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Rezumat

Informaţia înseamnă putere pentru orice stat, orice organizaţie. Datorită necesităţii de cunoaştere a
oamenilor şi datorită evoluţiei tehnologiei informaţiilor, a apărut „reţeaua reţelelor” – pe care noi o
numim Internet.
Evoluţia unei societăţi depinde de nivelul de cunoaştere şi acest lucru ne -a determinat să construim o
societate bazată pe cunoaştere. De când s -a născut internetul, cu facilităţile lui – e-mail, e-commerce,
e-transaction, e-learning, e-library, e-governence - am devenit o societate informaţională.

Pentru a avea o societate şi o economie bazată pe cunoaştere iniţiativa eEurope este orientată să
îndeplinească câteva principale obiective în a da publicului acces gratuit, rapid şi sigur la informaţii, în
a învăţa şi încuraja publicul să utilizeze internet -ul şi în a conştientiza guvernele de beneficiile
internetului prin folosirea lui în procesul guvernării.

Un volum foarte mare de informaţii este colectat, prelucrat, structurat pe teme socio -economice,
stocat şi in final diseminat către public prin intermediul internet -ului. Accesul la informaţii este posibil
prin noile mijloace oferite de tehnologia informaţiei, de noi instrumente, facilităţi multimedia, canale
mass-media si standarde de diseminare predefinite; Internet -ul, prin proliferarea sa exponenţială, face
toate acestea realizabile.

INS România este preocupat în a constru i facilităţi de acces la informaţiile statistice organizate în baze
de date statistice prin intermediul site -ului internet al institutului. Este o soluţie nouă şi modernă în
spaţiul web, de a da publicului, oamenilor de afaceri, lumii academince, organismelor internaţionale
acces rapid la un volum cât mai mare de informaţii statistice.

Informaţia statistică joacă un rol  important şi bine definit pe piaţa informaţiilor . Noutăţile tehnologiei
informaţiei în domeniul web ne-au condus către noi preocupări de a construi servicii noi cum su nt cele
de comerţ electronic pe web ofer ite reprezentanţilor mediului de afaceri. Acesta este o soluţie rapidă
de consultare şi cumpărare de statistici on -line şi are o contribuţie importantă în reducerea timpului şi
distanţei necesare pentru a intra în posesia informaţiei dorite. Aplicaţia web dezvoltată de INS este
prietenoasă, accesibilă oricui, la îndemână, adaptată pentru utilizatori locali dar şi externi, este
flexibilă şi suportă orice îmbunătăţiri ulterioare.

Diseminarea on-line este o nouă modali tate de a informa societatea cu statistici, apărută ca urmare a
necesităţilor exprimate de către utilizatori. Putem afirma că acesta este prezentul diseminării şi nu
viitorul în acest domeniu. De-a lungul timpului schimbările în necesităţile de informare a le publicului
şi feedback-ul primit din partea acestuia ne -au determinat să îmbunătăţim şi să adaptăm continuu
sistemul statistic şi modalităţile de diseminare la noile cerinţe. Diseminarea informaţiilor statistice
depinde de noile cercetări şi dezvoltări ale tehnologiei informaţiei şi comunicării. Diseminarea
electronică via internet este şi va fi soluţia  cea mai importantă de prezent şi viitor a evoluţiei societăţii.

Soluţiile de diseminare a informaţiilor pe web vor contribui la a avea o societate infor maţională unde
oricine poate crea, accesa, folosi şi distribui informaţii şi cunoştinţe, permiţând oamenilor, comunităţii,
să uzeze la maximum potenţialul pe care-l au pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii  şi pentru o
dezvoltare durabilă.


