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Rezumat: Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale determină utilizarea ridicată de instrumente IT (software şi
hardware) pentru mediul de afaceri. Articolul prezintă realizarea unui portal pe baza studiului realizat asupra afacerilor
din mediul rural. Formularea de ipoteze şi testarea acestora au determinat structura informaţională a sistemului realizat. În
testarea ipotezelor s-a folosit metadata nonparametrică pentru comparaţie între grupuri hi pătrat.
Cuvinte cheie: hi pătrat, bază de date, SGDB, mediu de afaceri, investiţii, dimensiune economică, arhitectura sistemului.
Abstract: The ever faster development of information technologies as well as the progress to information society trigger
the increased use of IT tools (software and hardware) in the business environment. This article presents the concept of
designing a gateway to the continuous information of the business environment in agriculture. Testing and formulating of
hypotheses led information system structure achieved. In order to test the formulated hypotheses, we used the
nonparametric method for the comparison among Chi square groups.
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1. Introducere
Conform literaturii de specialitate situaţia economică actuală şi nivelul ridicat de incertitudine de
pe piaţă forţează companiile să se adapteze continuu pentru a răspunde schimbărilor constante [1].
Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute
UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de
coeziune socială.
Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte este încă slab integrată în
economia de piaţă. În contextul actual al mediului de afaceri din agricultură bunăstarea cetăţenilor
din zona rurală şi urbană, precum şi bunăstarea producătorilor agricoli depinde de modul înţelegerii
şi aplicării tehnicilor de informare.
Producătorul român trebuie să acţioneze în concordanţă cu realitatea economică existentă pe
plan mondial şi naţional şi să aplice metode tehnice şi economice care să îi ofere stabilitate şi
eficienţă economică sigură. Producătorul este nevoit să producă în conformitate cu ceea ce se cere
pe piaţa internă şi internaţională, să reacţioneze cu promptitudine la nevoile consumatorului.
Actuala criză economică şi financiară, cea mai gravă din ultimele decenii, a afectat puternic
Europa, a cărei economie s-a contractat foarte mult. Documentele oficiale menţionează că pentru a
înregistra o creştere durabilă, trebuie stabilit de comun acord un program care să ţină seamă în
primul rând de oameni şi de responsabilitate. Astfel Strategia UE 2020 este concepută ca un
succesor al actualei Strategii de la Lisabona, care a constituit strategia de reformă a UE în ultimii
zece ani şi a ajutat UE să facă faţă recentei crize [12].
Criza, aşa cum precizează documentele oficiale [4], a anulat ani întregi de progrese economice
şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţe structurale în economia Europei. Astăzi, obiectivul
principal al Europei trebuie să fie revenirea pe drumul cel bun. Pentru a-şi asigura un viitor durabil,
Europa trebuie să privească deja dincolo de priorităţile pe termen scurt. Confruntaţi cu îmbătrânirea
populaţiei şi cu concurenţa mondială, avem trei opţiuni: să muncim mai susţinut, să muncim mai
mult sau să muncim mai inteligent. De altfel, aşa cum este prezentat în documentele Comisiei
Europene, strategia Europa 2020 urmăreşte prin Agenda Digitală pentru Europa trasarea unui
parcurs în scopul de a exploata la maximum potenţialul social şi economic al TIC, în special al
internetului, care reprezintă un suport vital al activităţilor economice şi sociale, fie că e vorba de
afaceri, muncă, joacă, de a comunica sau a ne exprima liber [5].
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1.1 Obiective
Schimbarea strategiei UE impune o adaptare a sistemelor economice la obiectivele impuse de
Uniune. Alături de creşterea favorabilă incluziunii de creşterea durabilă, în strategia 2020 este
menţionată şi o “creştere inteligentă” ce presupune “dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere şi inovare” [13].
Acest articol îşi propune să determine noi mijloace moderne şi eficiente pentru creşterea şi
adaptarea mediului de afaceri din spaţiul rural.
Crearea unei societăţi informaţionale care să asigure economiei dezvoltarea forţei de muncă
duce în continuare la o calitate mai bună a serviciilor publice preucum şi o mai bună calitate a
vieţii; informaţia digitală a câştigat fără îndoială, un rol de lider fără precedent în dezvoltarea din
toate domeniile de activitate, precum şi în cele individuale [8].

2. Metodologie de cercetare
Premizele dezvoltării tot mai pronunţate a tehnologiilor informatice precum şi trecerea la
societatea informaţională fac prezenţa instrumentelor IT (software, hardware) tot mai des folosite
în mediul de afaceri. Bill Gates împarte mediul de afaceri în două categorii, afirmând că: „afacerile
de astăzi sunt de 2 feluri: online şi deloc” [2]. Deşi agricultura este ramura cu cea mai slabă
utilizare a informaticii, succesul şi prezenţa pe piaţă a jucătorilor mediului de afaceri din
agricultură este dată tot mai mult de nivelul de utilizare a calculatorului.
Pentru a înţelege mai bine problema utilizării mijloacelor IT la nivelul spaţiului rural, a fost
nevoie de realizarea unui studiu de caz. Astfel, prezentăm succint etapele culegerii şi
prelucrării datelor:
•

eşantionul de lucru: această etapă a avut la bază prelucrarea datelor oferite de autorităţile,
publice, dat fiind faptul că multe din regiunile aferente mediului rural, nu au încă un plan
cadastral, a fost necesară analizarea situaţiei aplicării legii 1/2000;

•

criteriul de stratificare: dimensiunea spaţiului rural românesc, precum şi dezvoltarea
rurală specifică regiunii în care s-a efectuat studiul de caz au impus alegerea unui procent
de 5% din familiile ce desfăşoară activităţii (agricole sau neagricole) în regiunea aleasă;

•

stabilirea metodologiei de extragere: s-a făcut prin utilizarea unui soft pentru generarea
numerelor aleatoare. Astfel s-au generat numere aleatoare pentru cei 5% stabiliţi conform
criteriului de stratificare. Datele obţinute în urma utilizării software-ului au fost importate
într-un fişier de tip XL, utilizând la salvare extensia „.csv”;

•

criteriile de cercetare: a fost necesară elaborarea a 17 criterii de interes care relevă
implicarea societăţii informaţionale în afacerile din agricultură. Astfel cele 17 criterii se
referă la: studii, vârstă, ocupaţie, dimensiune exploataţie, cultură, veniturile gospodăriei,
satisfacţie financiară, accesul la informaţii, utilizarea calculatorului, preţul produselor,
promovare, produse, plasament producţie, atitudinea asupra inovaţiilor, dotarea
gospodăriei, investiţii, proiecte;

•

populaţia ţintă: în alegerea populaţiei ţintă s-a ţinut cont de numerele generate aleator.
Astfel, fiecărui număr generat aleator corespunde câte un număr de înregistrare a
gospodăriilor în registrul agricol;

•

intervievarea: intervievarea persoanelor s-a făcut conform procedurilor descrise mai sus,
prin completarea de chestionare de către persoanele alese să participe;

•

testarea şi verificarea ipotezelor: pentru relevanţa răspunsurilor obţinute în urma
intervievării, a fost necesară formularea unor ipoteze şi testarea lor cu ajutorul tehnicilor
neparametrice de comparaţie între grupuri, metoda aleasă fiind tehnica hi pătrat (λ2).

Principalele ipoteze formulate vizează legătura între nivelul studiilor, suprafeţele cultivate,
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beneficiile obţinute şi utilizarea infrastructurilor TIC ca mijloc de informare şi diversificare a afacerilor.
Conform metodologiei, pentru aplicarea testului se pleacă de la următoarele ipoteze:
•

Ho între frecvenţele observate şi cele aşteptate nu există diferenţe semnificative, ceea ce
presupune faptul că între cele două variabile analizate nu există legătură;

•

H1 există diferenţe semnificative între frecvenţele observate şi cele aşteptate, ceea ce
semnifică existenţa unei legături între variabilele analizate [3].

CHINV întoarce inversa probabilităţii alternativei unice a repartiţiei chi-pătrat. Dacă
probabilitate = CHIDIST(x; ...), atunci CHIINV (probabilitate; ...) = x. Această funcţie a fost
utilizată la compararea rezultatelor observate cu cele probabile pentru a stabili dacă ipotezele sunt
valabile [10].

Figura 1. Determinarea legăturii dintre activităţile de agribusiness şi utilizarea TIC.

În continuare prezentăm ipotezele care, în urma testării, au fost găsite cu o mare semnificaţie
din punct de vedere statistic:
¾ existenţa unei legături între nivelul studiilor membrilor exploataţiilor agricole şi
oportunitatea utilizării comerţului electronic;
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Prelucrat după Sipică A. - Teza de Doctorat – “Cercetări privind mediul de afaceri al unei
expoataţii agricole”
Figura 2. Testarea ipotezei „Existenţa unei legături între nivelul studiilor membrilor exploataţiilor
agricole şi oportunitatea utilizării comerţului electronic”

Aşa cum se observă şi în figura 1, existenţa unei legături semnificative dintre nivelul studiilor
membrilor exploataţiei şi oportunitatea utilizării comerţului arată faptul că odată cu creşterea
nivelului studiilor membrilor exploataţiilor agricole se manifestă o tendinţă pentru diversificarea
afacerilor în mediul online. În acest sens credem că sunt necesare acţiuni pentru a arăta avantajele
utilizării tehnologiei informaţiei în domeniul utilizării serviciilor electronice.
¾ existenţa unei legături între promovarea produselor în mediu online şi dotarea cu
calculatoare.
În figura 3 este prezentată testarea legăturii dintre dotarea cu tehnică de clacul şi promovarea
produselor pe un site propriu. Valoarea calculată “chi calculat” 15,89 ≥ 18,83 arată că cei ce
achiziţionează echipamente IT manifestă un interes ridicat în prezentarea şi promovarea produselor
în mediul online.
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Prelucrat după Sipică A. - Teza de Doctorat – „Cercetări privind mediul de afaceri al unei
exploataţii agricole”
Figura 3. Testarea ipotezei „Existenţa unei legături între promovarea produselor în mediu online şi
dotarea cu calculatoare”

3. Serviciu de informare
Cercetările efectuate, precum şi studiul de caz scot în evidenţă, ca o concluzie principală, lipsa
informaţiei atât în procesul agricol, cât şi în dezvoltarea şi diversificarea afacerilor. Astfel, se
impune crearea de instrumente în mediu online destinate mediului de afaceri din agricultura
României. În vederea creşterii şi adaptării mediului de afaceri din spaţiul rural la noile cerinţe ale
UE s-a proiectat un sistem informatic care să acopere atât personalizarea unei pagini proprii pentru
comercializarea produselor agricole, cât şi problematica consultanţei pentru fermieri.
La baza acestui instrument on line propus este un portal structurat în două module, astfel:
•
•

consultanţă agricolă on line;
promovare produse.

Din punctul de vedere al arhitecturii unui sistem destinat interacţiunii dintre cetăţean şi mediul
de afaceri, prof. univ. dr. Doina Banciu [7] propune prin infochioşc şi descrie ca soluţie pentru
arhitectură în cartea “e-Taxe” un sistem integrat de tip portal. Astfel portalul asigură integritatea
informaţiilor provenite de la mai multe surse de date (structurate sau nestructurate) şi prezentate
prin intermediul unei interfeţe de tip web. Vizualizarea şi accesul la date se face diferenţiat, în
funcţie de tipul de utilizator care interacţionează cu sistemul.
Lipsa informaţiilor precum şi a unui consultant amplifică exponenţial gradul riscurilor din
afacerile agricole. Platforma propusă are o arhitectură bazată pe trei nivele.
Conceptul portalului pentru informare continuă în agricultură propune un design bazat pe
tehnologiile web 2.0 şi dezvoltat cu ajutorul HTML5, CSS şi PHP (Hypertext Processor) pentru
interfaţă, precum şi MySQL pentru baze de date.
Interfaţa web a portalului se va realiza prin utilizarea HTML 5 şi CSS care introduc o serie de
avantaje, cum ar fi [6]:
•

este suportat de toate browserele noi;

•

site-ul publicat se încarcă mai rapid în HTML5, ceea ce reprezintă un factor important
pentru SEO;
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•

vizibilitatea site-ului şi pe smarphone-uri (ex. iPhone, telefoane Android, telefoane cu
Windows);

•

în comparaţie cu HTML-ul standard, site-ul în format HTML5 poate conţine text animat şi
imagini cu efecte speciale, fiind posibilă instalarea anumitor plugin-uri;

•

site-ul este optimizat de asemenea pentru desktop-urile obişnuite de calculatoare şi pentru
tablete (ex. iPad).

Avantajele utilizării sistemelor de gestionare a bazelor de date în cadrul sistemului sunt în
principal următoarele:
•

controlul redundanţei datelor;

•

coerenţa datelor;

•

mai multe informaţii de la aceeaşi cantitate de date;

•

partajarea datelor;

•

securitate sporită;

•

îmbunătăţirea accesibilităţii datelor şi capacitaţii de răspuns.

Sistemul furnizează două categorii de informaţii:
•

informaţii despre producători, afaceri agricole, produse şi servicii;

•

informaţii privind oportunitatea de a înfiinţa sau de a dezvolta afaceri în domeniul agricol.

Este vital ca la începutul unei afaceri agricole, sau chiar şi pentru diversificarea activităţilor să
ştim ce putem finanţa şi cât putem obţine în urma finanţării. Astfel, modulul informare oferă
posibilitatea prezentării succinte a fiecărei măsuri pentru dezvoltare, precum şi posibilitatea
calcului on line a numărului de UDE existenţi şi necesari eligibilităţii activităţilor propuse.
Datele sunt fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători. Informaţia este
rezultatul interpretării datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua
decizii. În acest context, un rol important revine bazelor de date, în calitate de mijloc principal de
stocare şi regăsire a datelor şi, implicit, de furnizare a informaţiei [5].
Problema calculării Unităţii de Dimensiune Economice (UDE), duce la necesitatea creării unei
baze de date, cu coeficienţi aferenţi fiecărei culturi. Baza de date va fi creată şi actualizată în
permanenţă cu datele furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale [9]. Astfel, bazele
de date vor fi create şi gestionate utilizând MySQL. Utilizarea scripturilor PHP în interfaţa cu
utilizatorul conferă o compatibilitate cu aproape orice SGDB, aspect ce uşurează importul
informaţiilor din alte baze de date sau tabele.
O altă mare problemă a sectorului agricol o reprezintă promovarea şi comercializarea
produselor. Dat fiind faptul că studiul şi cercetarea efectuată relevă faptul că fermierii sunt
interesaţi în utilizarea internetului şi că sursa de promovare, modulul promovare oferă posibilitatea
fiecărui fermier de a putea configura singur structura informaţiilor despre produsele pe care vrea să
le promoveze.
Astfel, cele două module ale sistemului asigură atât administrarea informaţiilor personale, cât şi
gestionarea informaţiilor primite de la utilizatorii externi.
Modul de administrare permite utilizatorului printr-un modul de logare dreptul de a configura
pagina proprie cu informaţiile specifice activităţii (nume, prenume, date de contact, produs, preţ,
calitate, cantitate, încărcare imagine produs).
Modul utilizator permite celor interesaţi de achiziţionarea produselor, sau celor care sunt
interesaţi în dezvoltarea de afaceri să-şi găsească partenerul ideal.
De asemenea, utilizatorul poate căuta în baza de date a portalului informaţii cu privire la
calitatea produselor oferite de producători, preţul produselor oferite de producători, sau informaţii
de contact ale producătorilor (telefon, adresă, e-mail).
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4. Concluzii
Strategiile Uniunii Europene de dezvoltare a mediului de afaceri, cât şi strategiile locale impun
adaptarea de mijloace IT ca soluţie de creştere a performanţelor economice a întreprinderilor mici
şi mijlocii. De asemenea, creşterea numărului utilizatorilor de servicii on line este o prioritate atât a
Uniunii Europene cât şi a Guvernului României.
Ipotezele formulate şi testate în urma definitivării studiului de caz relevă existenţa unor legături
puternice între mediul de afaceri din zona rurală şi oportunitatea diversificării afacerilor în
mediul online.
Conceptul portalului are la bază pe deoparte sprijinirea celor ce doresc să diversifice sau să
înfiinţeze afaceri în domeniul agricol punând la dispoziţie utilizatorului un modul pentru verificarea
eligibilităţii. Pe de alta parte, oferă posibilitatea de a crea propria pagină pentru cei doresc să-şi
promoveze produsele şi serviciile on-line.
Introducerea în designul portalului de componente ca HTML5 şi CSS, aduce beneficii
substanţiale precum:
•

compatibilitatea cu toate browserele noi;

•

site-ul publicat se încarcă mai rapid în HTML5, ceea ce reprezintă un factor important
pentru SEO;

•

vizibilitatea site-ului şi pe smarphone-uri (ex. iPhone, telefoane Android, telefoane cu
Windows);

•

în comparaţie cu HTML-ul standard, site-ul în format HTML5 poate conţine text animat şi
imagini cu efecte speciale, fiind posibilă instalarea anumitor plugin-uri;

•

site-ul este optimizat de asemenea pentru desktop-urile obişnuite de calculatoaree şi pentru
tablete (ex. iPad).

Creşterea indicatorilor de performanţă pentru o afacere deja existentă sau pentru înfiinţarea de noi
afaceri va depinde direct de modul cum vor fi utilizate tehnologiile IT în gestionarea resurselor.
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