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Cuvânt introductiv 

 

 

Prezenta carte este un suport de curs ce se adresează studenților care doresc 

să afle mai multe despre domeniul informaticii economice, aflat în plină 

ascensiune în ultimele decenii. Ea este utilă și altor categorii de cititori care 

doresc să se familiarizeze cu acest domeniu ‒ managerii, tinerele cadre 

didactice universitare, profesorii de informatică din licee și mulți alții. 

Lucrarea abordează subiecte de actualitate, cum ar fi a Patra Revoluție 

Industrială, sistemele cloud computing, big data, rețele sociale și securitate 

cibernetică. Alături de acestea, studenților le sunt prezentate și concepte 

clasice de informatică (noțiuni de hardware, software și internet). Astfel, 

studenții se pot pregăti pentru a face față provocărilor acestei Revoluții 

Industriale care schimbă semnificativ structura pieței muncii. Apariția  

pe scară largă a tehnologiilor avansate bazate pe informatică creează  

locuri de muncă care nu au existat în trecut și care necesită o pregătire în  

domeniile abordate în această lucrare. 

Atât studenții care nu au noțiuni avansate de informatică, cât și cei care au 

mai programat calculatoare vor găsi în această lucrare o sursă de informații 

pentru a putea învăța lucruri noi.  

Pentru a putea face față provocărilor din a Patra Revoluție Industrială, 

studenții trebuie să își însușească un stil de gândire computațional, să 

înțeleagă lumea din jur folosind entități și concepte din domeniul  

informaticii. Sistemele fizico-cibernetice pot fi exploatate eficient doar de 

personaje care au o gândire informațională fluentă. 

În încheiere, aș dori să le mulțumesc autorilor acestei cărți pentru efortul 

susținut pe care l-au depus pe parcursul unui întreg an de zile astfel încât să 

pună la dispoziția studenților o lucrare prin intermediul căreia să se poată 

pregăti pentru lumea de mâine. 

 

Prof. univ. dr. Traian Surcel 

 



 

 


