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SINTEZA LUCRĂRII 

 

„Să nu stăm pe loc, toată Europa merge înainte,  
căci poate veni timpul când să fim nevoiți a zice: este prea târziu”  

 
Petre Sebeșanu Aurelian 

(Radu-Dan, 2011: 75) 
 

Odată cu apariția ultimei revoluții tehnologice, cea de a patra, care se bazează în principal pe 

utilizarea internetului și a tehnologiilor digitale, se spune că omenirea a intrat în era digitală. 

România, în ciuda resurselor și a potențialului de care dispune, pășește în această eră destul de 

stângaci, luând în considerare poziționarea pe ultimele locuri în clasamentele care monitorizează 

procesul de digitalizare. Aceleași ultime poziții sunt ocupate de România și în clasamentele 

europene care monitorizează progresul social, competitivitatea, activitatea de cercetare, 

dezvoltare și inovare, educația și formarea profesională. 

Toate acestea conduc la ideea unei administrări defectuoase per total, în condițiile în care 

majoritatea organizațiilor de la nivel global, indiferent de sectorul în care activează, public sau 

privat, au intrat într-un proces de transformare majoră, adaptat erei digitale. 

În aceste condiții rezultă că România are doar două opțiuni de dezvoltare : 

a) Se mulțumește cu un progres minor și ultimele locuri din clasamente, dezvoltarea 

intervenind doar ca urmare a inerției. Pentru acestă opțiune sunt de luat în considerare și riscurile 

implicite ultimului/ultimelor locuri din clasamente; 

b) Se mobilizează și își asigură o poziție mulțumitoare per total, cu posibilitatea de a excela 

într-unul sau mai multe domenii. 

 Opțiunea a doua de dezvoltare dă posibilitatea realizării a cel puțin trei scenarii de 

dezvoltare : 

1. dezvoltare prin influența puternică a statului, 

2. dezvoltare prin influența puternică a sectorului privat,  

3. dezvoltare prin parteneriat 

Propunere pentru o posibilă schimbare organizatorică: constituirea un minister dedicat, ale 

cărui direcții să fie pliate pe orientările strategice din noua politică industrială europeană. 

Alternativă la această propunere ar fi întărirea și împuternicirea cu aceste atribuții fie a 

Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, fie a Ministerului Economiei, sau a 

amândurora. 


