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SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA 
DECALAJE ŞI PERSPECTIVE 
 
Interviu cu dl. prof. univ. dr. ing. Nicolae – George DRĂGULĂNESCU 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Interviul a fost realizat de Victor Potra pentru blogul Programul National DMS 
 
Q: Stimate domnule profesor, în ultimul timp în România – şi nu numai – se vorbeşte 
foarte mult despre Societatea Informaţională. Mai mult, avem şi un minister care se 
presupune că se ocupă de dezvoltarea şi implementarea acestui concept prea puţin 
cunoscut în România. Despre ce vorbim de fapt? Ce înseamnă Societatea 
Informaţională? 
 
Pe plan mondial conceptul “Societate informaţională” a apărut pe la sfârşitul anilor ’70 
fiind ulterior abordat din diferite perspective – tehnologic, economic, social / 
ocupaţional, geografic / spaţial şi cultural – de tot mai mulţi cercetători ştiinţifici din 
diferite domenii, dar şi de politicieni şi futurologi, toţi provenind mai ales din statele 
industriale avansate.  
Conform uneia din cele mai relevante şi consensuale definiţii actuale, “Societatea 
informaţională” (“Information society”, “Société de l'information”) – ca succesoare a 
“Societăţii industriale” din secolele XIX-XXI, deci ca “Societate post-industrială” – 
reprezintă acea societate umană (actuală pentru unii şi încă viitoare pentru alţii) “în 
cadrul căreia crearea / generarea, distribuirea / comunicarea, utilizarea, integrarea şi 
manipularea informaţiei reprezintă activităţi economice, politice şi culturale având 
ponderi semnificative” (http://en.wikipedia.org/wiki/Information_society).  
Conform aceleiaşi surse, “Scopul Societăţii informaţionale constă în dobândirea de 
avantaje competitive pe plan internaţional, prin utilizarea tehnologiilor informaţiei, în 
mod creativ şi productiv.” De menţionat că ideea unei Societăţi informaţionale la nivel 
global provine din predicţiile canadianului Marshall McLuhan, binecunoscut filosof al 
cunoaşterii, conform căruia mediile de comunicare ce acţionează la nivel global vor 
transforma Terra într-un aşa numit “sat global”. 
Numeroase cercetări ştiinţifice - realizate mai ales în unele state industriale avansate - 
au conturat mai clar actuala / viitoarea “Societatea informaţională” care s-ar caracteriza 
cel puţin prin: 
- nivel ridicat al prezenţei, implicării şi utilizării informaţiei în viaţa şi preocupările 
cotidiene ale majorităţii cetăţenilor, în cadrul tot mai multor organizaţii şi posturi de 
lucru 
- utilizarea tehnologiilor informaţiei în cadrul a tot mai numeroase procese / activităţi 
individuale, sociale, educaţionale şi de afaceri 
- capabilitatea de a emite, recepţiona şi tranzacţiona date în format digital, tot mai 
rapid, între tot mai numeroase amplasamente, indiferent de distanţele dintre ele 
După anul 2000, a apărut şi s-a răspândit pe mapamond conceptul similar “Knowledge 
Society” (tradus la noi prin “Societatea cunoaşterii” sau “Societatea bazată pe 
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cunoaştere” deşi, de fapt, este vorba de “Societatea bazată pe cunoştinţe”, pentru a se 
evita conotaţia peiorativă a termenului “cunoştinţă” (= relaţie, „pilă”)! 
De remarcat câteva dintre lucrările esenţiale publicate de acad. prof. univ. dr. ing. Mihai 
Drăgănescu (1929-2010), fost profesor al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei din UPB, prin care au fost fundamentate în România conceptele 
“Societatea informaţională” şi “Societatea cunoaşterii”, cu semnificaţiile, principiile şi 
implicaţiile lor: 
De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii - Bucureşti, Editura Tehnică, 
2003. 
Cultura şi societatea cunoaşterii, publicat în vol. coord. Dan Tufiş, Florin Filip, Limba 
Română în Societatea Informaţională - Societatea Cunoaşterii, Editura Expert, Bucureşti, 
2002, p.441-442, 459-472. 
Perspectivele societăţii cunoaşterii în România, Comunicare la “Al V-lea Simpozion 
Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni”, AGIR, Bucureşti, 13-14 septembrie 2002. 
Cunoaşterea în secolul XXI (Knowledge in the XXIst Century), October 2001. 
Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii cunoaşterii – studiu 
pentru Proiectul SI-SC (Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii) al Academiei 
Române, Bucureşti, 9 iulie 2001. 
Societatea cunoaşterii şi cartea electronică – comunicare la simpozionul “Cartea 
electronică”, Academia Română, 21 iunie 2001, publicată în volumul coord. Doina 
Banciu, Cartea Electronică, Editura AGER, Bucureşti, 2001, p. 26-42. 
Consider că existenţa şi funcţionarea în România, din anul 2013, a Ministerului pentru 
Societatea Informaţională, MSI, www.mcsi.ro (fost Minister al Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, MCSI ) ar trebui să fie, în sine, un fapt pozitiv, îmbucurător, 
având în vedere rolul, structura, obiectivele şi atribuţiile sale. 
Conform HGR nr. 548 din 30 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională: 
Art.1: “Ministerul pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează ca 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul 
comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii 
informaţionale, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale.”  
Art. 2: “Obiectivele Ministerului pentru Societatea Informaţională sunt următoarele: 
a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, 
serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea 
ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic; 
b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor 
poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; 
d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar 
implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul 
comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii 
informaţionale, în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a 
Uniunii Europene; 

http://www.racai.ro/media/CULTURA&SC.pdf
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e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei 
politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor 
electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale” 
(…) 
Art.12: “ (1) În structura Ministerului pentru Societatea Informaţională se organizează, la 
nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii 
informaţionale, în vederea gestionării fondurilor structurale şi implementării măsurilor 
cuprinse în Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii 
economice.” 
“Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională este organismul care 
asistă Ministerul pentru Societatea Informaţională în scopul elaborării politicii 
guvernului în domeniul Societăţii Informaţionale, monitorizării implementării acesteia şi 
al corelării cu politicile europene.” 
 
Q: Care sunt căile, care e drumul ce trebuie parcurs pentru a ajunge la această Societate 
Informaţională? Ce strategii ar trebui adoptate? Există indicatori sau valori-ţintă care ne 
pot ghida în această evoluţie? 
 
Conform specialiştilor americani în Ştiinţa informaţiei, s-ar putea considera că o ţară ar fi 
terminat de edificat “Societatea informaţională” atunci când s-a realizat cel puţin una 
din următoarele condiţii: 
1. Majoritatea populaţiei sale active este ocupată cu realizarea produselor şi serviciilor 
informaţionale (reprezentând aşa numitul “sector cuaternar” al unei economii 
naţionale, agricultura, industria şi serviciile reprezentând, respectiv, sectoarele primar, 
secundar şi terţiar ale unei economii) 
2. Numărul decidenţilor („white collars”) depăşeşte numărul executanţilor („blue 
collars”).  
În România, din păcate, încă nu se utilizează o abordare oficială a procesului de edificare 
a Societăţii informaţionale (deşi în anul 1997 a existat o tentativă a Academiei Române 
de-a defini şi iniţia un asemenea proces), deci nu au fost stabiliţi asemenea indicatori. 
Din păcate, nici conceptul esenţial “sector cuaternar” nu este avut în vedere în 
statisticile oficiale, nici măcar de Institutul Naţional de Statistică (www.insse.ro) care nu 
determină şi nu publică date statistice privind evoluţia acestui sector economic în 
România, deşi contribuţia sa este, evident, tot mai importantă. În consecinţă, produsele 
şi serviciile informaţionale realizate în România continuă să fie incluse, de-a valma, în 
sectoarele secundar şi terţiar! 
 
De menţionat că, în cadrul Academiei Române, pe lângă Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia 
informaţiei – fondată de acad. prof. univ. dr. ing. Mihai Drăgănescu, primul ei Preşedinte 
şi fost Preşedinte al Academiei Române (1990-1994) – există, încă din anul 1997, 
Comisia “Forumul pentru Societatea Informaţională” denumită actualmente Comisia 
“Forumul pentru Societatea Cunoaşterii”. Aceasta îşi propune, conform Statutului său, 
“să sensibilizeze societatea românească în legătură cu dezvoltarea Societăţii 

http://www.insse.ro/
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informaţionale şi să impulsioneze prin propuneri concrete o serie de măsuri şi acţiuni în 
această direcţie.” 
Comisia “Forumul pentru Societatea Informaţională” are ca obiective ale activităţii sale:  
a) să devină un for academic de reflecţie al societăţii civile asupra problematicii 
societăţii informaţionale; 
b) să acţioneze în conformitate cu Declaraţia-apel a Forumului (care face parte 
integrantă din Statut). 
Mai mult, la noi, ştiinţa Societăţii informaţionale – denumită „INFORMATION SCIENCE” 
sau „SCIENCE DE L’INFORMATION”, ce se poate traduce în limba română fie prin “Ştiinţa 
informaţiei”, fie prin “Ştiinţa informării” – este departe de-a se bucura de rolul, 
importanţa, interesul şi audienţa pe care aceasta le deţine în statele industriale 
dezvoltate. 
Între anii 1994-1998 am realizat şi publicat în Franţa o (a doua) teză de doctorat pe tema 
evoluţiei Ştiinţei şi tehnologiei informaţiei în SUA, Franţa şi România… Ulterior, între 
anii 2000-2001, am funcţionat ca „Fulbright Scholar” la School of Library and Information 
Science a Universităţii din Pittsburgh, beneficiind de o bursă post-doctorală pentru a 
studia Societatea informaţională americană şi impactul ei pe plan politic, economic, 
social, cultural în SUA, cu posibile viitoare implicaţii în România.  
Acolo am descoperit enorma contribuţie americană la apariţia şi dezvoltarea a ceea ce 
anglofonii denumesc “Information Science” (un vast domeniu pluridisciplinar, cu 
abordări interdisciplinare – denumit de mine Ştiinţa informaţiei – având ca obiect de 
studiu atât informaţia, ca produs imaterial, cât şi procesul de informare din care acesta 
rezultă şi ca scop – optimizarea proceselor de transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor 
în timp şi spaţiu). Am studiat şi definit conexiunile acestei vaste ştiinţe a Societăţii 
informaţionale atât cu Bibliologia, Biblioteconomia, Documentarea, Arhivistica şi 
Jurnalismul cât şi cu Electronica, Telecomunicaţiile, Tehnologia informaţiei şi 
Informatica. Desigur, ca inginer electronist, cunoscusem prea bine, în România, ce au 
însemnat, încă din anii `50 - `70, pe mapamond, Teoria informaţiei şi Teoria transmiterii 
informaţiei, incluse după anii `80, în SUA, în Ştiinţa informaţiei. Dar am şi moştenit de la 
tatăl meu interesul şi preocupările sale pentru Documentarea ştiinţifică şi tehnicile de 
informare ştiinţifică şi tehnică – incluse şi ele astăzi în Ştiinţa informaţiei, ca ştiinţă a 
Societăţii informaţionale. 
În cadrul acestei burse post-doctorale am publicat, în ţară şi în străinătate, mai multe 
lucrări ştiinţifice, în care, printre altele, am conceput şi dezvoltat un model al Ştiinţei 
informaţiei şi un model al Societăţii informaţionale. De asemenea, am realizat şi 
publicat, succesiv, în limbile franceză, română şi engleză, o amplă carte fundamentală 
intitulată „Ştiinţa şi tehnologia informaţiei – geneză şi evoluţie”. 
În ediţia românească a acestei cărţi am precizat că termenul „Information Science” ar 
trebui să se traducă în limba română, în mod corect şi complet (ţinând cont de definiţia 
americană actuală a conceptului), prin „Ştiinţa informării şi a informaţiei”,”informarea” 
fiind procesul din care rezultă produsul „informaţie”. Dar, întrucât acest termen, astfel 
tradus, este cel puţin ciudat, neuzual, şi mult prea lung, am propus – în carte şi ulterior, 
prin articole trimise şi asociaţiilor bibliotecarilor – să reţinem doar traducerea „Ştiinţa 
informaţiei” (având în vedere constatarea că orice produs provine dintr-un proces – în 
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cazul “Ştiinţei informaţiei”, dar nu orice proces generează un produs – în cazul “Ştiinţei 
informării”), acoperind astfel ambele aspecte incluse în definiţie. Dar bibliotecarii 
români, prin reuniunile şi organizaţiile lor, au respins neoficial propunerea mea 
considerând că doar traducerea “Ştiinţa informării” ar fi acceptabilă, cel puţin în 
domeniul lor. De remarcat că, deşi Academia Română a elaborat, prin 1995, o definiţie 
(din păcate, în prezent inadecvată şi neactualizată!) a conceptului “Ştiinţa şi tehnologia 
informaţiei”, în mediile bibliotecarilor români a proliferat ulterior şi utilizarea 
termenului “Tehnologia informării” (termen evident incorect, dar generat logic de 
termenul similar “Ştiinţa informării”). 
În plus, jurnaliştii români au fost educaţi (mai ales sub influenţa şcolii franceze de 
Ştiinţele comunicării) – în cele câteva facultăţi de Ştiinţele comunicării existente de 
peste două decenii în România – că … nu ar exista decât “Ştiinţele comunicării” (“Ştiinţa 
informaţiei” şi “Ştiinţa informării” nefiind incluse în programa lor de studii!). Menţionez 
că, în conformitate cu teoria şi practica din SUA, comunicarea este doar unul din cele 
patru procese având ca obiect informaţia toate procesele implicând informaţia fiind 
studiate de “Ştiinţa informaţiei”. 
 
Q: Ce ne puteţi spune despre stadiul de implementare a Societăţii Informaţionale la nivel 
global şi, prin comparaţie, la nivelul României? 
 
Eu aş putea să vă spun multe şi mult – dar acest spaţiu oferit pe blogul dvs. este, în mod 
fortuit, foarte limitat! 
Aş dori să subliniez în primul rând că, în perspectiva edificării Societăţii informaţionale, 
pe plan mondial, există şi se utilizează – de cel puţin două decenii şi cel puţin în mediile 
ştiinţific, educaţional şi de afaceri – o abordare inedită a informaţiei ca “produs 
informaţional” imaterial, produs care se realizează / produce, livrează / comercializează 
/ distribuie şi utilizează / consumă similar cu un “produs material”.  
Dar informaţia ca “produs imaterial” nu trebuie să fie confundată cu “produsul 
informaţional” material (de exemplu: o carte, un ziar, o revistă, un CD/ DVD, etc. – 
toate conţinând informaţie stocată pe un suport material – de regulă hârtia) sau cu 
“serviciul informaţional” (de exemplu: furnizarea conexiunii la Internet, prin cablu, prin 
fibră optică sau prin unde electromagnetice, toate asigurând transmiterea informaţiei, 
dar fiecare având performanţele sale specifice). 
De remarcat că şi unii documentarişti, bibliotecari, muzeografi şi arhivari din România 
care, timp de multe decenii, s-au preocupat exclusiv de suporturile informaţiei 
(documente – din hârtie sau alte materiale) – deci de “produsele informaţionale” 
materiale – şi de conservarea acestor suporturi, au început să se preocupe tot mai mult 
şi de informaţie, ca produs imaterial stocat pe aceste suporturi…  
Generarea, prelucrarea, comunicarea, stocarea şi utilizarea informaţiei sunt procese în 
care se implică, de-a lungul întregii sale vieţi, în mod curent, orice fiinţă umană. De 
aceea studierea acestor procese sine-qua-non ar trebui să preocupe orice om, încă din 
şcoală! De remarcat că, la noi, prin “Tehnologia informaţiei” se înţeleg – evident, în mod 
abuziv şi cu vădită tentă monopolizatoare – doar tehnologiile şi tehnicile electronice 
(“asistate de calculator” sau “tehnologii informatice”) de prelucrare şi stocare a 
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informaţiei – deşi în SUA şi alte state dezvoltate aceste tehnologii implicând calculatorul 
sunt denumite “tehnologii neconvenţionale ale informaţiei” sau “noi tehnologii ale 
informaţiei”, pentru a se deosebi de “tehnologiile convenţionale ale informaţiei” – 
denumite şi “tehnologiile clasice ale informaţiei” – adică … cititul, scrisul şi vorbitul care 
se deprind în copilărie! 
Este marcată astfel o anumită continuitate care, se pare, la noi displace! Dar care ar 
contribui la o mult mai largă şi bună cunoaştere, acceptare şi utilizare a noilor tehnologii 
în arhive, grefe, şcoli, facultăţi şi birouri. 
De menţionat că, pe plan mondial, coexistă actualmente tot mai numeroase profesii 
care se bazează pe utilizarea extensivă a informaţiei şi a proceselor sale – cum sunt, de 
exemplu, profesorii, jurnaliştii, arhitecţii, medicii, avocaţii, judecătorii, notarii, contabilii, 
managerii, auditorii, ofiţerii de informaţii etc. Dar îmbunătăţirea continuă şi optimizarea 
proceselor menţionate mai sus reprezintă un vast domeniu pluridisciplinar de interes şi 
preocupări al specialiştilor în Ştiinţa informaţiei. 
Actualmente, şi la noi, în administraţia publică, în judecătorii, spitale, şcoli şi universităţi 
se vehiculează cantităţi crescătoare exponenţial de date şi informaţii care, cu toate 
acestea, sunt în continuare stocate pe hârtie – o situaţie care generează tot mai dificile 
şi aparent insolubile probleme de arhivare, stocare, depozitare, manipulare, regăsire 
etc. Deşi acum există numeroase soluţii informatice performante şi eficiente – dar, să 
recunoaştem, şi costisitoare – pentru arhivarea şi regăsirea electronică a 
documentelor, în arhivele, grefele şi birourile administraţiei publice centrale şi locale de 
la noi, în spitalele, şcolile şi universităţile din România, documentele pe suport hârtie 
încă mai circulă şi, mai ales, încă mai sunt stocate / arhivate, în cantităţi tot mai mari, 
justificând printre altele, salariile prea multor angajaţi. Este binecunoscută şi frecvent 
reclamată / invocată atotputernica BIROCRAŢIE – costisitoare, cronofagă şi auto-
reproducătoare – devenită la noi „obeză” căci niciun guvern român nu a decis şi aplicat, 
până acum, o politică naţională de reducere şi combatere a birocraţiei! Dacă în SUA 
există de mulţi ani celebra lege “Paperwork Reduction Act”, iar în Franţa s-a stabilit 
oficial, de mulţi ani, la nivel central şi local, o politică de „simplification administrative” 
(ambele vizând reducerea birocraţiei administrative), la noi nu am văzut,nici măcar în 
documentele constitutive ale Ministerului Societăţii Informaţionale, vreo referire la 
soluţionarea tot mai gravelor probleme generate de obeza, chiar abominabila, birocraţie 
dâmboviţeană!…  
Pur şi simplu, se pare că această reală problemă gravă şi dificilă a României actuale 
nici nu există pentru MSI! 
Înfiinţarea “ghişeelor unice” (în anumite administraţii financiare şi fiscale, primării, etc.) 
şi a website-urilor pentru plata electronică a taxelor şi impozitelor (de tipul e-
administratie.ro) – iniţiative şi evenimente ce nu ar fi fost posibile fără performanţele 
noilor tehnologii ale informaţiei – sunt doar nişte … prea puţin cunoscute şi utilizate 
vechi iniţiative !!! Este nevoie de o pătrundere masivă a noilor tehnologii informaţionale 
de prelucrare şi stocare a datelor şi informaţiilor dar şi, mai ales, de instruirea şi 
perfecţionarea continuă a persoanelor ce lucrează cu aceste tehnologii, precum şi a 
cetăţenilor, pentru a le utiliza la nivelul capabilităţilor lor. 
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Altfel spus, este nevoie de o abordare integrată a procesului de edificare a viitoarei 
Societăţi informaţionale – sub coordonarea Ministerului pentru Societatea 
Informaţională, de exemplu – cu implicarea mai multor organizaţii naţionale având 
roluri esenţiale în acest scop şi pe baza unei strategii naţionale. Procedând astfel, 
investiţiile efectuate / administrate de MSI în domeniul noilor tehnologii informaţionale 
vor contribui în mod eficient la îmbunătăţirea substanţială a calităţii vieţii în România 
(mai ales prin reducerea şi combaterea BIROCRAŢIEI) şi nu vor mai reprezenta doar 
transferul unor sume de bani (se pare, tot mai mari) de la Bugetul de stat în conturile 
diferitelor firme cu profil IT. 
Având în vedere şi dezvoltarea extraordinară a mass-mediei scrise şi audiovizuale în 
România de azi (mai ales prin includerea, din păcate în proporţii tot mai mari, a 
publicităţii), precum şi creşterea exponenţială a birocraţiei în administraţia publică 
locală şi centrală, eu consider că s-a ajuns şi în România la fenomenele bine cunoscute 
(mai ales în ultimele două decenii) în statele dezvoltate, denumite “information 
overload” (“suprasarcina informaţională”) şi “textual harassment” (“hărţuirea 
textuală”). De exemplu, de când a devenit disponibilă on-line, presa tipărită nu prea se 
mai vinde (mai ales că oferta depăşeşte cu mult cererea), multe publicaţii – mai ales 
publicitare – fiind casate la scurt timp după imprimare, din lipsă de cititori, chiar dacă 
sunt distribuite gratis… 
În anul 2008 am fost invitat să predau, timp de 2 semestre, anumite cursuri de 
specialitate la o universitatea privată din Seul, în Coreea de Sud – ţară care are cel mai 
eficient sistem educaţionale din lume! Acolo am aflat că în Coreea de Sud s-a edificat un 
model original de Societate informaţională – denumit “UBIQUITOUS INFORMATION 
SOCIETY“ (“Societate informaţională omniprezentă”) în cadrul căreia administraţia 
publică centrală şi locală garantează fiecărei firme şi gospodării accesul la reţeaua 
Internet de mare viteză (minim 1GB/s !). Sunt prevăzute şi numeroase măsuri speciale şi 
eficiente pentru îmbunătăţirea securităţii în reţelele informatice şi reducerea efectelor 
poluării electromagnetice (inclusiv prin ecranarea electromagnetică integrală a noilor 
construcţii).  
Noi suntem în România încă foarte departe de aşa ceva! 
 
Q: Aveţi vreun mesaj de adresat Ministrului pentru Societatea Informaţională, dl. Răzvan 
Cotovelea, şi dacă da, care este acesta? 
 
Iată întrebările mele pentru dl. Alexandru Răzvan Cotovelea – ministrul pentru 
Societatea Informaţională (absolvent UPB – Facultatea de Energetică, 1997):  
Ce a făcut şi ce va face MSI pentru a promova în România valorile, criteriile, principiile şi 
conţinutul viitoarei Societăţi informaţionale? Cum este pregătită populaţia României 
pentru a face faţă cerinţelor acestei viitoare societăţi – ce reprezintă, conform denumirii 
MSI, însăşi raţiunea sa de-a exista ??? 
Consider că nu este suficient doar să investeşti şi să dotezi cu echipamente IT tot mai 
performante, mai diversificate si mai fiabile (dar şi mai rapid depăşite de altele, nou 
apărute!) diferite instituţii publice centrale şi locale!!....Mai trebuie şi ca funcţionarii 
acestora şi populaţia să dorească, să poată şi să ştie sa le utilizeze în mod adecvat, 
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pentru a beneficia integral de performanţele şi avantajele lor – mai ales în administraţia 
publică centrală şi locală. De exemplu, plata online a taxelor şi impozitelor este încă la 
noi, din păcate, o operaţie atât de INUTIL COMPLICATĂ, de CRONOFAGĂ şi de 
IGNORATĂ de marele public, încât banii cheltuiţi pe hardware-ul şi software-ul aferent 
par că NICI NU SE JUSTIFICĂ! 
Celebra “Digital Divide”(= “prăpastie digitală” despre care nu se prea mai vorbeşte la 
noi) continuă să existe dar ea se referă în prezent, tot mai mult la capabilităţile de 
utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi tot mai puţin la cantitatea şi calitatea 
echipamentelor IT din dotare! 
De aceea consider că sunt necesare noi deprinderi, atitudini şi comportamente pentru 
a putea şi a şti să utilizezi toate aceste echipamente dar şi pentru a putea şi a şti să 
colectezi, generezi, prelucrezi, comunici, stochezi şi să utilizezi mult mai eficient 
informaţia. 
Informaţia nu este doar apanajul jurnaliştilor, informaticienilor şi serviciilor speciale – 
aşa cum rezultă uneori, în mod eronat, din mass media noastră – căci omul Societăţii 
informaţionale are nevoie de informaţie de calitate, uneori chiar mai mult decât de 
hrană!  
Credeţi că ştie cineva în România ce este şi cum se evaluează corect şi precis calitatea 
datelor şi calitatea informaţiilor? 
Toate acestea se pot învăţa în şcoli şi universităţi – întrucât fac obiectul de studiu al 
ŞTIINTEI INFORMATIEI (denumită deocamdată la noi, în mod eronat, şi ŞTIINTA 
INFORMĂRII). De calitatea datelor şi de calitatea informaţiilor colectate şi prelucrate 
depinde calitatea cunoştinţelor dobândite dar şi calitatea deciziilor adoptate, la orice 
nivel! 
Ştiaţi că în cadrul Academiei Române există o Secţie de ştiinţa şi tehnologia informaţiei 
cu care MSI ar putea colabora pentru a defini şi stabili (prin standarde, strategii, politici 
şi programe naţionale adecvate, elaborate împreună şi cu universităţile şi firmele de 
cercetare ştiinţifică de profil) cam cum ar trebui să arate şi să fie edificată viitoarea 
Societate Informaţională a României ??? Ce eventuale obstacole aveţi în acest scop? 
Dacă MSI va continua să aibă în vedere doar investiţiile în hardware şi software nu vom 
ajunge prea departe cu edificarea noii societăţi!.... În lume există actualmente câteva 
state care nu numai că au construit Societatea informaţională dar au şi formulat mai 
multe strategii naţionale de informare şi producere-utilizare a informaţiei !!! 
Ştie sau bănuieşte cineva din MSI ce indicatori şi la ce valori-ţintă s-ar putea 
“semnaliza” momentul construirii societăţii informaţionale într-un stat? 
Alte state nu numai ca au definit de peste două decenii aceşti indicatori dar au şi 
formulat strategii naţionale pentru a realiza valorile lor ţintă! A se vedea detaliile 
menţionate mai sus privind SUA şi Coreea de Sud. Consider că investiţiile în IT de dragul 
investiţiilor nu-şi au locul în aceste strategii daca ele conduc doar la cheltuirea banilor 
pentru mimetisme şi simulacre fără impact pozitiv asupra calităţii vieţii şi bunăstării 
întregii populaţii. 
În România, în anumite foruri, se mai discută încă o problemă “fundamentală” – demult 
rezolvată în alte state – anume dacă “Societatea informaţională” este aceeaşi cu 
“Societatea cunoaşterii” (!!!) De fapt expresia “Societatea cunoaşterii” este o traducere 
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inadecvată a expresiei KNOWLEDGE SOCIETY care înseamnă “Societatea bazată pe 
cunoştinţe”). Termenul englez „knowledge” se traduce în română atât prin CUNOAŞTERE 
cât şi prin CUNOŞTINŢĂ. Dar este evident că doar CUNOŞTINTELE pot fi create, desigur 
prin procesul de CUNOAŞTERE... Dar, ca nu cumva cineva să confunde aceste 
“cunoştinţe” cu mai celebrele „pile” (PISTONS – la francofoni) şi cu „relaţiile” 
(CONNECTIONS – la anglofoni), Academia Română şi unii concetăţeni utilizează – cu 
preţiozitate – exclusiv sintagma “Societatea cunoaşterii”. De văzut lucrările prof. Ovidiu 
Nicolescu în care a definit clar şi cuprinzător ce înseamnă “Societatea bazată pe 
cunoştinţe” (ca rezultate ale cunoaşterii, în general). Aceasta este denumirea corectă. 
Ministrul pentru Societatea Informaţională ce idei are în această mică problemă ? Dar în 
ceea ce priveşte circulaţia în paralel, la noi, a denumirilor “Ştiinţa informării” şi “Ştiinţa 
informaţiei”, “Tehnologia informării” şi “Tehnologia informaţiei:”, în absenţa unor 
standarde terminologice (Standard Român) adecvate ? 
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