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Romania si internetul sunt o alaturare mai mult decat evidenta in orice context: este de
notorietate la nivel international ca tara noastra sta excelent la capitolul viteze de contectare;
apoi, romanii sunt considerati foarte priceputi la IT&C. In ultimii ani, cele mai multe gospodarii
au ajuns sa fie conectate la internet intr-un fel sau altul (conexiuni fixe sau mobile). Se
estimeaza ca exista acum mai mult de jumatate din populatie ce poseda in mod personal cate
un telefon mobil de tip smart, cu acces la date mobile.

Daca la inceput pe internet activau mai mult tinerii, acum tot mai multe categorii de varsta
sunt bine reprezentate online. Romanii au o multime de posibilitati pe internet, de la a citi stiri la
a viziona meciuri sportive, de la a se juca online la a socializa pe internet, de la a face
cumparaturi la a plati facturi etc. Intenetul a devenit utilizat atat pentru placere personala, cat si
pentru partea de necesitate - pentru propria persoana, pentru familie sau pentru zona
profesionala. Mai exact, pe internet comunici si de distrezi, dar in acelasi timp platesti facturi,
folosesti internet banking (sau mobile banking), faci trading pe pietele financiare si iti rezolvi si
nevoile ce tin de serviciu - atributii profesionale.

Cum si-au petrecut romanii timpul online in anul 2017? Iata, in tot acest mix mai sus
prezentat. Retelele sociale au reprezentat o &quot;felie&quot; mare din &quot;tort&quot; si aici
mentionam Facebook si Instagram, cele mai de succes in Romania. Navigatul online include
insa in mare parte rezultate ce pornesc de la motorul principal de cautare, Google: articole in
ziare si reviste online, dar si pe bloguri. Bloggerii sunt tot mai relevanti pentru utilizatorii de
internet din tara noastra si... tot mai multi. Astfel, bloggerii au devenit lideri de opinie. Putem
aminti aici si vloggeri, cei care posteaza video-uri personale in special pe YouTube.

O mare parte dintre romani petrec timp online pe site-urile de jocuri. Unii se joaca direct in
browser, pe desktop si laptop, altii instaleaza aplicatii pe smartphone si tableta. Cele mai multe
aplicatii permit jocul gratuit, iar ulterior utilizatorul are posibilitatea de a implica sau nu bani. Un
segment in mare crestere in Romania este cel al jocurilor de noroc, tip cazino si pariuri sportiv
e
.

In mediul online exista jocuri de casino absolut legale, pe website-uri licentiate pe plan local.
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Totul este simplu, se poate juca gratis, dar cel mai mult se joaca prin implicarea banilor reali,
pentru a exista si sansa de castig. Ceea ce conteaza cel mai mult la astfel de jocuri este insa
distractia, adrenalina. Jocurile de cazino sunt accesate atat pe dispozitive desktop si laptop, cat
si pe cele mobile.

Romanii adora si filmele vizionate pe internet. Recent s-au dezvoltat platforme legale unde se
pot accesa diverse filme, pe baza de abonament lunar. Se plateste astfel o taxa si se pot urmari
filme, oricand si de oriunde. In paralel exista si zona gri, website-urile ce propun filme in mod
gratuit, bazandu-se pe afisarea de publicitate. Atentie insa, cele mai multe astfel de website-uri
nu platesc comisioane distribuitorilor autorizati de filme si astfel incalca legislatia in materie de
drepturi de autor si difuzare de filme. Prima varianta, cea a plaformelor speciale precum HBO
Go si Netflix , este preferata.

Cu legatura directa cu zona de continut audio-video in general si filme in special, se poate
puncta si expansiunea televizoarelor de tip Smart TV in retail. Astfel, apare un nou dispozitiv
conectat la internet in locuinta, iar accesul online este si mai simplu.
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