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The action plan Europe 2005 specifies the fact that the information economy must include two 
points of view: the electronic commerce (on-line buying and selling) and the reorganization 
of the business models so they optimize the use of TIC. Both approaches have as basis the in-
frastructure and use of digital technologies. The TIC emergence with the physical production 
sell on a virtual market leads to the apparition of the term cyber-market, a place where tech-
nology has no classical time and space boundaries and implies the reevaluation of the con-
cepts used. The intangible goods and services are distributed in a very short time period. In 
the same manner money are “moving”, which can be transferred from a capital market to the 
other, thus emerging the term capital cyber-market. The facilities offered by TIC refer to 
transmitting, elaborating and stocking information.  
Keywords: electronic commerce, business models, statistic variables, information economy. 
 

mportanţa informatizării economiei este 
atestată de multitudinea legilor şi hotărâri-

lor de guvern emise din anul 2000 până în 
prezent, precum şi de funcţionarea Sistemu-
lui Electronic Naţional. Între acestea, Legea 
nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelu-
crarea datelor cu caracter personal şi protec-
ţia vieţii private în sectorul telecomunicaţii-
lor, Legea Audiovizualului, Legea privind 
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor 
cu privire la reţelele şi serviciile de comuni-
caţii electronice, Legea nr. 677 din 21 no-
iembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal şi libera circulaţie a acestor date, Legea 
nr.365/2002 privind comerţul electronic, Le-
gea 455/2001 privind semnătura electronică, 
HG nr.1259/13.12.2001 - norme metodologi-
ce pentru aplicarea Legii 455/2001, Legea 
468/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publi-
ce prin licitaţii electronice. Ele se înscriu în 
strategia Guvernului României pentru încura-
jarea economiei prin intermediul TIC. 
Necesitatea realizării afacerilor electronice şi 
implementarea comerţului electronic implică 
mari eforturi din partea firmelor, deoarece 
acestea trebuie să-şi schimbe modul de acti-
vitate clasic prin care creau valoare adăugată. 
Implementarea activităţii de comerţ electro-
nic presupune modificarea lanţului de distri-

buţie clasic, prezentarea produselor într-un 
mod diferit, intensificarea legăturilor cu par-
tenerii de afaceri, externalizarea aplicaţiilor 
şi proceselor de afaceri precum şi crearea re-
ţelei firmei. Aplicarea acestor schimbări este 
esenţială pentru ca o firmă să fie profitabilă. 
Internetul creează posibilitatea delocalizării 
produselor (modificarea coordonatelor spaţi-
ului în care se găsesc acestea), creează noi re-
ţele economice şi generează parteneriate între 
părţi situate la distanţe foarte mari. Dacă 
România întârzie să se includă în aceste reţe-
le, va pierde mult din creşterea economică. 
Dezvoltarea economiei informatizate necesită 
ca atât întreprinderile cât şi consumatorii, atât 
cererea cât şi oferta să considere comerţul 
electronic util şi de încredere. 
Pentru firmele care activează în domeniul 
comerţului electronic trebuie analizate pieţele 
ţintă, care pot fi: consumatorul (B2C), gu-
vernul şi/sau administraţia publică (B2G) şi 
partenerii de afaceri (B2B). 
B2C include toate tranzacţiile comerciale cu 
bunuri şi servicii dintre firmă şi consumato-
rul final (C). În prezent, în România aceasta 
este cea mai cunoscută formă de comerţ elec-
tronic, dar este posibil ca pe viitor proporţia 
acesteia să se micşoreze în favoarea tranzac-
ţiilor B2B. 
Dezvoltarea B2B este înfrânată de câţiva fac-
tori, cum sunt costurile, nivelul de dotare cu 
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calculatoare al firmelor, competenţele din 
domeniul TIC ale utilizatorilor finali, nivele-
le de securitate ale tranzacţiilor comerciale şi 
importanţa comerţului fizic în sensul tradiţi-
onal (mentalităţile şi rezistenţa la nou). B2B 
grupează aplicaţiile de comerţ electronic re-
feritoare la parteneriatul dintre companii în 
ceea ce priveşte schimbul de bunuri tangibile 
şi intangibile precum şi cel de servicii. La 
această categorie de tranzacţii, clientul final 
în reprezintă o altă firmă. Obiectivele acestei 
categorii a economiei informatizate sunt au-
tomatizarea şi optimizarea logisticii firmelor 
de aşa manieră încât să creeze reţele de fur-
nizori şi parteneri de afaceri. Firmele care 
comunică între ele şi fac afaceri trebuie să 
aibă în dotare reţele private, care nu sunt ac-
cesibile tuturor utilizatorilor. Ele poartă de-
numirea de reţele închise cu acces restricţio-
nat şi sunt de două tipuri: Intranet, dacă pot fi 
accesate numai din interiorul firmei şi 
Extranet, care sunt accesibile numai partene-
rilor de afaceri din exteriorul firmei. B2B 
implică avantaje multiple: reducerea timpului 
pentru căutarea de noi furnizori, accelerarea 
interacţiunii dintre firmă şi furnizor, reduce-
rea costurilor, acurateţea sporită a informaţii-
lor şi creşterea timpului de răspuns. 
B2G se referă la aplicaţiile comerţului elec-
tronic între firmă şi guvern/administraţia pu-
blică ca privire la bunurile tangibile şi intan-
gibile şi servicii. Acest tip de afaceri nu în-
seamnă numai crearea unui site web ci şi re-
evaluarea întregului model de afaceri, adu-
când implicaţii în ceea ce priveşte achiziţiile, 
recalificarea forţei de muncă, costuri şi acti-
vitatea de marketing. 
În timp ce reţelele de calculatoare cunosc o 
creştere explozivă, reţelele de transport devin 
insuficiente din punct de vedere al capacităţii 
de absorbţie al costurilor sociale şi de mediu 
implicate de congestiile în trafic. Toate acti-
vităţile economiei naţionale utilizează infras-
tructura de transport. La nivelul UE, a apărut 
noţiunea de Intelligent Transport Systems, 
Sisteme de Transport Inteligente care presu-
pune utilizarea TIC în activitatea de transport 
naval, maritim, aerian şi rutier. Se tinde către 
realizarea unor reţele de transport Trans-

europene, care să permită cetăţenilor să călă-
torească şi să încheie afaceri fără nici un fel 
de risc în UE şi a căror infrastructură să în-
globeze servicii de transport inteligent. Se 
impune clarificarea termenului telematică, ce 
provine din termenul francez telematique 
adoptat şi în vocabularul englez de specialita-
te sub forma telematics. Acest concept pro-
pune “servicii informatice oferite prin inter-
mediul unei reţele de telecomunicaţii”, deci 
telematica se referă la utilizarea telecomuni-
caţiilor ca suport pentru transferul datelor în-
tre calculatoare. Telematica utilizează trei ca-
tegorii de mijloace pentru a-şi asigura func-
ţiile: suportul de comunicaţii şi mijloacele de 
control al acestuia, echipamentele de calcul, 
software-ul de bază şi de aplicaţie dedicat 
transferului de date şi altor servicii asociate. 
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei oferă, 
deocamdată doar teoretic pentru România, 
sistemele de transport telematice. Acestea 
sunt dominate de două elemente esenţiale: in-
frastructura inteligentă (senzori şi reţele te-
lematice pe şosele şi care să interacţioneze cu 
vehiculele şi centrele de control) şi echipa-
mente telematice de bord, care sunt în fapt 
interfaţa dintre şofer şi infrastructura inteli-
gentă. Beneficiile sistemelor de transport te-
lematice sunt numeroase. Se speră că ele vor 
aduce o eficientizare a reţelelor de transport 
şi creşterea siguranţei în trafic. Impactul po-
tenţial al acestora asupra protecţiei mediului 
va ţine de o utilizare mai raţională a drumuri-
lor prin introducerea unor sisteme electronice 
de taxare, iar ca orice taxă pe care eşti nevoit 
să o plăteşti în plus, va duce la o revizuire a 
comportamentului în ceea ce priveşte depla-
sarea non-utilă pe şosele, reducerea aglome-
rării la orele de vârf şi implicit a poluării. 
Feed-back-ul este dat de faptul că infrastruc-
tura inteligentă va putea măsura nivelurile de 
poluare şi va putea furniza informaţii în acest 
sens. 
În România nu putem vorbi despre transport 
inteligent nici măcar la nivelul municipiului 
Bucureşti, deşi există două modeste aplicaţii 
telematice realizate de ICI prin programul 
naţional INFOSOC, şi care sunt amplasate în 
Piaţa Universităţii şi la staţia de transport Ră-
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zoare. În schimb, se pot obţine online infor-
maţii despre: 
 rezervări de bilete, care pe viitor ar putea 

crea noi mecanisme financiare în activitatea 
de transport şi s-ar putea constitui într-un sis-
tem integrat de rezervări de bilete; 
 trafic, ceea ce înseamnă informaţii (în timp 

real sau nu) pe care călătorii să le poată com-
para, astfel încât să ia decizie cu privire la cel 
mai eficient mod în care îşi pot desfăşura că-
lătoria; 
 grafice orare, ceea ce presupune accesul la 

graficele orare (de preferinţă în timp real) ca-
re să permită călătorilor coordonarea în timp 
între diferitele modalităţi de transport. 
Cu toate că nu este un fenomen de masă, in-
frastructura de transport este o bună modali-
tate de caracterizare a infrastructurii generale 
şi, pentru viitor, permite extinderea variabile-
lor statistice pentru sistemul de indicatori. 
 
Variabile primare 
1. Indicele de penetrare a televiziunii; 
2. Numărul de domenii .ro; 
3. Numărul de firme, pe domenii de activi-
tate; 
4. Numărul de firme, pe forme de proprieta-
te; 
5. Numărul de firme care au profit şi au site 
web; 
6. Numărul de firme abonate la telefonia fi-
xă; 
7. Numărul de firme abonate la telefonia 
mobilă, pe operatori; 
8. Ponderea firmelor care activează în acti-
vitatea de comerţ electronic; 
9. Ponderea firmelor care activează în 
transporturi: 
 a) aerian; 
 b) rutier; 
 c) căi ferate; 
 
Variabile derivate 
1. Accesul informatizat = ponderea utiliza-
torilor din cadrul firmei, pe categorii de per-
sonal (în conducerea firmei, studii superioa-
re, studii medii) şi pe tipuri de servicii utili-
zate (poştă electronică, Intranet, Extranet, In-
ternet). 

2. Accesul la telefonia mobilă = ponderea 
utilizatorilor de telefoane mobile ale firmei, 
pe categorii de personal (în conducerea fir-
mei, studii superioare, studii medii). 
3. Posesori de Extranet = ponderea firmelor 
care au reţea Extranet. 
4. Utilizatori Extranet, definit ca ponderea 
firmelor care au acces la reţelele Extranet ale 
furnizorilor, partenerilor sau clienţilor. 
5. Utilizatori EDI = ponderea firmelor care 
utilizează schimbul electronic de informaţii. 
6. Utilizatori Internet pe baza EDI = ponde-
rea firmelor care utilizează schimbul electro-
nic de informaţii prin intermediul IP (Internet 
Protocol). 
7. Vânzări online = ponderea firmelor care 
vând online sau care distribuie online produ-
se intangibile. 
8. Importanţa Internetului ca şi canal de dis-
tribuţie = numărul firmelor a căror vânzare 
online reprezintă cel puţin 10% din volumul 
vânzărilor. 
9. Frecvenţa vânzărilor online = ponderea 
vânzărilor online în total vânzări. 
10. Vânzări online pe baza cardurilor = pon-
derea firmelor care acceptă plăţi online, pe 
bază de carduri. 
11. Vânzări online securizate = ponderea 
firmelor care-şi protejează tranzacţiile online 
prin SSL (protocolul Secure Sockets Layer). 
12. Achiziţii online = ponderea firmelor care 
cumpără online. 
13. Licitaţii online = ponderea firmelor care 
utilizează sistemul e-licitaţii.ro pentru achizi-
ţii publice. 
14. Frecvenţa cumpărărilor online = ponde-
rea cumpărărilor online în total cumpărături. 
15. Piaţa ţintă pentru vânzările online (secto-
rul public, mediul de afaceri, consumatorul 
final) = ponderea firmelor care vând online 
sectorului public (B2G), mediului de afaceri 
(B2B), consumatorilor finali (B2C). 
16. Localizarea pieţei vânzărilor online (in-
tern, extern) = ponderea firmelor care vând 
online pe piaţa internă şi pe cea externă. 
17. Obstacole în calea vânzărilor online = 
percepute de către managerii departamentelor 
IT ai firmelor. Pe baza acestora, se determină 
un indicator mediu al obstacolelor. 
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18. Impactul pozitiv asupra vânzărilor = 
ponderea firmelor care apreciază drept “exce-
lente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele ac-
tivităţii obţinute în urma vânzărilor online 
(scala aprecierii). 
19. Impactul pozitiv asupra costurilor = 
ponderea firmelor care apreciază drept “exce-
lente”, “foarte bune” şi “bune” rezultatele ac-
tivităţii obţinute în urma vânzărilor online 
(scala aprecierii). 
20. Impactul pozitiv asupra eficienţei ac-
tivităţii = ponderea firmelor care apreciază 
drept “excelente”, “foarte bune” şi “bune” 
rezultatele activităţii obţinute în urma vânză-
rilor online (scala aprecierii). 
21. Impactul pozitiv asupra relaţiilor cu 
clienţii = ponderea firmelor care apreciază 
drept “excelente”, “foarte bune” şi “bune” 
rezultatele activităţii obţinute în urma vânză-
rilor online (scala aprecierii). 
22. Creşterea importanţei pe piaţa internă 
= ponderea firmelor care declară că şi-au mă-
rit cota de pe piaţa internă datorită vânzărilor 
online. 
23. Creşterea importanţei pe piaţa externă 
= ponderea firmelor care declară că şi-au mă-
rit cota de pe piaţa externă datorită vânzărilor 
online. 
24. Semnificaţia e-business = ponderea 
firmelor care au declarat că TIC constituie o 
parte semnificativă a modului în care-şi des-
făşoară activitatea, cu detaliere pe următoare-
le nivele: produse/servicii; structură organi-
zaţională; procesul de muncă; relaţiile cu cli-
enţii; relaţiile cu partenerii. 
25. Ponderea firmelor care au un web si-
te. 
26. Tipul produselor vândute online. 
27. Utilizatorii de informaţii din Internet 
referitoare la transport1 = ponderea utilizato-
rilor de Internet în scopul aflării de informaţii 
legate de activitatea de transport: 

a) Rezervări de bilete; 
b) Grafice orare; 

                                                 
1 Această variabilă reprezintă una din utilizările avan-
sate ale Internetului care ar trebui să ofere o valoare 
similară utilizatorilor din toate regiunile, cu toate că 
diferenţele legate de ofertă/disponibilitate o pot influ-
enţa). 

c) Trafic. 
28. E-banking = ponderea firmelor care 
utilizează servicii financiare şi bancare prin 
Internet; 
29. M-banking = ponderea firmelor care 
utilizează servicii financiare şi bancare prin 
telefonia mobilă; 
30. Complexitatea marketingului online = 
ponderea firmelor care au declarat că TIC 
constituie o parte semnificativă a modului în 
care-şi desfăşoară activitatea de marketing. 
31. Tipul serviciilor vândute online; 
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