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Un proiect de enciclopedie 100% românesc 

TEMATICĂ: România...de la A la Z! 
• o enciclopedie a României nu s-a mai scris de aproape 70 de ani. Există goluri informaţionale imense 
pe tematici şi pe perioade de timp, există un volum mare de informaţii care nu mai este de actualitate 
sau s-a pierdut şi rămâne inaccesibil nespecialiştilor. Enciclopedia îşi propune să acopere aceste lipsuri

FOCUS
• producerea de conţinut prin identificarea de subiecte, relaţionarea lor la timpul prezent, analiza şi 
contextualizarea lor, introducerea informaţiilor în circuitul public
• calitate ridicată a informaţiilor, accesibilitate, inedit

CONCEPT
• mobilizează resursele informaţionale din mediile tradiţionale către mediul digital, online
• promovează în rândul internauţilor cultura ca stil de viaţă; transformă timpul liber altfel destinat 
activităţilor de entertainment în timp bine cheltuit pe principiile: lărgeşte-ţi cunoştinţele generale, 
împărtăşeşte-le cu alţii, intră într-o reţea de oameni dinamici şi pasionaţi 

PUBLIC TARGET
• Autori: studenţi, laureaţi, profesionişti, oameni de cultură, mediul academic
• Consumatori de informaţie: publicul de limba română

PLATFORMĂ: Open source
•  enciclopedia foloseşte platforma de tip open source, MediaWiki, dezvoltat de Fundaţia Wikimedia, 
disponibil sub licenţă GNU General Public License (GPL) 
• MediaWiki prezintă un grad ridicat de flexibilitate în manipularea informaţiilor

LICENŢĂ: CC3
• conţinutul este distribuit sub licenţa “Creative Commons Atribuire-Necomercial-Fără Opere Derivate 
3.0 Ne-adaptată”
 
RESURSE şi COSTURI
• costurile sunt suportate de voluntari, de aceea menţinerea lor la minimum acceptat este o prioritate
• costul accesului la informaţie este relativ scăzut: biblioteci publice gratuite

IMPLICAŢII PETRU MEDIUL DE AFACERI
• proiectul este nonprofit şi necomercial; implicaţiile lui pozitive se extind şi asupra mediului de afaceri 
• aduce un input de informaţii valoros pentru operatorii de turism, instituţiile cu profil cultural etc. 
• susţine indirect modelele de business bazate pe valorificarea specificului regional, tradiţional etc. 

Start proiect: martie 2008
Participanţi: 30
Statistici: 1.300 articole, 1.500 fişiere media, 9.000 pagini, 26.000 editări
Vizualizări: 800.000; nr mediu de vizitatori/zi: cca 500
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