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Abstract. Today we attend to complex changes both in economic and social field. The transition
through an information society to knowledge based society, where intangible resources are more important, affects all areas of life: business, education, culture etc.
In these circumstances, the information becomes a very important element, because who controls the
information owns the power, especially when competition intensifies. The appearance of modern ways of
communications facilitates the access to information and, in the same time, eliminates the distances.
The telecommunications sector is a very dynamic one and its development is very fast. That determines
us to make a short analysis of this field in Romania.
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Întreaga omenire traverseazã o perioadã de tranziþie
acceleratã spre un nou model de societate, caracterizat
printr-o serie de transformãri complexe în toate domeniile
de activitate, cu importante implicaþii economice ºi sociale,
un proces cu o amploare ºi o vitezã fãrã precedent.
O situaþie asemãnãtoare a fost întâlnitã la finele
secolului XVIII ºi începutul secolului XIX, când omenirea
a asistat la revoluþia industrialã, odatã cu perfecþionarea
maºinii cu abur ºi utilizarea sa în industria textilã. La acea
vreme, revoluþia industrialã a avut un impact similar ºi s-a
derulat cu o vitezã apropiatã celei pe care a avut-o mai
recent revoluþia informaþionalã.
Efectul revoluþiei industriale a fost resimþit, în primul
rând, în industria textilã, dar, datoritã mecanizãrii
majoritãþii proceselor de fabricaþie, numeroase domenii au
cunoscut o dezvoltare pe care puþini o anticipau. Mai mult,
aceste efecte au depãºit graniþele fabricilor, extinzându-se
ºi în plan social.
Un alt moment important în aceastã perioadã l-a
constituit ºi apariþia cãilor ferate, un adevãrat factor de

progres la acea vreme, întrucât a contribuit la reducerea
distanþelor. În secolul XX, apariþia, dezvoltarea ºi utilizarea
pe scarã largã a computerului – cu toate aplicaþiile create –
au „spulberat” practic orice distanþã. În prezent, traversãm
o perioadã în care informaþia ºi cunoaºterea sunt elemente
care stau la baza dezvoltãrii ºi progresului oricãrei societãþi.
Ideea societãþii informaþionale a fost lansatã în Statele
Unite ale Americii. Termenul de societate informaþionalã
(information society) descrie o economie ºi o societate în
care accesul, achiziþia, stocarea, prelucrarea, transmisia,
rãspândirea ºi utilizarea cunoºtinþelor ºi a informaþiei joacã
un rol decisiv. Într-o societate informaþionalã oamenii vor
beneficia pe deplin de noua tehnologie la serviciu, acasã
ºi în timpul liber.
Societatea informaþionalã reprezintã o nouã etapã a
civilizaþiei umane, un nou mod de viaþã calitativ
superior, care implicã folosirea intensivã a informaþiei în
toate sferele activitãþii ºi existenþei umane, cu un impact
economic ºi social major. Societatea informaþionalã
permite accesul larg la informaþie al membrilor sãi, un nou
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mod de lucru ºi de cunoaºtere, amplificã posibilitatea
globalizãrii economice ºi a creºterii coeziunii sociale.
Schimbãrile majore din ultimii ani – creºterea
exponenþialã a comunicaþiilor mobile ºi a utilizatorilor de
Internet, contribuþia sectorului tehnologiei informaþiei ºi
comunicaþiilor la creºterea economicã ºi la crearea de locuri
de muncã, restructurarea/reingineria companiilor ºi a business-ului în general pentru a beneficia mai eficient de noile
tehnologii, dezvoltarea acceleratã a comerþului electronic –
susþin tranziþia de la era industrialã la cea postindustrialã,
trecerea la „noua economie”.
Uniunea Europeanã, prin organismele sale politice ºi
executive, a acþionat în acest sens încã din anul 1993,
printr-o serie de decizii strategice ºi programe, cel mai recent document strategic fiind „eEurope an Information
Society for All” prin care se propune accelerarea
implementãrii tehnologiilor digitale în Europa ºi
asigurarea competenþelor necesare pentru utilizarea acestora
pe scarã largã. Aceastã iniþiativã reprezintã elementul cheie
pentru modernizarea economiei europene, în perspectiva
trecerii la noua economie bazatã pe cunoaºtere, estimatã
pentru anul 2010.
Obiectivele eEurope vizeazã asigurarea comunicãrii
on-line pentru fiecare locuinþã, ºcoalã, întreprindere ºi
instituþie din administraþia publicã, precum ºi asigurarea
principiului conform cãruia tranziþia la era digitalã trebuie
sã fie un proces care sã includã întreaga societate. Aceste
obiective privesc atât þãrile membre ale Uniunii Europene,
cât ºi þãrile din Europa Centralã ºi de Est, candidate la aderare.
Pentru realizarea acestor obiective au fost implementate
mai multe planuri de acþiune (eEurope2002, eEurope+,
eEurope2005) ce cuprind o serie de mãsuri menite sã
asigure accesul ieftin, sigur ºi rapid la Internet, pentru
asigurarea resurselor umane capabile sã dezvolte ºi sã
utilizeze noile tehnologii.
Trecerea la societatea informaþionalã este unul din
obiectivele strategice ale Guvernului României pentru
perioada 2004 – 2008 ºi una din condiþiile de preaderare
la Uniunea Europeanã. Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei este instituþia care trebuie sã ducã
la îndeplinire acestei cerinþe. Strategia ministerului
abordeazã problema trecerii la societatea informaþionalã,
definind cadrul general privind implementarea unei astfel
de societãþi.
Societatea informaþionalã este un obiectiv al dezvoltãrii
ºi nu un deziderat în sine, este o componentã esenþialã a
programului politic ºi economic de dezvoltare ºi o condiþie
majorã pentru integrarea României în structurile euroatlantice.
Conform strategiei Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei, principalele direcþii pentru
dezvoltarea societãþii informaþionale au la bazã urmãtoarele
cerinþe:
n
asigurarea accesului la informaþii ºi la cunoaºtere.
Indivizii ºi organizaþiile trebuie sã beneficieze de
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accesul la informaþie ºi la cunoaºtere, cu precãdere
în domeniul public. Informaþia trebuie sã fie uºor
accesibilã. Statul trebuie sã extindã oportunitãþile
de furnizare a informaþiilor pentru toþi, prin crearea
de conþinut digital.
n
dezvoltarea capacitãþii umane prin educaþie,
instruire ºi formare. Cetãþenii trebuie sã aibã acces
la dobândirea noilor abilitãþi în scopul de a participa
activ la societatea informaþionalã ºi sã beneficieze
pe deplin de posibilitãþile pe care aceasta le oferã.
Aceste abilitãþi vor fi obþinute în ºcoala primarã,
generalã ºi în liceu, în cadrul formãrii la locul de
muncã, dar pot fi obþinute ºi prin educaþie continuã
ºi la distanþã.
n
crearea unui mediu favorabil de dezvoltare,
inclusiv cadrul legal de reglementãri ºi politici
generale. Pentru a maximiza beneficiile sociale ºi
economice ale societãþii informaþionale, statul
trebuie sã creeze un mediu de încredere, transparent ºi un cadru legal ºi de reglementare nediscreþionar, care sã încurajeze inovaþia tehnologicã ºi
competiþia, ºi astfel sã încurajeze investiþiile
necesare, în special din partea sectorului privat,
pentru dezvoltarea infrastructurii ºi a noilor servicii.
n
promovarea serviciului universal la un preþ
accesibil. O infrastructurã dezvoltatã în mod
adecvat reprezintã o precondiþie pentru accesul
sigur ºi ieftin la informaþie, de cãtre toate
componentele societãþii. Îmbunãtãþirea conectivitãþii prezintã o importanþã specialã ºi este atât
responsabilitatea sectorului privat, cât ºi a sectorului
public, între care se pot dezvolta parteneriate, inclusiv
pentru dezvoltarea comunitãþilor locale.
Pentru atingerea acestui deziderat Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei a promovat ºi
adoptat o serie de acte normative între care ºi Legea
nr. 304/2003 privind serviciul universal ºi drepturile
utilizatorilor cu privire la reþelele ºi serviciile de
comunicaþii electronice. Serviciul universal presupune, pe
de o parte, accesul la un set minimal de servicii de calitate,
disponibile la un preþ rezonabil pe tot teritoriul þãrii ºi, pe
de altã parte, o atenþie sporitã pentru persoanele cu venituri
modeste ºi zonele a cãror deservire necesitã costuri mai
ridicate pentru operatori. Pe baza politicii ºi strategiei
stabilite de cãtre minister, Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Comunicaþii are obligaþia de a asigura
dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul
României.
n
îmbunãtãþirea securitãþii informaþiei la nivel global ºi a reþelelor de comunicaþii.
Societatea informaþionalã presupune îmbunãtãþirea
potenþialului creativ al oamenilor ºi a modului în care
circulã informaþia. În acelaºi timp, sistemele globale de
comunicaþii ºi de informare pot fi utilizate ºi în scopuri
incompatibile cu cele pentru care au fost dezvoltate. Este

intangibile (cunoºtinþele) tind sã câºtige teren în dauna
celor tangibile.
La sfârºitul secolului XX ºi începutul secolului XXI
cunoaºterea a cunoscut noi semnificaþii vizavi de teoriile
clasice ºi moderne ale cunoaºterii. În teoria filosoficã
clasicã, reprezentatã de Platon, Aristotel, Thomas Aquinas,
John Locke, George Berkley, David Hume, Immanuel Kant,
cunoaºterea este consideratã o facultate mentalã a omului.
Astãzi însã, se studiazã problema cunoaºterii la animale,
ca sã nu mai vorbim de cunoaºterea „artificialã” a sistemelor
de inteligenþã artificialã, aceste aspecte nefiind încã integrate într-o nouã teorie a cunoaºterii.
Alãturi de binecunoscuþii factori de producþie –
pãmântul, munca ºi capitalul – cunoaºterea este
recunoscutã ca un factor economic deosebit de important,
un adevãrat capital intelectual. Laurence Prusak este de
pãrere cã „nu existã niciun alt avantaj sustenabil, decât
ceea ce o firmã ºtie, cum poate utiliza ceea ce ºtie ºi cât de
repede poate învãþa ceva nou”.
Aºa cum cunoaºterea este superioarã informaþiei,
societatea cunoaºterii „înglobeazã” societatea
informaþionalã ºi, în acelaºi timp, este grefatã pe aceasta.
Denumirea de societate a cunoaºterii (knowledge society)
este utilizatã în întreaga lume ºi provine dintr-o prescurtare
a termenului knowledge based society (societate bazatã
pe cunoaºtere).
Principalele trãsãturi ale societãþii cunoaºterii sunt:
n
extinderea ºi aprofundarea cunoaºterii ºtiinþifice ºi
a adevãrului despre existenþã;
n
utilizarea ºi managementul cunoaºterii existente sub
forma cunoaºterii tehnologice ºi organizaþionale;
n
producerea de cunoaºtere tehnologicã nouã prin
inovare;
n
diseminarea fãrã precedent a cunoaºterii de cãtre
toþi cetãþenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate
Internetul ºi cartea electronicã ºi folosirea metodelor
de învãþare prin procedee electronice (e-learning);
n
societatea cunoaºterii reprezintã o nouã economie
în care procesul de inovare devine determinant;
influenþa Internetului ca piaþã în societatea
informaþionalã ºi recunoaºterea importanþei valorii
bunurilor intangibile, în special cunoaºterea,
reprezintã caracteristici ale noii economii;
n
societatea cunoaºterii este fundamental necesarã
pentru a asigura o societate sustenabilã din punct
de vedere ecologic;
n
societatea cunoaºterii are caracter global ºi este un
factor al globalizãrii;
n
societatea cunoaºterii reprezintã o nouã etapã a
culturii, pe primul plan trecând cultura cunoaºterii.
În timp, societatea umanã ºi-a deplasat treptat accentul
de la producþia de tip manufacturier la cea automatã, de la
cunoaºterea individualã la cea de grup, accentuând
importanþa comunicãrii. Existã doi factori ce determinã
transformãrile care au loc, fãcând trecerea de la economia
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necesar ca statul sã acþioneze hotãrât pentru a preveni
utilizarea rãu-intenþionatã a resurselor informaþionale ºi a
tehnologiilor.
Alãturi de Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei ºi-a asumat misiunea de a contribui la stabilirea
obiectivelor ºi cãilor pentru accelerarea evoluþiei cãtre
trecerea la societatea informaþionalã ºi Academia Românã,
printr-un proiect coordonat de acad. Florin Gh. Filip.
Proiectul se intituleazã „Societatea informaþionalã –
societatea cunoaºterii, proiect prioritar al Academiei
Române”. Conform acestui proiect, societatea
informaþionalã vizeazã atât dimensiunea socialã (cu impact asupra îngrijirii sãnãtãþii, solidaritãþii ºi protecþiei
sociale, muncii ºi pieþei muncii, educaþiei ºi formãrii continue etc.), ambientalã (cu impact asupra utilizãrii resurselor
ºi protecþiei mediului), culturalã (cu impact asupra
conservãrii ºi dezvoltãrii patrimoniului cultural naþional
ºi internaþional, promovãrii pluralismului cultural,
necesitãþii protecþiei minorilor, dezvoltãrii industriei multimedia ºi producþiei de conþinut informaþional), cât ºi
economicã (cu dezvoltarea unor noi paradigme ale
economiei digitale ºi ale noii economii bazate pe
cunoaºtere, inovare, culturã antreprenorialã ºi managerialã,
educaþie a cetãþeanului ºi a consumatorului).
Unii autori sunt de pãrere cã „revoluþia informaþionalã”
va avea o evoluþie asemãnãtoare cu revoluþia industrialã
de la sfârºitul secolului XVIII ºi începutul secolului XIX,
în acest context, computerul putând fi considerat simbolul
revoluþiei informaþionale.
Societatea informaþionalã presupune schimbãri în toate
domeniile: în administraþie (e-government), în afaceri
(comerþul electronic), în educaþie (educaþie la distanþã), în
culturã (centre multimedia ºi biblioteci virtuale) ºi în
maniera de a lucra (lucrul la distanþã). La baza acestor
transformãri se aflã utilizarea Internetului. Internetul
influenþeazã modul în care trãim, modul în care se fac
afacerile, maniera în care se lucreazã, metodele de studiu,
comunicarea între oameni ºi chiar maniera de petrecere a
timpului liber.
Informaþia poate fi definitã fie ca o comunicare, veste,
ºtire care pune pe cineva la curent cu o situaþie, fie ca orice
element nou, în raport cu cunoºtinþele prealabile cuprinse
în semnificaþia unui simbol sau a unui grup de simboluri
(text scris, mesaj vorbit, imagini plastice etc.). Cunoaºterea,
în schimb, presupune mai mult decât simpla informaþie. Ea
reprezintã o informaþie, dar o „informaþie cu înþeles”. Dacã
informaþia redã starea unui sistem sau a unei componente a
acestuia, cunoaºterea încearcã sã înþeleagã procesul, sã
realizeze legãturi de cauzalitate, sã facã previziuni.
Conceptul de societate a cunoaºterii s-a impus în
Statele Unite ale Americii în ultimul deceniu al secolului XX,
datoritã într-o oarecare mãsurã ºi lucrãrilor sociologului
Peter Drucker. Societatea cunoaºterii nu se reduce numai
la economia bazatã pe cunoaºtere. Într-o astfel de societate,
inovarea are un rol extrem de important, iar bunurile
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de tip industrial la noua economie, bazatã pe cunoaºtere:
revoluþia tehnico-ºtiinþificã ºi globalizarea.
Revoluþia tehnico-ºtiinþificã a condus la numeroase
schimbãri în modul de organizare ºi funcþionare a societãþii,
ºi anume:
n
noile tehnologii au dus la realizarea de produse mai
bune, la preþuri mai mici, permiþând accesul unui
numãr din ce în ce mai mare de oameni la bunurile
realizate;
n
investiþiile importante în domeniul tehnologiei de
vârf au dus la creºterea interesului pentru inovare;
n
cercetãrile sunt orientate cãtre îmbunãtãþirea
procesului de producþie ºi, în acelaºi timp, cãtre
diminuarea poluãrii;
n
dezvoltarea domeniului comunicaþiilor ºi
tehnologiei informaþiei conduce la apariþia ºi
dezvoltarea unor noi tipuri de afaceri (e-commerce);
n
informaþia devine accesibilã mai multor indivizi.
Procesul de globalizare nu este un proces nou, dar este
rezultatul unor modificãri la nivelul economiei mondiale
care s-au accentuat în ultimii ani. Ridicarea barierelor
vamale, apariþia firmelor multinaþionale, creºterea
competiþiei pe pieþele interne ºi externe, creºterea
importanþei resurselor ºi a modului în care acestea sunt
consumate, toate acestea reprezintã atât cauze, cât ºi efecte
ale globalizãrii.
Globalizarea este însoþitã de modificãri majore,
impactul sãu resimþindu-se asupra strategiilor firmelor ºi
asupra echilibrelor sectoriale. Activitatea companiilor se
modificã: pe de-o parte, au posibilitatea de a se extinde pe
pieþele strãine, pe de altã parte, companiile naþionale se
confruntã tot mai intens cu concurenþa firmelor strãine.
Începând cu anul 2000 în România creºte interesul la
nivel guvernamental pentru societatea informaþionalã, în
perspectiva aderãrii þãrii noastre la Uniunea Europeanã.
Au fost iniþiate o serie de programe, au fost înfiinþate sau
reorganizate diferite organisme, cum ar fi Institutul de
Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã (2002). Pentru
România, trecerea la o societate bazatã pe cunoaºtere
reprezintã o deosebitã provocare.
Avantajele cu care porneºte þara noastrã pe acest drum
pot fi:
n
poziþia geograficã, care o apropie de o piaþã cu mare
capacitate de absorbþie (piaþa europeanã – UE);
n
generaþia de tineri bine instruiþi, în special în
domeniul tehnologiei informaþiei;
n
capacitatea economiei de adaptare din mers la noile
domenii de activitate (industria software,
telecomunicaþii, multimedia, informaþii ºi servicii);
n
forþa de muncã relativ ieftinã, care poate fi utilizatã
în producþia de aparate electronice;
n
capacitatea nativã a oamenilor de a inova.
Dezavantajele României în acest demers se referã la
concurenþa puternicã a þãrilor europene în domeniul
soft-urilor, situaþia economicã delicatã ce creeazã
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dificultãþi investitorilor, calitatea scãzutã a vieþii, ceea ce
face ca forþa de muncã calificatã sã fie atrasã de ofertele de
muncã din þãrile dezvoltate.
Se preconizeazã mutaþii complexe în noua economie
bazatã pe cunoaºtere, Internetul având un rol important.
Comerþul electronic, probabil, va deveni pilonul noii
economii bazate pe informaþie. În acest sens, este foarte
important ca þãrile sã îºi dezvolte sisteme de comunicaþie
mobilã ºi fixã foarte rapide ºi de mare capacitate (reþele de
telefonie, cablu, reþele radio ºi prin satelit).
Specialiºtii în domeniu sunt de pãrere cã societatea
cunoaºterii va fi doar o perioadã interimarã între societatea
informaþionalã ºi societatea conºtiinþei, perioadã ce va dura
pânã în momentul în care inteligenþa artificialã va egala
inteligenþa naturalã, structuralã a omului.

2. Informaþia – element de difuzare a cunoaºterii
în societate
Importanþa informaþiei într-o asemenea societate este datã
de avantajele pe care acestea le genereazã într-o economie
profund concurenþialã. Deþinerea ºi manipularea informaþiei
oferã un avantaj net oricãrei persoane sau companii.
Pentru a putea supravieþui, orice om are nevoie de aer,
apã, hranã ºi odihnã. În plan afectiv, are nevoie de siguranþã,
iubire, compasiune etc. Cu siguranþã cã toate aceste
elemente sunt necesare, însã în ultimii ani a apãrut un nou
factor vital – informaþia.
Fãrã aer un om ar rezista câteva minute, fãrã informaþie,
în schimb, poate rezista zile sau luni, însã acest lucru ar
duce la o izolare în plan social. Informaþia este necesarã
pentru a face faþã unor situaþii previzibile sau imprevizibile.
Mai mult, informaþia poate conferi un sentiment de
siguranþã ºi, în mod cert, conduce la o economie de timp.
Omul a devenit dependent de informaþie în aproape toate
activitãþile pe care le desfãºoarã.
Cunoaºterea stã la baza dezvoltãrii ºi progresului
oricãrui individ. Pentru a progresa în orice domeniu este
necesar a obþine cât mai multe informaþii, ajungându-se
astfel la dezvoltarea unei adevãrate culturi a informaþiei.
Rolul informaþiei în societate a fost ºi va rãmâne unul
deosebit de important, întrucât fãrã informaþie ºi fãrã
cunoaºtere societatea nu ar putea progresa.
Noþiunea de informaþie a cunoscut o importanþã
deosebitã odatã cu „angrenarea” informaticii în viaþa
economicã ºi, mai ales, odatã cu apariþia inteligenþei
artificiale. Se spune chiar cã noþiunea de informaþie a fost
„ruinatã” de specialiºtii în comunicaþii.
În prezent, informaþia se vinde, se cumpãrã, se
prelucreazã, se transmite, se recepþioneazã, devenind un
veritabil factor de producþie. Cel ce controleazã informaþia
deþine puterea. Companiile acordã o importanþã deosebitã
informãrii complete, corecte ºi eficiente atât a angajaþilor,
cât ºi a clienþilor. Numai astfel o companie îºi poate crea
un avantaj permanent pe piaþã.

3. Tendinþe în economia comunicaþiilor din România
Comunicaþia este mijlocul de legãturã între puncte
diferite pentru transport de persoane, de obiecte, pentru
transmiterea de semnale, precum ºi sistemul tehnic folosit
pentru realizarea acestei legãturi. În termeni de specialitate,
comunicaþia reprezintã transportul fizic de obiecte sau
persoane între douã puncte sau transmiterea de semnale
purtãtoare de informaþie.

Telecomunicaþia, în schimb, poate fi definitã ca ºi
comunicaþia de semnale la distanþã. Legislaþia româneascã
în domeniu defineºte telecomunicaþiile ca fiind orice
emisie, transmisie sau recepþie de semnale, mesaje, imagini,
sunete sau informaþii de orice naturã, prin fir, sistem radio,
optice sau alte sisteme electromagnetice.
Piaþa de telecomunicaþii este un domeniu deosebit de
dinamic, care se dezvoltã mai rapid chiar decât economia
mondialã. Accesul la informaþie a devenit un element strategic, ca ºi echipamentele necesare pentru prelucrarea ºi
difuzarea sub formã electronicã a datelor.
În anul 2001 România purta negocieri pe marginea
capitolului 19 de negociere pentru aderarea la Uniunea
Europeanã privind comunicaþiile. La început, acest capitol era considerat prematur deschis ºi fãrã ºanse previzibile
de finalizare datoritã inexistenþei unui organism care sã
implementeze o politicã coerentã de adaptare la noile
condiþii tehnologice ºi de armonizare cu legislaþia
comunitarã.
În anii 2001 ºi 2002 a fost adoptat un pachet de acte
normative armonizate cu legislaþia comunitarã în domeniu,
ce aveau în vedere crearea unui cadru adecvat dezvoltãrii
afacerilor din domeniul comunicaþiilor ºi tehnologiei
informaþiei. La 8 noiembrie 2002 România a închis
provizoriu capitolul 19 de negociere pentru aderarea la
Uniunea Europeanã, fiind prima þarã din Europa care a
implementat la nivelul legislaþiei naþionale noile directive adoptate la nivel comunitar în domeniul comunicaþiilor, pregãtind deschiderea competiþiei pe piaþa
telecomunicaþiilor pentru 1 ianuarie 2003.
Progresele nu s-au încheiat aici, astfel cã în rapoartele
Comisiei Europene cu referire la domeniul telecomunicaþiilor pentru anii 2003 ºi 2004 au fost menþionate
urmãtoarele:
n
pentru anul 2003 – „Negocierile asupra acestui capitol au fost închise temporar. România nu a cerut
nicio mãsurã de tranziþie. În general, România ºi-a
îndeplinit angajamentele pe care ºi le-a asumat în
cadrul negocierilor de aderare. S-au înregistrat
progrese semnificative de la ultimul Raport, în special în ceea ce priveºte instituirea cadrului legislativ,
liberalizarea pieþei telecomunicaþiilor ºi transpunerea noului acquis. Urmãtorii paºi ar trebui sã se
concentreze asupra implementãrii prevederilor
legislative privind drepturile utilizatorilor ºi
serviciul universal.”
n
pentru anul 2004 – „România a continuat sã
înregistreze progrese în ceea ce priveºte liberalizarea
telecomunicaþiilor ºi alinierea la acquis, inclusiv
implementarea legislaþiei. Numãrul furnizorilor de
servicii de comunicaþii ºi de reþele electronice
autorizate prin licenþe generale aproape s-a dublat.
Referitor la serviciul universal, Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei a adoptat
o strategie care prevede înfiinþarea în toatã þara a
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Pentru a lua decizii corespunzãtoare ºi a conduce
eficient o organizaþie, managerii au nevoie de informaþii.
Aceste informaþii trebuie culese atât din interiorul
organizaþiei, de la toate nivelurile ierarhice, cât ºi din
exteriorul întreprinderii, din mediu. Pânã la apariþia
computerului ºi dezvoltarea Internetului, informaþiile interne erau obþinute cu greutate, mult mai greu de obþinut
fiind cele din afara organizaþiei. Cu toate cã procesul de
luare a deciziilor nu s-a modificat substanþial în timp, odatã
cu apariþia computerului anumite procese au fost
„rutinizate” ducând la reducerea timpului de luare a
deciziilor ºi chiar a costurilor.
Philip Kotler afirma cã, de-a lungul timpului,
conducerile firmelor au acordat cea mai mare atenþie
gestionãrii banilor, materialelor, utilajelor ºi oamenilor.
Astãzi, ele au ajuns sã recunoascã importanþa capitalã a
unei a cincea resurse: informaþia.
În trecut, informaþiile erau o resursã rarã, la care puþini
aveau acces, în afara marilor corporaþii ºi a guvernelor.
Inovaþiile în tehnologiile de informaþii cu costuri reduse
au permis creºterea accesului la informaþie.
Mijloacele de informare sunt astãzi dintre cele mai variate din câte au existat în decursul istoriei. Presa scrisã,
radioul, televiziunea sunt cele mai utilizate mijloace de
informare. Nu poate fi omis Internetul, care astãzi reprezintã
cel mai flexibil mediu de informare. Totuºi, rãmâne
problema credibilitãþii, a consistenþei ºi a surselor de
informare care nu reprezintã punctele forte ale acestor
mijloace.
Încã din 1987, acad. Mihai Drãgãnescu pleda pentru o
ºtiinþã a informaþiei susþinând cã „dacã subliniem ºi
importanþa informaþiei pentru societate în care informatica
ne îndreaptã cãtre o societate orientatã informaþional, cel
puþin pentru acest motiv … este necesar sã se recunoascã
rolul fundamental al unei ºtiinþe a informaþiei”.
Având în vedere faptul cã, în prezent, informaþiile se
obþin relativ uºor dacã luãm în considerare multitudinea
surselor, pe lângã ºtiinþa utilizãrii computerelor este necesar
ca utilizatorii sã îºi însuºeascã „ºtiinþa utilizãrii
informaþiei”. Pentru a fi eficientã ºi utilã o informaþie trebuie
sã fie disponibilã în cel mai scurt timp. Pe de altã parte,
timpul reprezintã un factor ce poate restrânge drastic
capacitatea de informare a unui individ.
Se spune cã o informaþie nu poate fi mãsuratã în aur,
dar adesea poate fi nepreþuitã.

Economie teoreticã ºi aplicatã

telecentrelor pentru acces la reþeaua publicã de
telefonie ºi la alte servicii moderne.”
În ultima perioadã piaþa româneascã de comunicaþii ºi
tehnologia informaþiei s-a caracterizat printr-o ratã ridicatã
de creºtere, ceea ce a condus la atenuarea discrepanþei faþã
de alte þãri din Europa Centralã ºi de Est.
Pe plan mondial, în ultimii ani s-au conturat o serie de
tendinþe ce au marcat ºi vor marca piaþa telecomunicaþiilor
în viitor. Este vorba despre:
n
reducerea costurilor serviciilor de telecomunicaþii –
costurile au scãzut de la 50 de dolari în 1965 la mai
puþin de 1 dolar pentru trei minute de conversaþie
telefonicã internaþionalã în prezent. Fibra opticã,
transmisiile digitale ºi comunicaþiile prin satelit vor
duce la o reducere ºi mai mare a costurilor. Se
estimeazã cã în urmãtorii ani tarifele vor fi stabilite
în funcþie de calitatea serviciilor ºi de lãþimea de
bandã utilizatã, întrucât distanþa dintre utilizatori
sau durata convorbirii va fi irelevantã.
n
privatizarea – încet, pieþele internaþionale s-au deschis.
Privatizãrile companiilor de telecomunicaþii au
însumat aproape 160.000 milioane de dolari între anii
1984 ºi 1996, majoritatea în Asia-Pacific ºi Europa
Occidentalã. Dupã 1998 numeroase þãri din alte zone
ale lumii ºi-au deschis pieþele de telecomunicaþii.
n
Internetul ºi tehnologiile asociate – se apreciazã
cã, în viitor, toate tipurile de aplicaþii, oricare ar fi
natura lor, vor fi conectate la Internet sau la
tehnologiile asociate (de exemplu, General Electric achiziþioneazã anual de la circa 1.400 de
furnizori prin intermediul Internetului bunuri în
valoare de aproximativ un miliard de dolari).
Dacã la început serviciile de telecomunicaþii
constituiau monopol, cu timpul þãrile dezvoltate au înþeles
cã numai o competiþie realã ºi sãnãtoasã într-un astfel de
domeniu poate conduce la progres, nu doar în sectorul
telecomunicaþiilor, ci în aproape toate domeniile sociale.
De aici ºi pânã la liberalizarea parþialã sau deplinã a pieþelor
a fost doar un pas.
Pentru România momentul de cumpãnã l-a constituit
preluarea în anul 1999 de cãtre compania greceascã OTE a
unui pachet de acþiuni deþinut de cãtre statul român la
unicul operator de telefonie fixã din România, Romtelecom,
pachet ce reprezenta 35% din totalul acþiunilor. Conform
contractului de privatizare, statul român avea obligaþia de
a pãstra monopolul în domeniul telefoniei fixe pânã la
31 decembrie 2002. Accelerarea liberalizãrii pieþei
telecomunicaþiilor s-a datorat ºi deschiderii negocierilor
de aderare a României la Uniunea Europeanã, capitolul 19
privind comunicaþiile fiind considerat unul extrem de important. Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei
la acea vreme spunea cã „liberalizare nu înseamnã haos, o
piaþã liberalizatã ºi funcþionalã înseamnã o piaþã
reglementatã pentru a asigura competiþia loialã ºi servicii
de calitate pentru client”.
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Piaþa de telecomunicaþii din România este dominatã
de serviciile de telefonie fixã, telefonie mobilã, Internet,
televiziune prin cablu – nu neapãrat în aceastã ordine. În
cele ce urmeazã vom realiza o scurtã analizã a acestui
domeniu atât de incitant.
Principalul operator de telefonie fixã a pierdut de la
data liberalizãrii pieþei aproximativ 10% din cota de piaþã.
Aceastã situaþie se datoreazã alternativei pe care românii o
au – telefonia mobilã, precum ºi prezenþei operatorilor
alternativi pe piaþã.
Paradoxal este faptul cã diminuarea numãrului
abonaþilor la serviciile de telefonie fixã are loc în condiþiile
în care existã o listã de aºteptare de peste 300.000 de cereri.
ªi paradoxul nu se limiteazã la atât. În timp ce în þãrile din
Europa Centralã listele de aºteptare au dispãrut de ani buni,
în România ele încã mai existã.
Scãderea numãrului de abonaþi la telefonia fixã se
„datoreazã” în special zonelor rurale. În aceste zone în ºase
luni numãrul abonaþilor a scãzut cu circa 82.000, creºterea
din zonele urbane (aproximativ 57.000 utilizatori) neputând
compensa aceastã pierdere. În plus, reducerea abonaþilor
serviciilor de telefonie fixã se datoreazã segmentului
abonaþilor persoane fizice, neputând fi compensatã de
creºterea numãrului de abonaþi din sectorul business.
În ceea ce priveºte telefonia fixã, existã o serie de
probleme. Una dintre ele, ºi probabil cea mai importantã,
vizeazã lipsa unei infrastructuri corespunzãtoare. Efectul
acestui fapt este accesul greu al telefoniei fixe în zonele
rurale, dar ºi în zonele rezidenþiale noi. În astfel de zone
investiþiile ce trebuie efectuate sunt foarte mari, fapt ce nu
atrage deloc nici operatorii alternativi.
Dacã avem în vedere faptul cã de aproape doi ani a fost
recomandatã implementarea serviciului universal, serviciul
ce vizeazã în primul rând zonele rurale, situaþia este cu atât
mai gravã. Dacã nu vor fi luate mãsuri, se poate ajunge la
situaþia ca la momentul aderãrii în Uniunea Europeanã þara
noastrã sã se prezinte cu o Românie „urbanã” ce dispune de o
infrastructurã de telecomunicaþii relativ bunã ºi o Românie
„ruralã” cu o infrastructurã foarte slab dezvoltatã. Se preconizeazã cã anul acesta statul va vinde pachetele deþinute la
cel puþin doi operatori de telecomunicaþii, iar sumele obþinute
(circa un miliard de euro) urmeazã a fi investite în construcþia
unor infrastructuri de telecomunicaþii în zonele rurale.
O altã problemã pentru România o reprezintã gradul de
penetrare a telefoniei fixe, care este unul dintre cele mai
mici din Europa. Densitatea telefonicã este în medie 20%,
fiind în scãdere, în timp ce în þãri dezvoltate din Europa
Occidentalã aceasta ajunge la 70%. În mediul rural,
densitatea telefonicã este ºi mai micã, de doar 10%.
Trebuie menþionat ºi un aspect pozitiv, ºi anume acela
cã la jumãtatea anului 2005 nu mai existau centrale manuale
în România. Alte þãri însã au reuºit digitalizarea completã
a reþelelor de telefonie fixã încã din secolul trecut.
La finele primei jumãtãþi a anului 2005, Romtelecom
deþinea o cotã de piaþã de 96,2% în telefonia fixã, diferenþa

În urmã cu un an, Vodafone a negociat cumpãrarea
operatorului român de telefonie mobilã Connex. La acel
moment, tranzacþia, evaluatã la 2,5 miliarde de dolari, a
fost cea mai bunã vânzare a unei companii nãscute ºi
dezvoltate în România. Conform planului urma sã înceapã
campania de rebranding, în care Vodafone sã fie prezentatã
publicului ºi, în timp, sã înlocuiascã brandul Connex.
Compania Mobifon a obþinut prima licenþã pentru
reþele 3G ºi a lansat primele servicii de acest gen dupã
numai cinci luni. Treptat ea ºi-a extins aria de acoperire a
serviciilor de telefonie 3G ajungând sã deserveascã 14
localitãþi. Serviciul 3G Connex (actualmente Connex
Vodafone) a atins, pânã la finele anului 2005, aproape
100.000 de utilizatori, conform datelor publicate de
companie.
Spre deosebire de cei trei operatori GSM (Connex
Vodafone, Orange ºi Cosmote), Zapp Mobile oferã servicii
CDMA, o tehnologie avansatã, folositã mai puþin în Europa
ºi mai mult în Asia ºi America, ºi care pune accent pe
soluþiile de comunicare în grup ºi pe cele de conectare
rapidã, mobilã la Internet.
Cosmorom, „mortul telefoniei mobile”, a devenit din
decembrie 2005 CosmOTE Romanian Mobile Telecommunications SA. Noua companie a preluat ºi culoarea verde
a companiei-mamã Cosmote din Grecia, în loc de roºalbastru folosit pânã în prezent. De altfel, asemãnarea între
cele douã branduri, Connex ºi Cosmote, a fost îndelung
comentatã. Este vorba de aceeaºi culoare (verde) sau nuanþe
apropiate, dar ºi de logo-uri asemãnãtoare. Connex
Vodafone cocheta la un moment dat cu ideea de a reclama
Cosmote pentru încãlcarea unor principii privind
concurenþa, însã se pare cã acest lucru va duce pânã la
urmã la accelerarea trecerii Connex Vodafone la culoarea
roºie adoptatã de Vodafone.
Cosmote este deficitar atât la capitolul „acoperire”, cât
ºi la cel legat de distribuþie ºi reþea de dealeri. Mai mult,
lasã impresia cã se miºcã foarte greu în raport cu dinamica
acestui domeniu. Asemenea „defunctului” Cosmorom,
noua companie vizeazã o politicã de preþuri mici, tarife
similare indiferent de reþeaua apelatã.
Anul 2005 a fost în telecomunicaþii anul marilor
schimbãri. În domeniul telefoniei mobile, existã astãzi douã
branduri noi: Cosmote ºi Connex Vodafone. În timp ce grecii
de la Cosmote au fondat o nouã companie fãrã sã facã practic
vreo legãturã comercialã cu fostul Cosmorom, Vodafone a
ales sã exploateze pânã la epuizare capitalul imens de imagine a brandului Connex, preluând o datã cu acesta peste
5 milioane de clienþi, în timp de Cosmote doar 80.000.
Connex Vodafone a avut parte de momente mai puþin
plãcute în ultimul an: în primul rând, intrarea pe piaþã a
logo-ului Vodafone a fost amânatã din cauza unui proces
cu Telemobil (compania ce deþine Zapp), care deþinea de
zece ani, fãrã însã a-l folosi vreodatã, numele Vodafone în
România. Acum, Connex Vodafone este pusã în faþa
situaþiei de a grãbi trecerea la culoarea roºie.

89

Societatea cunoaºterii ºi economia comunicaþiilor în România

reprezentând cota de piaþã deþinutã de operatorii alternativi
(RCS& RDS, Astral Telecom, UPC România). Numãrul
abonaþilor Romtelecom a scãzut în numai ºase luni cu
156.698, dar în aceeaºi perioadã aºa-numiþii operatori
alternativi au atras doar 132.170 clienþi noi, acest lucru
datoritã, în primul rând, lipsei echipamentelor tehnice.
Dezvoltarea pieþei telefoniei fixe alternative în 2005 a
depãºit aºteptãrile specialiºtilor. Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Comunicaþii raporta la începutul anului
2005 aproximativ 67.000 de abonaþi, pentru ca la finele
anului sã treacã de 400.000. Cele mai dornice de schimbarea
furnizorului de telefonie fixã s-au dovedit a fi firmele, care
erau nevoite sã îºi reducã costurile, în timp ce persoanele
fizice au reacþionat mai târziu la aceste schimbãri. Marea
majoritate a noilor clienþi pentru telefonia fixã alternativã
provine din zonele urbane, cu o densitate mare de locuitori.
Pentru a contracara pierderile provocate de scãderea
numãrului de abonaþi compania încearcã sã schimbe
sistemul de tarifare ºi comunicarea cu clienþii, iar în viitor
intenþioneazã diversificarea puternicã a serviciilor
(Internetul de vitezã, servicii video).
Potrivit datelor ANRC, traficul total înregistrat de
furnizorii de servicii de telefonie fixã este într-o uºoarã
scãdere, cu menþiunea cã traficul generat de utilizatorii
furnizorilor nou-intraþi pe piaþa telefoniei fixe este în
creºtere. Diverse studii ale unor companii internaþionale
relevã faptul cã, în urmãtorii 5-10 ani, telefonia fixã ar
putea dispãrea, întrucât noile tehnologii (care utilizeazã
computerul) au toate ºansele de a revoluþiona lumea
comunicaþiilor.
În momentul în care au intrat pe piaþa româneascã,
companiile de telefonie mobilã au sesizat potenþialul uriaº
de dezvoltare a acesteia, dat fiind faptul cã numãrul maxim
al utilizatorilor, teoretic, poate fi egal cu numãrul
locuitorilor, spre deosebire de telefonia fixã, unde nivelul
maxim este dat de numãrul gospodãriilor.
Piaþa telefoniei mobile din România este caracterizatã
printr-un puternic duopol. Cei doi mari operatori, Connex
– Vodafone ºi Orange, deþin circa 96% din piaþã, cota
celorlalþi operatori fiind nesemnificativã.
La sfârºitul anului 2003, din 7.039.898 utilizatori de
telefonie mobilã, Connex deþinea o cotã de piaþã de 49,11%,
cu douã procente mai mare decât cea deþinutã de Orange.
La 31 decembrie 2004 Orange a ajuns lider de piaþã, cu o
cotã de 48,34%, Connex coborând la 48,07%. Prima
jumãtate a anului 2005 a însemnat o diminuare a cotei
Connex la 46,14%, în timp ce Orange depãºea 50 de
procente (50,30%).
Pânã în prezent Orange a investit în total un miliard de
euro ºi estimeazã pentru anul curent investiþii de amploare,
în speranþa cã va reuºi sã-ºi consolideze poziþia de lider pe
piaþa româneascã. Investiþiile vizeazã extinderea reþelei
de magazine, introducerea de noi servicii ºi produse,
inclusiv lansarea serviciilor 3G, precum ºi creºterea vitezei
de transmisie în reþea.

Economie teoreticã ºi aplicatã

În tentativa de a câºtiga clienþi, Cosmote pregãteºte o
serie de oferte, din care cea mai tentantã pare a fi taxarea la
secundã. În urmã cu câþiva ani Cosmorom a reuºit sã
revoluþioneze pentru scurt timp piaþa telefoniei mobile cu
oferta de taxare la secundã, în timp ce companiile rivale
taxeazã la secundã doar dupã primul minut de convorbire.
Orange a început anul 2006 din poziþia de lider de
piaþã ºi luptã cu Connex Vodafone pe toate planurile, atacã
toate segmentele de consumatori, având chiar oferte
asemãnãtoare ºi uneori chiar complementare.
Dintr-un raport al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Comunicaþii privind sectorul comunicaþiilor electronice pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie
2005, reiese faptul cã telefonia fixã pierde teren în faþa
celei mobile. Pentru unele companii, rezultatele acestui
raport demonstreazã cã „viitorul nu sunã bine”. Însã
ponderea abonaþilor în total clienþi scade continuu de la
39% din numãrul total al utilizatorilor telefoniei mobile la
sfârºitul anului 2003 pânã la 36% la finele anului 2004 ºi
35,90% la jumãtatea lui 2005. În acest timp numãrul
utilizatorilor de cartele creºte într-un ritm susþinut.
La 1 ianuarie 2003 (în momentul liberalizãrii pieþei
telecomunicaþiilor), existau 9.325.826 utilizatori de
telefonie, dintre care 45% utilizând ºi telefonia fixã. Dupã
liberalizare, poate surprinzãtor, ponderea utilizatorilor
telefoniei fixe a scãzut, ajungând la 27,72% din totalul de
15.743.768 utilizatori la jumãtatea anului 2005. Aceastã
situaþie este probabil inechitabilã dacã avem în vedere faptul
cã numãrul utilizatorilor de servicii de telefonie fixã
corespunde numãrului de linii telefonice fixe conectate
pentru care se plãtesc abonamente lunare, în timp ce
utilizatorii telefoniei mobile sunt consideraþi ºi cei care
folosesc cartelele preplãtite. În ceea ce priveºte doar numãrul
abonaþilor, telefonia fixã, cu 4,364 milioane abonaþi,
depãºeºte telefonia mobilã (4,085 milioane abonaþi).
Piaþa româneascã de televiziune prin cablu este într-o
permanentã dezvoltare, dacã þinem cont de numãrul
abonaþilor, întrucât calitatea serviciilor este departe de a fi
ceea ce ar trebui. Preþul redus, unul dintre cele mai reduse
din Europa, a convins aproximativ 3,3 milioane de
persoane sã se aboneze la serviciile de televiziune prin
cablu, din care 2,5 milioane din mediul urban ºi 0,8
milioane din mediul rural.
Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Comunicaþii, în România existau 626 de
operatori de cablu în anul 2005. Principalii operatori pe
aceastã piaþã sunt UPC Astral ºi RCS&RDS. Cablul TV a
devenit în timp suportul care permite rapid accesul la
Internet ºi transmisia de date.
Piaþa televiziunii prin cablu a asistat în anul 2005 la o
miºcare spectaculoasã când UPC România a preluat Astral
Telecom devenind principalul operator de cablu. În prezent
operaþiunile celor douã companii se desfãºoarã sub branduri
proprii, în aºteptarea finalizãrii fuziunii juridice a celor
douã companii.
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Pentru anul în curs UPC Astral vizeazã, pe lângã
atragerea de noi clienþi, lansarea la scarã largã a serviciilor
triple play (televiziune, Internet, telefonie), modernizarea
infrastructurii ºi creºterea cifrei de afaceri pe segmentul
Business to Business (servicii de transmisii de date pentru
companii).
RCS&RDS este recunoscut ca fiind cel mai mare
furnizor de acces Internet. Pe piaþa televiziunii prin cablu
a fost lansat recent serviciul DigiTV, ce are la bazã sistemul
direct to home care faciliteazã accesul utilizatorilor la
informaþii utile ºi de ultimã orã.
Firmele care activeazã în acest domeniu au ca prioritate,
ca de altfel toate companiile din sectorul telecomunicaþiilor, dezvoltarea serviciilor triple play de calitate în
marile oraºe. Pe termen lung intenþioneazã sã dezvolte:
n
televiziunea la cerere (video on demand) – permite
alegerea unei emisiuni dintr-o bibliotecã video la
momentul dorit;
n
ghid electronic interactiv de programe inclus în
transmisiunile digitale (IEPG) – permite controlul
integral al emisiunilor ºi al orelor de vizionare;
n
video recorder personal (PVR) – înregistreazã
programe tv pe un hard disk;
n
televiziunea de înaltã definiþie (HDTV) – aduce mai
multã claritate, culori mai intense, datoritã emiterii
de semnal tv cu rezoluþie mult mai mare.
Televiziunea digitalã este „visul” oricãrui furnizor de
televiziune prin cablu sau prin alt suport de transmisie
(fibrã opticã, satelit, wireless). Piaþa televiziunii digitale
era aproape inexistentã în 2004, dar a cunoscut o creºtere
importantã în 2005, numãrul abonaþilor depãºind la finele
anului 110.000. Pentru cei aproximativ 600.000 de
potenþiali abonaþi pentru acest serviciu luptã în prezent
trei operatori: RDS-RCS, Focus Sat ºi Max TV.
Bineînþeles, odatã cu creºterea numãrului de utilizatori
de Internet a crescut ºi numãrul furnizorilor de servicii
Internet, în special în ultimii ºase ani. O creºtere importantã
a avut loc în anul 2001, când numãrul acestora s-a dublat.
Numãrul companiilor care activeazã în acest domeniu ºi
oferã asemenea servicii a crescut de la an la an, o altã
creºtere semnificativã înregistrându-se în anul 2003 (39%
faþã de anul precedent), poate ºi datoritã implementãrii
noului cadru legislativ armonizat cu cerinþele Uniunii
Europene, dar ºi datoritã liberalizãrii depline a sectorului
telecomunicaþiilor începând cu 1 ianuarie 2003.
Pentru a-ºi spori numãrul de clienþi, companiile ce
activeazã pe piaþa telecomunicaþiilor se orienteazã cãtre
pachete de servicii care includ servicii de televiziune prin
cablu, Internet ºi telefonie. Dupã ce în ultimii ani creºterea
numãrului operatorilor de telefonie mobilã a condus la
scãderea numãrului de clienþi pentru telefonia fixã, soluþia
ar putea veni tocmai din oferta de pachete triple-play oferite
de operatorii de cablu, iar anul 2006 poate fi unul important în acest sens. Aceste companii oferã, în general,
serviciul de telefonie fixã fãrã plata unui abonament.

perisabilitatea, eterogenitatea ºi simultaneitatea prestãrii
ºi a consumului serviciilor.
Calitatea poate fi apreciatã de client prin intermediul
urmãtoarelor caracteristici: preþul, promptitudinea servirii,
confortul personal, atitudinea prestatorului etc. Pentru
fiecare client vor prima unele sau altele dintre aceste
caracteristici. Aspectele care fac diferenþa pentru client în
cazul acestor servicii pot fi sintetizate astfel:
a) rapiditatea instalãrii serviciului (post telefonic,
conexiune Internet, cablare);
Acest aspect este deosebit de important, întrucât este
prima prestaþie pe care firma o oferã clientului, de calitatea
ºi modul de îndeplinire a acestei activitãþi depinzând
impresia pe care clientul ºi-o formeazã despre furnizorul
sãu de servicii de telecomunicaþii. Atunci când furnizorul
întârzie instalarea serviciului, este de aºteptat ca ºi
solicitãrile ulterioare sã fie soluþionate cu întârziere.
Sunt cunoscute „listele de aºteptare” pentru instalarea
unui post telefonic de cãtre principalul operator de telefonie
fixã. Au existat operatori de telefonie fixã alternativã care
au lansat pe piaþã oferte extrem de generoase, care, printre
altele, presupuneau instalarea postului telefonic într-un timp
foarte scurt de la depunerea cererii ºi la un tarif mai redus
decât principalul operator. În aceste condiþii numeroºi clienþi
au depus cereri pentru conectarea la reþeaua acestui operator, numai cã firma a fost pusã în situaþia de a întârzia
instalarea postului telefonic, motivând cã nu a anticipat un
asemenea volum al solicitãrilor. Efectul a fost retragerea
unui numãr important de clienþi.
b) promptitudinea cu care rãspund la solicitãri privind
defecþiunile, deranjamentele;
Este extrem de important pentru orice furnizor, mai ales
pentru cei nou intraþi pe piaþã, sã soluþioneze în timp util
toate solicitãrile clienþilor de acest gen. Clienþii nemulþumiþi
de modul ºi rapiditatea remedierii defecþiunilor vor
comunica acest lucru ºi altor persoane, firma riscând astfel
sã piardã alþi potenþiali clienþi, întrucât promovarea cea mai
bunã a unui serviciu o face chiar clientul.
c) calitatea semnalului;
Datoritã faptului cã majoritatea furnizorilor de servicii
de telecomunicaþii utilizeazã tehnologii moderne,
diferenþele în ceea ce priveºte calitatea semnalului sunt
adesea nesemnificative. Însã, un semnal prost va fi foarte
repede refuzat de cãtre clienþi.
d) durata necesarã pentru achiziþionarea de noi servicii;
Atunci când un client beneficiazã deja de un serviciu
oferit de un anumit operator de telecomunicaþii este de
aºteptat ca orice alt serviciu solicitat de cãtre client de la
acelaºi furnizor sã fie oferit în scurt timp. Acest lucru poate
însemna ºi o fidelizare a clienþilor.
e) informarea clienþilor;
Un capitol deficitar al serviciilor în general este acela
al modului ºi promptitudinii cu care sunt informaþi clienþii.
Dupã ani buni în care românii nu au avut acces la informaþii,
în prezent lipsa de informare constituie un motiv de
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Dificultãþi vor întâmpina companiile mai mici care se
axeazã fie numai pe servicii de telefonie, fie numai pe servicii
de Internet. Cert este cã în perioada urmãtoare, bãtãlia se va
duce pe trei fronturi: telefonie, televiziune, Internet. În
prezent doar UPC-Astral are o ofertã clarã de triple-play.
Lansarea pachetului de servicii integrate TriPlay este
urmarea fireascã a investiþiilor firmei în tehnologie prin
atragerea unor importanþi furnizori locali de televiziune
prin cablu ºi de Internet, precum ºi prin diversificarea ºi
ridicarea standardului serviciilor din portofololiu.
Avantajul principal al acestui pachet este acela cã se
percepe o singurã taxã de instalare, care se calculeazã în
funcþie de poziþionarea în aria de acoperire a reþelei ºi o
singurã taxã de activare. De asemenea, firma oferã
posibilitatea de a achiziþiona cu plata integral sau în rate
sau de a închiria echipamentele folosite.
RCS&RDS nu au fãcut o ofertã concretã de triple-play,
dar intenþiile lor aratã cã se concentreazã cãtre creºterea
numãrului de clienþi pentru serviciul de telefonie fixã. Cei
care au abonament la televiziunea prin cablu sau Internet
beneficiazã de un abonament telefonic cu minute incluse,
acordat în funcþie de tipul abonamentului la televiziune
prin cablu sau Internet. În cazul în care clientul are atât
abonament la cablu, cât ºi la Internet, minutele gratuite se
cumuleazã. O astfel de abordare a avut un succes remarcabil.
Este cert faptul cã, mai toate firmele din domeniul
comunicaþiilor se orienteazã cãtre furnizarea pachetelor
de servicii. Dr. Nicolae Oaca, consultant în telecomunicaþii,
este de pãrere cã „viitorul aparþine operatorilor totali,
capabili sã ofere un pachet complet de servicii. Cei care
vor reuºi sã strângã toate serviciile într-un pachet au cele
mai mari ºanse de reuºitã, deoarece le pot oferi cu costuri
mai mici, adicã la tarife mici. Consumatorul are avantajul
de a avea o relaþie cu un singur furnizor, o singurã facturã,
de multe ori cu reduceri substanþiale”.
În ceea ce priveºte serviciile de telecomunicaþii din
România se poate afirma cã ele suferã mult la capitolul
calitate. În servicii calitatea nu poate fi apreciatã printr-o
însuºire sau caracteristicã palpabilã, aºa cum este cazul
bunurilor tangibile. Datoritã participãrii clientului la
prestarea serviciilor, a personalului cu care clientul intrã
în contact, calitatea serviciilor este supusã riscului.
O altã caracteristicã este aceea cã, în cazul serviciilor,
calitatea este greu, dacã nu imposibil de controlat înainte
de a fi prestat serviciul. Elementele esenþiale în aprecierea
calitãþii serviciilor sunt: procesul propriu-zis,
comportamentul vizavi de clienþi, aprecierea profesionalã.
Impresiile pe care clientul ºi le face în ceea ce priveºte
serviciul de care beneficiazã au o importanþã deosebitã.
Caracteristicile calitative ale serviciilor sunt acelea care
permit efectuarea de comparaþii între servicii similare ºi în
care preþul nu joacã rolul decisiv în opþinuea clientului
pentru un serviciu sau altul. Un lucru este însã cert: în
servicii clientul evalueazã calitatea. Aceste caracteristici
derivã din particularitãþile lor, ºi anume: intangibilitatea,
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nemulþumire, datã fiind ºi multitudinea formelor de
comunicare existente.
Este bine ca firmele sã culeagã din proprie iniþiativã
impresiile clienþilor, dar trebuie sã ºi încurajeze sesizãrile
ºi reclamaþiile prin diverse moduri. Numai cunoscându-le
acestora pãrerile pot sã îºi îmbunãtãþeascã serviciile ºi
activitatea, de aici având toþi de câºtigat.
f) modalitatea de platã a serviciilor;
Cu siguranþã, firmele care oferã posibilitatea achitãrii
serviciilor prin mai multe mijloace de platã vor avea un
atu în faþa concurenþilor. Nu este totuna sã poþi achita
factura privind serviciile de telecomunicaþii doar la casieria
furnizorului (dacã într-o localitate existã o singurã astfel
de casierie sau un numãr redus) sau sã poþi achita
contravaloarea serviciilor la oficiile poºtale, mult mai
rãspândite teritorial, sau prin mijloace de platã bancare.
g) modificarea condiþiilor contractuale;
Orice modificare a condiþiilor contractuale trebuie
fãcutã cu acordul ambelor pãrþi, a prestatorului ºi a
clientului. Existã însã firme care modificã unilateral
anumite condiþii, în special cele privind tarifele, clientul
nefiind înºtiinþat de acest lucru decât în momentul plãþii,
când i se cere, eventual, sã semneze un act adiþional la
contract. Refuzul de a semna acel act adiþional echivaleazã
cu desfiinþarea serviciului (debranºare, decuplare etc).
h) preþul;
Probabil acest aspect este cel mai important din punct
de vedere al majoritãþii consumatorilor. Unii clienþi sunt
dispuºi sã plãteascã un preþ mai ridicat pentru servicii mai
complexe ºi de calitate, pe când alþii preferã un preþ mai
mic pentru un serviciu simplu, de bazã.

i) posibilitatea de personalizare a serviciilor;
Acestei cerinþe i-au rãspuns cel mai bine companiile de
telefonie mobilã care oferã posibilitatea clienþilor de a-ºi
alege acele servicii sau pachet de servicii care corespund
cel mai bine nevoilor lor de comunicare. Un tip asemãnãtor
de personalizare au încercat ºi companiile de televiziune
prin cablu, prin organizarea programelor oferite în diverse
pachete.
j) compatibilitatea cu alte servicii;
În evaluarea calitãþii serviciilor, o importanþã deosebitã
ar trebui acordatã sugestiilor venite din partea clienþilor.
În acest sens, companiile pot dezvolta un sistem de
centralizare a acestora pentru a putea efectua analize ºi a
formula concluzii pertinente. De altfel, aceastã centralizare
a reacþiilor clientului este poate cea mai utilã ºi, cu
siguranþã, cea mai directã cale de analizã a problemelor de
calitate. Totodatã, trebuie avute în vedere ºi analizate ºi
percepþiile negative ale clienþilor exprimate în sesizãri ºi
reclamaþii.
***
Trãim într-o perioadã în care resursele intangibile
(cunoºtinþele) câºtigã din ce în ce mai mult teren.
Cunoaºterea în sine nu este suficientã dacã ea nu este ºi
rãspânditã, dacã nu devine un „bun” al tuturor. Pentru ca
o societate sã poatã progresa este necesar ca întreaga gamã
de cunoºtinþe sã fie valorificatã în plan social. În acest
scop, (tele)comunicaþiile reprezintã mijloacele prin care
se realizeazã ºi se fructificã, în orice domeniu,
cunoaºterea.
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