitate, 
permisivitate si reflexivitate. Reflexivitatea 
tehnologiilor si faptul ca orice produs în-
globeaza materie prima dar si informatie, 
au permis accelerarea procesului de inova-
re. Acest proces accelerator a creat în a-
proape 20 de ani o noua economie, econo-
mia globala si informationala. Ea este 

informationala deoarece competitivitatea 
actorilor sai centrali (organizatii, regiuni 
sau natiuni) depinde de abilitatea acestora 
de a obtine si procesa informatia electro-
nica. Este globala pentru ca cele mai 
importante aspecte ale sale, de la finante la 
productie, sunt organizate la scara globala, 
direct, prin corporatii multinationale si/sau 
indirect, prin retele de asocieri. 
Noua economie este mai mult decât un alt 
nivel al activitatii economice, deasupra 
procesului productiv existent. Mai mult, 
are loc o restruturare a tuturor activitatilor 
economice, bazata pe obiective si valori 
introduse prin exploatarea agresiva a noilor 
potentiale de productivitate ale tehnologiei 
informatiei si comunicatiilor avansata. 
Procesele existente vor fi reorganizate prin 
modele noi, de exemplu prin trecerea de la 
productia nationala la cea transnationala. 
Ceea ce diferentiaza noua economie glo-
bala de economia mondiala anterioara este 
faptul ca prima este o economie cu capa-
citate de munca în echipa, în timp real si la 
scara planetara, în care individul îsi valo-
rifica personalitatea, se dezvolta continuu, 
devenind vectorul principal al noii socie-
tati, societatea informationala. 
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