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1. Introducere 
 

Odată cu evoluţia rapidă a ştiinţelor tehnice, a apărut evident o 
discrepanţă între nivelul tehnic şi posibilităţile organismului uman, 
sesizată în special de psihologi. Maşinile foarte complexe şi scumpe au 
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pus în evidenţă nu numai pericolul pentru viaţa omului, dar şi costul 
enorm economic al erorii umane, cu consecinţe în pierderi mari 
materiale şi chiar umane. Tehnica însă, fiind o creaţie a omului, poate fi 
modificată după dorinţa şi necesităţile lui.  

De aceea, pentru lichidarea acestui dezechilibru, atenţia tuturor 
s-a îndreptat spre adaptarea tehnicii la om, pe principiul “to fit job to 
the man.” Aceasta a fost perioada human engineering, care se 
prelungeşte şi astăzi, mai ales în tehnica de vârf şi cosmonautică. 

Un subdomeniu nou al „ergonomiei umane,” intitulat 
„ergonomia cognitivă”  de care se ocupă autorul, este legat în mod 
special de munca cerebral-cognitivă, ca un salt al dezvoltării societăţii 
prin creativitate, folosind ca instrument al cunoaşterii tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţilor (TIC), în toate domeniile de activitate 
umană moderne, unde munca fizică este înlocuită cu activitatea 
cognitiv-cerebrală,  având la bază percepţia, raţionamentul şi decizia, 
bazate tot mai mult pe ştiinţele inginereşti. 

Scopul lucrării este să aducă la cunoştinţă specialiştilor în 
domeniu, noile cerinţe de organizare ergonomică cognitivă a activităţilor 
moderne, profesionale şi în bioingineria medicală, ce se impune prin 
generalizarea dezvoltării activităţilor intelectuale faţă de cele fizice, prin 
inovare şi creativitate inventivă, prin asigurarea unei mai bune sănătăţi 
şi securităţi în muncă, chiar a unui confort lucrativ, conform recentelor 
normative europene (EU-OSHA), adoptate recent şi de legislaţia ţării 
noastre, în contextul societăţii cunoaşterii. 

Metodele studiate sunt specifice unei abordări multidisciplinare 
dezvoltate a noului sistem „om-maşină-mediu,” tradus inovativ prin 
sistemul evoluat, inteligent „om-calculator-mediu.” Această raţiune 
pune în valoare o interfaţă tot mai cercetată creativ şi anume interfaţa 
ergonomică „om-calculator,” care a devenit o ştiinţă tot mai 
sofisticată.  

În acest nou context informaţional, inginerii din ampla 
configuraţie multidisciplinară devin mediatori şi factori empatici, activi, 
în formarea unor echipe profesionale sinergice, performante, de 
jucători, cu condiţie fizică şi intelectuală întreţinută prin proceduri şi 
antrenamente, având la bază o instruire profesională permanentă în 
noua eră digitală.  

2. Evoluţia versatilă a cercetărilor ştiinţifice

De la constituirea ergonomiei ca ştiinţă au trecut peste şase 
decenii, interval de timp în care s-au făcut eforturi meritorii pentru 
propagarea ei, pe linia multidisciplinarităţii şi a interdisciplinarităţii. 
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În manualul său de specialitate (1993), prof. dr. Petre Burloiu, 
din ASE Bucureşti, constată: “Monodisciplinaritatea este, de fapt, o 
negare a ergonomiei, un pericol de moarte pentru ergonomie. Dacă 
dorim să realizăm adevărate cercetări ergonomice, trebuie să milităm 
pentru realizarea unor cercetări interdisciplinare.” De altfel, acest autor 
inovator, încă din anii 80, susţine că “ergonomia este ştiinţa cu caracter 
federativ, care, pe baza interdisciplinarităţii – care este legea 
fundamentală - integrează aportul tehnicii, fiziologiei, psihologiei, 
sociologiei, economiei şi a altor ştiinţe sociale, având ca obiect 
orientarea creierii tehnicii contemporane la nivelul posibilităţilor 
psihofiziologice normale ale omului şi utilizarea raţională a acestor 
posibilităţi în condiţiile de mediu, sociale şi culturale cele mai favorabile, 
în vederea realizării reproducţiei forţei de muncă.”  

Dorind realizarea în fapt a cercetărilor interdisciplinare 
ergonomice, oamenii de ştiinţă consacraţi, au ajuns la concluzia 
(confirmată) că astfel de cercetări se pot realiza într-o echipă de 
cercetare ergonomică, formată din specialişti necesari analizei 
respective. Pentru ca această echipă să fie eficientă, este necesar ca 
fiecare membru al său să-şi însușească un volum de cunoştinţe minim, 
din specialităţile celorlalţi membri ai echipei. 

Plecând de la concepţia filozofului grec Protagoras că “omul 
este măsura tuturor lucrurilor,” s-ar putea exprima concis acest 
concept prin formula “om–solicitări,” capabilă să integreze orice 
solicitări prezente sau viitoare, toate având ca ţintă omul, care trebuie 
să le facă faţă. Acest nou sistem, reţinut în evoluţia conceptuală ca 
“sistemul om–solicitări,” include în jurul omului: mediul de muncă, 
condiţiile tehnice ale muncii, motivaţia pentru muncă, condiţiile 
medicale şi fiziologice, psihologia procesului, relaţiile din colectivul de 
muncă şi alţi factori solicitanţi.  

Factorii complecşi solicitanţi sunt studiaţi de către diferite ramuri 
ştiinţifice, dintre care se pot cita cele mai importante: ştiinţele medicale 
umane, ştiinţele tehnice (mecatronica, electrotehnica, electronica, 
informatica de proces, telecomunicaţiile, robotica, metrologia), 
psihologia, sociologia, economia (economiile de ramură, economia 
muncii), ecologia (ecologia mediului, managementul mediului), estetica 
(estetica industrială, design) etc. Studiul compartimental al factorilor 
solicitanţi asupra omului, în procesul muncii şi în viaţa socială, are 
avantajul aprofundării cercetărilor, dar lasă să se simtă lipsa de 
convergenţă a soluţiilor. 

O eroare umană sau o întârziere într-o reacţie fizică sau 
cerebrală, într-o situaţie nouă sau  chiar de rutină, poate să coste foarte 
scump, să antreneze în lanţ sistarea funcţionării maşinilor, instalaţiilor, 
sistemelor respective, cu consecinţe tehnice chiar ireversibile. De 

227



aceia, nivelul de calificare al oamenilor care servesc procese 
automatizate asistate de calculator trebuie să fie corespunzător şi 
determinat de volumul de investiţii ce revin, în medie, pe locul de 
muncă. Rezultă deci că, informatizarea şi cibernetizarea tuturor 
domeniilor de activitate a sporit importanţa omului calificat şi selectat, 
întrucât acesta trebuie să cunoască profund  tehnologia, maşinile 
evoluate şi softul de aplicaţie pentru a controla eficient procesul asistat, 
dar să treacă cu succes şi baremul testelor psihotehnice, după cum, 
trebuie să deprindă un înalt spirit sinergic de echipă, chiar şi în 
colective virtuale. Componenţii acestor echipe profesionale, după 
selectare, cu o stare fizică şi psihică excelentă sunt supuşi unui 
program complex de antrenament, căpătând noul statut de jucători în 
loc de simplu angajat. 

Sistemul “om-maşină-mediu,” este un ansamblu format din 
componente umane şi materiale, legate printr-o reţea comună de 
legături şi informaţii, care interacţionează în vederea îndeplinirii unui 
anumit scop predeterminat. Sistemul “om–maşină–mediu,” 
corespunde unui loc de muncă, fiind un  ansamblu finalizat, unitar, de 
forma intrări-ieşiri, alcătuit din fluxuri materiale, energetice şi 
informaţionale într-un mediu protectiv. 

Prin sinteza acestor definiţii exhaustive am conceput o 
formulare rezumativă cu  următorul enunţ:  sistemul  “om–maşină–
mediu,” este un ansamblu format din unul sau mai mulţi oameni şi una 
sau mai multe componente fizice, care interacţionează pe baza unui 
flux informaţional. 

În tabloul actual, al exploziei informaţionale tehnologizate, cu 
asistarea prin microprocesor a tuturor proceselor lucrative (nu numai 
cele industriale), care se cibernetizează total, rolul omului în 
conducerea procesului asistat capătă noi valenţe, prin aceia că efortul 
fizic se reduce concomitent cu creşterea solicitării intelectuale. Cresc 
exigenţele faţă de  sfera senzorială şi cognitivă (logică) a activităţii 
psihice implicate în procesul de muncă, cu creşterea substanţială a 
gradului de responsabilitate. 

În acest nou context, sistemul „om-maşină-mediu,” capătă o 
nouă conotaţie, în sensul că maşina nu mai este o unitate fizică de 
simplă execuţie, devine o unitate inteligentă prin reţeaua de 
microprocesoare ataşată şi prin interfaţarea cu un computator ce 
asigură o supervizare şi o interactivitate în timp real a întregului proces  
lucrativ deservit. În acest fel, sistemul  “om-maşină-mediu”  devine un 
sistem inteligent în noul “sistem om-computator-mediu,” sau  
“sistem om-calculator-mediu.”Împreună cu progresul tehnic, partea 
cea mai mare a creşterii productivităţii muncii o reprezintă organizarea 
ergonomică a locurilor de muncă existente. 
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Aplicarea principiilor ergonomiei în organizarea ştiinţifică a 
muncii aduce un enorm plus calitativ prin faptul că toate preocupările se 
raportează la “om,” ca entitate. 

Marea varietate a situaţiilor de muncă complexe trebuie să se 
raporteze în permanenţă la natura posibilităţilor şi limitelor omului. De la 
aspecte simple ale ergonomiei clasice (scaunul ergonomic, unelte 
ergonomice adaptate mâinii), ergonomia performantă concepe sisteme 
suport pentru viaţa artificială în spaţiul aerian, cosmic sau submarin, 
aparatură digitală de bord virtuală cognitivă, roboţi, etc. 
  Iniţial, munca fizică a fost un domeniu brut şi primitiv, până la 
generalizarea tehnologiilor informaţionale şi ale mecatronicii, 
circumstanţă prin care concomitent s-au pus bazele ergonomiei 
moderne.  

Cercetările ergonomice au scos în evidenţă modificarea 
parametrilor importanţi ai muncii şi aspectelor structurale ale muncii 
(motrice, senzoriale, informaţionale etc). Astfel, s-au constatat 
următoarele (A. Manolescu 1999): simplificarea şi reducerea ponderii 
verigii executiv-motorii; componenta motorie îşi pierde treptat caracterul 
de continuitate, devenind o înlănţuire de răspunsuri intermitente care 
solicită o atenţie concentrată şi distributivă; cresc exigenţele din sfera 
senzorială, perceptuală, cognitivă; creşte ponderea factorilor de 
personalitate; creşte ponderea muncii complexe, superior calificată.  

Interfaţa complexă a utilizatorului se diversifică astfel: ● 
interfaţa utilizator–loc de muncă. În interacţiunile de acest tip sunt 
implicate obiectele, aranjamentul şi proiectarea spaţiului înconjurător; ● 
Interfaţa utilizator–ambianţă. Toate sarcinile se desfăşoară într-o 
ambianţă controlată cu diferite caracteristici fizice; ● Interfaţa 
utilizator–organizaţie. Cei mai importanţi sunt: numărul de ore lucrate, 
munca în schimburi, pauzele de lucru, relaţiile de cooperare. 

Rolul ergonomului în „ştiinţa legii muncii” este de a proiecta 
interfeţe între utilizator şi maşină, încât sistemul  “om-mașină–mediu” 
să-şi atingă obiectivele într-un mod cât mai eficient. S-a dovedit utilă 
concentrarea studiilor ergonomice pe design-ul interfeţei „utilizator–
calculator,” cu modalităţile de integrare a sistemelor informatice 
evoluate  în organizaţii. 

Interacţiunea om-calculator, ca nouă disciplină ştiinţifică are ca 
obiect de studiu tocmai proiectarea, evaluarea şi implementarea 
sistemelor computerizate, precum şi a fenomenelor legate de utilizarea 
acestora de către oameni, într-o viziune cognitivă modernă. 
Diversitatea problemelor apărute o dată cu aprofundarea ştiinţelor 
cognitive, a ştiinţelor legate de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 
precum şi nevoia stringentă de a găsi soluţii rapide şi eficiente în 
rezolvarea lor, au grăbit naşterea şi evoluţia pozitivă a unei noi 
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discipline pragmatice, care să aibă ca obiect de studiu interacţiunea 
evoluată „om–computator”. 

Arhitectura sistemului cognitiv, o sintagmă împrumutată din 
ştiinţa inteligenţei artificiale, denotă un ansamblu de mecanisme stabile, 
adiacent comportamentului cognitiv în diverse situaţii. Pe scurt, 
arhitectura cognitivă este formată din totalitatea mecanismelor, cognitiv 
impenetrabile, pentru realizarea unui comportament inteligent. 

Modelul de arhitectură cognitivă poartă marca paradigmei de 
cercetare pentru care au optat cei care l-au propus. Generalizările  care 
se fac de unii autori sunt prea vagi şi conţin multă “ideologie,” şi 
pledoarie pro domo. Cele mai bine articulate sunt arhitecturile 
simbolice, care pornesc de la ideea că sistemul cognitiv uman este un 
“sistem fizico–simbolic,”  iar  arhitectura cognitivă urmează să 
surprindă mecanismele de procesare a informaţiei,  impenetrabile 
cognitiv, care guvernează operarea cu simboluri. 

Moderna interacţiunea om-calculator, studiată din faza de 
proiectare şi continuată în cea de utilizare (notată cu acronimul H.C.I. –
Human Computer Interaction) a evoluat în literatura de specialitate ca o 
interfaţă bioinginerească, abordată multidisciplinar, prin convergenţa 
preocupărilor asociate din ingineria factorilor umani, ergonomie, 
psihologie, lingvistică, sociologie, antropologie, disignul industrial, toate 
acestea fundamentate pe informatica digitală, electrocomunicaţii, 
robotică şi cibernetică. 

Elementul esenţial în „interfaţarea om-calculator” este 
interacţiunea fizică şi cognitivă între om şi calculator. Spre deosebire de 
alte domenii inginereşti, în care predomină interacţiunea fizică, în 
informatică, aspectul cel mai important este cel informaţional, 
interacţiunea fizică având doar un rol secundar, şi aceasta direcţionată 
tot către asigurarea interacţiunii informaţionale. 

Odată cu implementarea noii societăţi informaţionale, într-un 
mediu globalizat, munca se intelectualizează cu reducerea majoră a 
efortului fizic, dar şi cu amplificarea apreciabilă a activităţii cerebrale, 
într-un mediu social cultivat digital  cu instruire permanentă. 

Interfaţarea „om-calculator” se defineşte ca fiind procesul de 
comunicare cognitivă, interactivă între om şi un calculator sau o reţea 
de calculatoare, cu respectarea principiilor ergonomiei cognitive. 
Interfaţa „om-calculator” este totalitatea elementelor fizice reale 
(dispozitive digitale, periferice) sau virtuale (butoane, ferestre) şi a 
programelor de calculator implicate în realizarea interfaţării om-
calculator. 

Trebuie făcută o distincţie între interfaţare şi interfaţă. Prima 
este un proces iar cea de-a doua un dispozitiv. Interfaţarea foloseşte 
interfeţe, dar are o sferă mai largă de cuprindere, ea incluzând tehnici 
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specifice şi programe informatice de interactivare. Atât operatorul uman 
neuronizat nativ, cât şi calculatorul microprocesorizat tehnologic au 
reprezentări diferite ale informaţiei, primul, fiind o entitate biologică, 
analogică, sub forma reprezentărilor simbolice a realităţii, iar secundul, 
fiind o entitate numerică electronică,  binară, operând cu biţi şi octeţi, 
iar la nivel mai înalt prin limbaje de programare. Calculatorul, 
exteriorizează sub o anumită formă informaţiile, pe care le preia 
operatorul, care în continuare face raţionamente şi dă anumite 
comenzi, selectează o anumită variantă de prelucrare prin interfaţa 
specializată de dialog. Toate aceste interacţiuni sunt intermediate de 
semne şi semnale, care se constituie în modalităţi de comunicare om-
calculator. Intre cele două entităţi, în afara mesajului de bază pot fi 
unele elemente fizice şi informaţionale care pot perturba comunicaţia şi 
buna organizare ergonomică, dar acest aspect aparţine inginerilor de 
sistem.  

Scopul studierii şi implementării interfeţelor evoluate ”om-
calculator” şi “om-calculator-obiect-mediu” este acela de a proiecta 
şi implementa interfeţe care să asigure o interacţiune cât mai facilă 
între om şi calculator, în special pentru asistarea proceselor industriale 
complexe, în mod interactiv, proactiv şi în timp real instantaneu, în 
condiţii ergonomice prescrise pe fiziologia umană normală. 

Găsirea celor mai adecvate modalităţi de a realiza interfeţe 
uşor utilizabile, prietenoase, personalizate, şi cu posibilităţi de realitate 
virtuală versatilă fac obiectul subdomeniului modern al ergonomiei 
interfeţelor. 

În cadrul cercetării, interfaţării ştiinţifice, om-calculator, datorită 
preponderenţei aspectelor informaţionale, faţă de cele fizice, a apărut 
un domeniu nou consacrat, denumit ergonomie cognitivă, care are în 
vedere aspectele generale cognitive, mentale şi psihice ale ergonomiei 
muncii, dar şi problemele speciale ale ergonomiei interfeţelor 
inteligente. 

Pe parcursul ultimilor ani de dezvoltare creativă a evoluat 
următoarea suită: ergonomie, ergonomia muncii, ergonomia 
informaţională, ergonomia cognitivă, ergonomia interfeţelor, ergonomia 
perifericelor, ergonomia realităţii virtuale şi evoluţia continuă tot mai 
inteligent. Atât în proiectarea cât şi în exploatarea interfeţelor 
prietenoase se respectă mai multe principii de ergonomie cognitivă, 
care asigură următoarele deziderate: coerenţa constituenţilor, 
conciziune în realizarea soluţiilor, fiabilitatea funcţională, asigurarea în 
timp real a unei reacţii inverse oportune, inducerea unui model mental 
simplist memotehnic, preluarea din sarcina operatorului a operaţiunilor 
de rutină, a celor repetabile şi a celor intuitiv deductibile, facilităţi de 
help (ajutor operaţional), autoinstruire şi autodepanaj, adaptarea 
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modelului utilizatorului în conformitate cu personalizarea preimpusă. 
Rezultă astfel, necesitatea studierii psihologiei cognitive, semioticii şi a 
altor discipline ştiinţifice, pentru a perfecţiona  mereu noua ergonomie 
cognitivă, legată  direct de interfaţa  inteligentă „om-calculator.” 

În dezvoltarea interfeţelor evoluate şi inteligente intervin şi alţi 
factori determinanţi importanţi, cum ar fi: contextul spaţial şi temporal 
interacţiunii, aprecierea parametrilor de mediu. Considerarea  
contextului face obiectul pragmaticii, capitol al semioticii. O asemenea 
interfaţă omniştiinţifică, considerată inteligentă, trebuie capabilizată să 
reprezinte şi să prelucreze aceste cunoştinţe, să includă un modul 
specializat de prelucrare a cunoştinţelor separat de cel al informaţiilor 
digitale. În contextul celor de mai sus, pot fi identificate mai multe 
cerinţe necesare pentru studierea interfeţei evoluate om-calculator.  

Aceste deziderate pot fi grupate pe trei direcţii, conform celor 
trei “actori” care concertează la interfaţarea sinergică: omul, legătura 
evoluată şi calculatorul.  

I. Cerinţele aspectelor umane, cuprind: a).aspectele 
fiziologice, care includ: modalităţi senzoriale (vizuale, auditive sau  
tactile), timpul de reacţie, capacităţile şi limitele fiziologice; b).aspectele 
psihologice, înglobează percepţia imaginilor şi formelor, modelarea 
mentală, recunoaşterea configuraţiilor, învăţarea, memorarea, 
reprezentarea cunoştinţelor ş.a; c).aspectele sociologice, asociază 
interacţiunile eterogene şi sinergice cu un număr imens de persoane (în 
reţelele globalizate şi pe Internet); d). aspectele filozofice, ontologice 
şi hermeneutice. 

II. Cerinţele interfeţei evoluate, cuprind  domeniile: 
comunicare, semiotică, limbaj, memorare-anticipare, ergonomie 
cognitivă. 

III. Cerinţa computaţională tehnologică, care include 
aspectele de realizare a aparaturii necesare, pentru realitatea fizică şi 
virtuală chiar în 3D sau holografică, dar în special a tehnicilor de 
programare implicate, cum ar fi: grafica interactivă, programarea 
orientată spre obiecte,  programarea bazată pe evenimente ş.a. 
Afişarea spaţială 3D presupune renunţarea la monitoarele 
bidimensionale plate, amplasate vertical, cu monitoare tridimensionale 
(holografice), amplasate în plan vertical la cotă inferioară. 

Din punct de vedere al modului de interacţiune au fost 
dezvoltate până la momentul actual mai multe clase de interfeţe om-
calculator: linie de comandă, grafice, hipertext, hipermedia, limbaj 
natural, prin voce, prin gestică, în realitate virtuală. Aceste clase de 
interfeţe, se grupează în două mari categorii, interfeţe textuale şi 
interfeţe cu manipulare directă. Combinaţia foarte naturală între 

232



sistemele hipertext, metafora manipulării directe şi facilităţile Internet-
ului, a dus la răspândirea explozivă a web-ului. 

Munca la console de comandă, la tastatură şi la monitoare 
electronice, presupune noi adaptări într-un timp foarte scurt. 
Interfaţarea operatorului cu sistemele informatice, prin intermediul unui 
soft tot mai evoluat, presupune realizarea unor elemente hard, 
adecvate pentru realizarea unei interactivităţi om–sistem informatic -
mediu, în condiţii ergonomice optime. 

Sistemul om-maşină-mediu se concretizează într-un sistem 
informaţional om-TIC-mediu, unde interfaţa om-calculator devine 
evoluată şi inteligentă, asigurând o ergonomie cognitivă optimă 
utilizatorului. 

Interfaţa evoluată, om-calculator, conlucrează într-un sistem 
informatic bazat pe prelucrarea cunoştinţelor, cât mai apropiat de 
inteligenţa umană, cu o largă versatilitate. Psihologia socială a muncii 
se ocupă în mod deosebit de psihologia grupurilor de lucru. În prezent, 
aceste cercetări au evoluat foarte mult, în special pentru colectivele de 
operatori din reţelele informatice locale şi globale, care sunt tratate 
după principiile dure ale echipelor sportive de competiţie, cunoscute de 
echipe organizate sinergic, sub numele generic “Groupware,” după 
principiile moderne a ergonomiei cognitive.  

Mai recent, sub impactul globalizării, aceste echipe informatice 
virtuale, cu jucători performanţi, operează distribuit pe Internet (în 
interesul unei organizaţii globalizate) şi sunt cunoscute sub numele de 
“Groupweb.” Munca în reţeaua informatică şi gestiunea cunoştinţelor, 
presupune o adevărată revoluţie culturală, fiind un fenomen în curs de 
extindere. In aceste grupuri sinergice, membrii formatori sunt trataţi nu 
ca operatori ci ca jucători, ce sunt supuşi unei exigente organizări 
ergonomice de tip cognitiv, asemănătoare echipelor sportive 
performante. 
 

3. Concluzii 
 

1. Un subdomeniu nou al „ergonomiei umane,” intitulat 
„ergonomia cognitivă” este legat în mod special de munca cerebral-
cognitivă generalizată, ca un salt al dezvoltării tehnologice prin 
creativitate, folosind ca instrument al cunoaşterii tehnologia informaţiei 
şi a comunicaţilor într-o lume digitală omniprezentă. 

2. Scopul lucrării este să aducă la cunoştinţă specialiştilor 
multidisciplinari, noile cerinţe de organizare ergonomică cognitivă, a 
activităţilor moderne, nu numai profesionale, ce se impun prin 
generalizarea dezvoltării activităţilor intelectuale faţă de cele fizice, prin 
trecerea folosirii intensive a interfeţei clasice om-calculator la 
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generalizarea unei noi interfeţe inteligente, evoluate, om-calculator-
mediu prin comenzi senzoriale prietenoase. 

3. Metodele studiate sunt specifice unei abordări inginereşti 
multidisciplinare, cu dezvoltarea noului sistem „om-maşină-mediu,” 
tradus inovativ prin sistemul evoluat, inteligent „om-calculator-
mediu.” Această raţiune pune în valoare o interfaţă tot mai cercetată 
creativ şi anume interfaţa ergonomică „om-calculator,” care a devenit 
o ştiinţă tot mai sofisticată, deprinsă chiar în facultăţi de strictă 
specialitate. 

4. Odată cu implementarea noii societăţi informaţionale şi a 
cunoaşterii, cât mai avansată - rezultat al dezvoltării sociale - prin 
integrare europeană şi prin globalizare, se impune obligativitatea 
competenţelor digitale pe parcursul întregii vieţi, nu numai la locul de 
muncă, dar şi ca element de cultură generală (cu evitarea 
analfabetismului digital) în abordarea interfeţei generalizată „om-
calculator” ca pe un al şaselea simţ. 
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