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Conţinutul cursului
Denumirea temelor

Prelegeri

Seminare

1. Obiectul de studiu şi metodologia economiei informaţionale. Economia
informaţională ca etapă contemporană a societăţii postindustriale

3

2

2. Economia informaţională: caracteristici generale, structura şi contradicţii

3

2

3. Informaţia şi cunoaşterea – surse generale ale dezvoltării economiei
informaţionale. Piaţa informaţională

2

1

4. Proprietatea intelectuală – fundament al economiei informaţionale

2

1

5. Capitalul intelectual şi social – forme prioritare în economia
informaţională

2

1

6. Economie de reţea. Caracteristica şi structura generală a comerţului
electronic

2

1

7. Influenţa noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare asupra
comportamentului economic al individului şi firmei.

2

1

8. Rolul statului în formarea economiei informaţionale. E-legea şi
E-guvernarea

2

1

9. Modificarea politicii economice a statului în condiţiile economiei
informaţionale

2

1

10.

Formarea economiei informaţionale şi modalităţile de evaluare a nivelului
ei în ţările dezvoltate

2

1

11.

Economia informaţională în R.Moldova: principiile formării şi direcţiile
strategice de dezvoltare

4

2

TOTAL

26

14

2

Tema 1. Obiectul de studiu şi metodologia economiei informaţionale. Economia informaţională ca
etapa contemporană a societăţii postindustriale (3 ore)
Evoluţia obiectului de studiu şi metodologiei teoriei economice. Necesitatea şi posibilitatea formării
teoriei economice a societăţii contemporane. Criteriile formării economiei informaţionale. Noţiune de
economie informaţională în sens larg şi în sens restrâns.
Abordări teoretice privind manifestările şi etapele constituirii societăţii contemporane. Teoria
sistemului industrial al lui J.K.Galbraith. Societatea postindustrială a lui D.Bell. Teoriile societăţii
informaţionale ale lui I.Masuda şi M. Castells. Al treilea val al lui A.Toffler. Societatea posteconomică a lui
V.Inozemţev. Conceptul societăţii individualizate ale lui Z.Bauman.
Tangenţa economiei informaţionale şi noii economii. Trăsăturile comune şi deosebirile dintre
economia informaţională (nouă economie) şi economia industrială (economie de piaţa clasică).
Metodologia economiei informaţionale. Metode tradiţionale şi metode noi. Metoda evolutivă,
abordarea sociometrică. Metoda plurilineară şi interdisciplinară. Abordarea sinergetică. Analiza de reţea
şi particularităţile ei.
Tema 2. Economia informaţională: caracteristici generale, structură şi contradicţii (3 ore)
Economia informaţională ca sistem. Componentele economiei informaţionale. Agenţii economici şi
funcţiile lor. Instituţiile generale ale societăţii informaţionale. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare
ca suport de bază al economiei informaţionale. Internetul – forţa motrică a societăţii. Aplicaţiile
tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în contextul economiei informaţionale. Potenţialul ştiinţificoinovaţional al economiei.
Trăsăturile generale ale economiei informaţionale. Schimbările cantitative în activitatea economică.
Particularităţile resurselor economice. Produsul informaţional şi modificarea caracterului utilităţii bunurilor.
Schimbul informaţional. Piaţa informaţională ca sfera de formare a economiei informaţionale.
Virtualizarea activităţii economice.
Sursa informaţională a proprietăţii şi puterii. Meritocraţia şi Netocraţia.
Schimbările în domeniul muncii şi ocupării populaţiei.
Legile şi legităţile economiei informaţionale. Dimensiunile economiei informaţionale.
Efectele social-economice şi contradicţiile economiei informaţionale.
Tema 3. Informaţia şi cunoaşterea – surse generale ale dezvoltării economiei informaţionale.
Piaţa informaţională (2 ore)
Abordări teoretice privind esenţa informaţiei. Tipurile de informaţie. Informaţia economică, funcţiile
şi atributele ei. Informaţia ca bun economic: trăsături esenţiale. Resurse informaţionale. Producerea
informaţiei. Consumul informaţiei. Uzura morală a informaţiei. Multiplicatorul informaţional. Informaţia ca
bun public. Drepturile proprietăţii asupra bunurilor informaţionale.
Informaţia şi cunoaşterea: laturi comune şi deosebiri.
Piaţa informaţională. Cererea şi oferta informaţiei. Echilibrul pieţei informaţionale. Modelul
informaţiei lui I. Stigler. Preţul informaţiei şi noţiunea „mărimea optimală de căutare”.
Asimetria informaţiei. Pieţele cu informaţie asimetrică. Modelul pieţei „lămâilor”.
Aspectul informaţional al pieţelor contemporane. Funcţia informaţională a preţului: abordarea
clasică, neoclasică şi instituţională.
Tema 4. Proprietatea intelectuală – fundament al economiei informaţionale (2 ore)
Esenţa şi trăsăturile proprietăţii intelectuale. Concepte teoretice privind natura, manifestările şi
structura proprietăţii intelectuale. Specificul drepturilor de proprietate intelectuală. Proprietatea
intelectuală şi produsul intelectual. Metode de evaluare a obiectelor proprietăţii intelectuale.
Proprietatea intelectuală şi puterea în economia informaţională: modificările priorităţilor. Riscurile şi
securitatea proprietăţii intelectuale.
Formarea şi utilizarea proprietăţii intelectuale în R. Moldova. Problemele legate de formarea şi
protejarea proprietăţii intelectuale în R.Moldova, mecanismul de soluţionare.
Necesitatea stimulării activităţii inovaţionale. Dezvoltarea sistemului de asigurare a riscurilor
inovaţionale. Dezvoltarea sistemului de investiţii „venciuri”.
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Tema 5. Capitalul intelectual şi social – forme prioritare de capital în economia
informaţională (2 ore)
Evoluţia teoriilor capitalului. Abordări teoretice ale capitalului uman. Tangenţa capitalului uman şi
capitalului intelectual. Capitalul intelectual şi proprietatea intelectuală. Componentele capitalului
intelectual şi metodele de aprecierea ale lor la nivelul firmei. Particularităţile utilizării capitalului uman.
Renta ca venitul principal al activităţii intelectuale.
Potenţialul intelectual naţional şi competitivitatea naţională. Indicele potenţialului uman.
Capitalul social şi particularităţile lui. Efectele social-economice ale folosirii capitalului social.
Capitalul social şi societatea civilă.
Problemele formării şi utilizării capitalului intelectual şi social în R. Moldova.
Tema 6. Economia de reţea. Caracteristica şi structura generală a comerţului electronic (2 ore)
Formarea structurii de reţea. Economia de reţea şi particularităţile ei. Caracterul legăturilor şi
mecanismul de coordonare în reţea.
Fundamentul tehnic şi tehnologic al formării economiei de reţea. Internetul – reţeaua reţelei.
Intranet.
Bunurile de reţea: caracteristicile de bază. Particularităţile producerii, distribuirii, schimbului şi
consumului bunurilor de reţea. Externalităţile, costurile de producţie, costurile de tranzacţie, efectele de
scară în economia de reţea. Schimbările modelului de piaţă în reţea. Drepturile de proprietate şi
concurenţa în reţea. Tipurile şi formele organizaţiilor de reţea.
Mediul electronic şi segmentele lui. Modalităţile de conectare dintre stat, business şi consumatori.
Aplicaţiile electronice. Comerţul electronic. Deosebirile tranzacţiilor pe diferite segmente ale
comerţului electronic. Modelele de comerţ electronic. Magazinul virtual. Principalele instrumente ale
comerţului
electronic.
Sistemul
electronic
de
plăţi.
Avantajele
şi
dezavantajele
e-comerţului comparativ cu comerţul clasic.
Dezvoltarea e-comerţului în R.Moldova. Volumul comerţului global şi naţional.
Securitatea în reţea. Categorii de atacuri asupra reţelelor: atacuri pasive şi active. Modalităţi de
protecţie.
Tema 7. Influenţa noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare asupra comportamentului
economic al individului şi firmei (2 ore)
Factorul uman în economia informaţională. Modelul omului creativ şi modelul omului economic:
analiza comparativă.
Modificarea comportamentului consumatorului sub influenţa tehnologiilor informaţionale şi de
comunicare.
Caracteristicile generale ale comportamentului producătorului în economia informaţională.
Modificarea funcţiilor comportamentului subiecţilor economici. Funcţia utilităţii şi funcţia de producţie în
microeconomia informaţională. Modelele consumului.
Antreprenoriatul în economia informaţională. Schimbarea naturii firmei. Reţelele antreprenoriale ca
modalitate de autoorganizare a businessului în condiţiile de incertitudine. Efectul sinergetic al reţelei
antreprenoriale.
Afaceri pe web (e-business; avantaje şi dezavantaje). Corporaţia virtuală. Problemele cu care se
confruntă e-businessului în R. Moldova.
Tema 8. Rolul statului în formarea economiei informaţionale.
E-legea şi e-guvernarea (2 ore)
Liberalismul şi dirijismul în reglementarea economiei contemporane. Reglementarea juridică a
economiei informaţionale. E-legea. Protecţia drepturilor de proprietatea privată în spaţiul reţelei.
Asigurarea securităţii informaţionale la nivel global şi naţional. Prevenirea pericolelor de utilizare a
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în calitate de armă.
Identificarea utilizatorilor de informaţie prin Internet. Proiectul LUCID.
Rolul sectorului social-cultural în economia informaţională. Participarea şi finanţarea de către stat a
proiectelor inovaţionale de dezvoltarea a ştiinţei şi educaţiei.
Conceptul e-guvernării. Necesitatea şi posibilitatea modificărilor în activitatea guvernului la etapa
actuală. Principiile şi nivelurile e-guvernării. Mecanismul formării e-guvernării şi etapele lui.
Comunitarismul şi democratizarea. E-democraţia şi democraţia tradiţională: analiza comparativă.
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Politica de edificarea a societăţii informaţionale în R. Moldova. Domeniile de intervenţie a statului
în realizarea obiectivelor strategice.
Tema 9. Modificarea politici electronice a statului în condiţiile
economiei informaţionale (2 ore)
Modificarea sistemului creditar-monetar sub influenţa extinderii formelor electronice de schimb.
Moneda electronică (e-money) şi stadiile de dezvoltare a ei.
Mecanismul funcţionării monedei electronice. Avantajele şi dezavantajele utilizării monedei
electronice. Impactul monedei electronice asupra masei monetare, multiplicatorul bancar şi componentele
pieţei monetare. Moneda în reţea. Universalizarea şi virtualizarea monedei contemporane.
Modificările în sectorul bancar. Internet-Banking. Tipurile de tranzacţii bancare on-line.
Valoarea tranzacţiilor bancare on-line. Serviciile bancare electronice. Relaţiile „Client-Bancă”.
Sistemul electronic de plăţi. Perspectivele dezvoltării băncilor electronice.
Politica fiscală în condiţiile Internet-tehnologiilor. Impozitele şi modificarea principiilor de
impozitare. Problema impozitării tranzacţiilor şi veniturilor în spaţiul reţelei. Impozitele lui Tobin (Tobin
taxes).
Tema 10. Formarea economiei informaţionale şi modalităţile de evaluare
a nivelului ei în ţările dezvoltate (2 ore)
Economia informaţională (nouă economie): viziune sau realitate pentru ţările dezvoltate.
Ipoteza lui R.Gordon. Efectul direct şi efectul trecerii la tehnologiile informaţionale.
Paradoxul productivităţii lui R.Solow. Indicele productivităţii muncii în ţările industrial dezvoltate.
Posibilităţile şi tendinţe de evaluare a nivelului dezvoltării economiei informaţionale.
Dificultăţile de construire a unei baze comune de date la nivelul economiei naţionale.
Evaluarea economiei informaţionale în SUA. Evaluarea stării de pregătire electronică a ţării (CID).
Indicele de oportunitate TIC. Indicatorii Europa electronică (e-Europa). Indicele Noii Economii.
Modelele de bază a economiei informaţionale: modelul de Est şi cel de Vest. Modelul American.
Trăsăturile de bază ale modelului European. Particularităţile modelului Chinez.
Tema 11. Economia informaţională în R. Moldova: principiile formării
şi direcţiile strategice de dezvoltare (4 ore)
Model al R.Moldova de edificare a societăţii informaţionale. Adoptarea şi aplicarea experienţei
mondiale în condiţiile R. Moldova. Specificul antrenării economiei naţionale în procesul creării economiei
informaţionale.
Scopul, obiectivele şi principiile de bază ale strategiei Naţionale de Edificare a Societăţii
Informaţionale „Moldova Electronică”. Etapele creării societăţii informaţionale în R. Moldova.
Evaluarea stării de pregătire electronică în R. Moldova. Analiza indicatorilor de grup: populaţia
ocupată în domeniul informaţiei şi cunoaşterii, globalizarea, dinamismul economic şi competiţia, tranziţia
spre o economie digitală, capacitatea de inovare tehnologică, comerţul electronic.
Probleme şi oportunităţi ale implementării strategiei Naţionale. Crearea infrastructurii
informaţionale. Perfecţionarea sistemului legislaţiei informaţionale. Formarea culturii informaţionale a
populaţiei.
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