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Sinteza Raportului anual al UIT cu privire la monitorizarea evoluţiei 

societăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information 

Society 2011”. 

 

Evoluţia indicelui dezvoltării TIC (IDI) la nivel internaţional 

 

Recent, UIT a lansat Raportul anual cu privire la monitorizarea evoluţiei 

societăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information Society 

2011”.  

Raportul conţine evoluţia decalajului digital a 152 state membre a UIT în 

perioada anilor 2009 - 2010, precum şi identificarea principalilor factori de 

schimbare. Toate cele 152 de ţări incluse în monitorizarea indicelui IDI şi-au 

îmbunătăţit scorurile pe parcursul anului 2010, ceea ce confirmă implementarea 

continuă a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor electronice în societate şi 

tranziţia la o societate informaţională la nivel mondial (Informaţia detaliată privind 

metodologia de calcul a IDI se conţine în anexă). 

          În topul primilor zece state indicele IDI are o diferenţiere mică, pe scara de 

la 1-10, avînd valorile de 7,60 – 8,40. 

         Totodată, sub-indicele Utilizarea TIC a depăşit substanţial sub-indicele 

Accesul şi  Competenţele. 

           În topul primelor zece ţări ai indicelui IDI, Republica Coreea s-a menţinut 

pe prima poziţie în perioada 2009-2010 înregistrând o valoare de 8,40 puncte 

astfel, oferind un mediu competitiv şi dinamic de reglementare în domeniul TIC. 

Penetrarea de noi tehnologii este printre cele mai dense din lume, peste 91 la sută 

din populaţie utilizează Internetul mobil în bandă largă.  

Suedia ocupă poziţia a doua în clasament înregistrând valori ridicate la toţi 

trei sub-indici. În special, această ţară se evidenţiază prin o penetrare de 90 la sută 

a accesului populaţiei la Internet. 

Islanda a efectuat un salt de pe locul 7 pe locul 3 cu un punctaj de 8,06. 

Această ţară deţine cel mai înalt nivel de penetrare a Internetului din lume. 

Următoarele poziţii în topul celor 10 ţări cu nivel avansat de dezvoltare a 

sectorului TIC sunt ocupate de către Danemarca, Finlanda, China, Luxemburg, 

Elveţia, Olanda şi Marea Britanie.( fig.3).  
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Figura 3.   Topul celor 10 ţări cu nivel avansat a indicelui IDI 

     Sursa:  UIT, 2011 

 

Majoritatea ţărilor din top sunt din Europa, care ocupă un loc de frunte în 

lume în ceea ce priveşte asimilarea  serviciilor şi  infrastructura TIC. În 

clasamentul recent ţările din Europa au înregistrat o medie în mărime de 6,42, 

depăşind astfel media mondială cu 2,34 p.p.  

În ciuda recesiunii economice recente, utilizarea serviciilor aferente 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC), cum ar fi telefonia mobilă şi  

Internet-ul, continuă să crească la nivel mondial.  

Nivelul de penetrare a telefoniei fixe se află în declin, în special în ţările 

dezvoltate, unde continuă să evolueze nivelul de penetrare a telefoniei mobile. 

Până la sfârşitul anului 2010, estimativ existau 5,4 miliarde abonamente de 

telefonie mobilă, ceea ce corespunde cu 78 la sută la nivel global. Penetrarea  

telefoniei mobile în ţările în curs de dezvoltare a atins valoarea aproximativă de 

circa 70,1 la sută până la sfârşitul anului 2010. Chiar dacă se atestă o stagnare faţă 

de ţările dezvoltate, totuşi rata progresului în ţările în curs de dezvoltare rămâne 

remarcabilă.  

De asemenea a continuat, să se extindă, şi nivelul de utilizare a Internet-

ului. În 2010, valoarea estimativă este de 29,7 la sută din populaţia lumii. În ţările 

dezvoltate, procentul este mult mai mare (68,8%) comparativ cu ţările în curs de 

dezvoltare (21,1%).  

Internet în bandă largă este un factor-cheie pentru realizarea obiectivelor de 

dezvoltare pe plan internaţional, generând venituri şi locuri de muncă, totodată 

facilitând accesul la informaţii din domeniul e-business, e-health, e-guvernare. 

Rata de penetrare a internetului în bandă largă constituie 46,2 % în ţările 

dezvoltate şi doar 5,3 la sută în ţările în curs de dezvoltare. Numărul 

abonamentelor la internet în bandă largă puncte fixe s-a dublat comparativ cu anul 

2005.  

 Locul 
2010 

IDI 
2010 

Locul 
2009 

IDI 
2009 

Locul 
2008 

IDI 
2008 

Republica Coreea 1 8.40 1 7,80 3 7,68 

Suedia 2 8.23 2 7,53 1 7,85 

Islanda 3 8.06 7 7,12 6 7,23 

Danemarca 4 7.97 3 7,46 4 7,53 

Finlanda 5 7.87 12 6,92 12 7,02 

Hong Kong, China 6 7.79 6 7,14 11 7,04 

Luxemburg 7 7.78 4 7,34 2 7,71 

Elveţia 8 7.67 9 7,06 7 7,19 

Olanda 9 7.61 5 7,30 5 7,37 

Marea Britanie 10 7.60 10 7,03 10 7,07 
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Conform raportului UIT, din totalul de 152 de ţări incluse în reiting, 33 –

deţin valori cu nivel înalt, 33 – cu nivel superior, 43 - cu nivel mediu şi 43 – cu 

nivel jos a valorii indicelui IDI ( fig.4).    
                

Figura 4.    Nivelurile Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) 

  

Nivelul Numărul ţărilor Populaţia % 
IDI 2010 

minimum maximum 

Înalt 33 15,0 6,61 8,40 

Superior 33 11,2 4,09 6,04 

Mediu 43 37,8 2,59 4,05 

Jos  43 35,9 0,83 2,55 

Total  152 100,0 0,83 8,40 
 

Sursa:  UIT, 2011 

 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional IDI 

 

La nivel mondial, Republica Moldova, s-a plasat pe locul 57 din 152 de state,  

urcînd 7 poziţii în clasament, acumulând 4,47 puncte, cu 0,39 p.p. mai mult 

comparativ cu media mondială.  

        Valoarea indicelui IDI al Republicii Moldova în clasamentul internaţional este 

prezentat în figura 5. 
 

   Figura 5.   Media Mondială a Indicelui de dezvoltare TIC (IDI) şi pe regiuni 

 
             Sursa:  UIT, 2011 

 

În clasamentul regional a ţărilor CSI, Republica Moldova a urcat 2 poziţii 

plasîndu-se pe locul 3, fiind depăşită de Belarus (poziţia - 2) şi Rusia (poziţia - 1).     

Majoritatea ţărilor CSI deţin valori cu nivel mediu a IDI la nivel mondial. 
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Totodată, se atestă o rămânere în urmă a ţărilor CSI  faţă de media mondială cu 

0,23 p.p. Aceasta stagnare poate fi condiţionată de costurile ridicate ale serviciilor 

TIC care adesea reprezintă un obstacol major în implementarea pe larg a 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sectorul economiei naţionale a 

ţărilor CSI. 

Figura 6.  Indicele Dezvoltării TIC (IDI), ţările CSI 

                                          
 Locul 

regional 
2010 

  2010 2009 2008 2007 

Locul IDI Locul IDI Locul   IDI Locul IDI   

Rusia 1 47 5,38 49 4,42 48 4,54 46 4,13 

Belarus 2 52 5,01 58 3,93 55 4,07 53 3,77 

Moldova  3 57 4,47 64 3,57 73 3,37 73 3,11 

Ucraina  4 62 4,34 59 3,83 58 3,87 58 3,56 

Kazahstan 5 68 4,02 72 3,39 69 3,47 70 3,17 

Armenia  6 72 3,87 86 2,94 88 2,94 89 2,66 

Azerbaidjan 7 74 3,78 83 2,97 81 3,18 82 2,77 

Georgia 8 77 3,65 85 2,96 80 3,22 81 2,87 

Kârgâstan 9 100 2,84 99 2,62 99 2,65 96 2,52 

Uzbekistan  10 110 2,55 110 2,22 110 2,25 113 2,06 

Turkmenistan 11 111 2,50 111 2,15 108 2,38 106 2,27 

Tadjikistan - - - - - 111 2,25 109 2,11 

Sursa:  UIT, 2011 

  

Nivelul de utilizare TIC în Belarus, Ucraina şi Moldova este mai mare decât 

s-ar putea fi de aşteptat, având în vedere venitul lor pe cap de locuitor. Aceasta 

dovedeşte că obiectivele strategiei TIC, chiar şi în ţările cu venituri relativ scăzute 

pe cap de locuitor, pot fi promovate cu succes. 

    Kârgâstan, Uzbekistan şi Turkmenistan au obţinut cele mai joase valori a 

indicelui de dezvoltare TIC din regiune,  fapt cauzat de progresul lent a domeniul 

TIC pe parcursul perioadei 2008-2010. 

   Azerbaijan, Belarus, Moldova şi Federaţia Rusă au înregistrat valori ridicate 

la sub-indicele accesul TIC, totodată fiind dublată lăţimea benzii de Internet la 

canalele internaţionale. 

   De menţionat că Turkmenistan este unica ţară din regiune care încă nu a 

lansat tehnologia 3G. 

Evoluţia Indicele Dezvoltării TIC (IDI) dezagregat pe subindici 

Analizând situaţia observăm că, rezultatele obţinute de către Republica 

Moldova au influenţat esenţial valorile sub-indicilor. (figura 7 şi 7.1) 

Figura 7.  IDI dezagregat pe subindici în Republica Moldova 

 

Subindicii 

2010 2009 2008 Abaterea(+/-) 
2010/2009 

Locul IDI Locul IDI Locul IDI Locul  IDI 

Accesul la TIC 59 5,17 62 4,20 75 3.60     3 +0,97 

Utilizarea TIC 60 2,26 76 0,96 74 1.13    16 +1,3 

Componenţele 
domeniului TIC 

59 7,49 53 7,53 58 7.40     6 -0,04 
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La sub-indicele de Acces, R.M. a urcat 3 poziţii în clasament faţă de anul 

trecut, valoarea indicelui IDI ajungînd de la 4,20 la 5,17.  

 Astfel, în Moldova nivelul de penetrare a comunicaţiilor de telefonie fixă la o 

sută de locuitori a ajuns la 32,5%, rata de penetrare a comunicaţiilor de telefonie mobilă 

la o sută de locuitori a ajuns la 88,6%. 

Pe fonul de creştere rapidă a pieţei de telefonie mobilă, indicatorii pieţei de 

servicii transport date şi acces la Internet cedează considerabil. Accesul 

gospodăriilor la Internet după tipul conexiunilor de bandă largă (fixă şi mobilă) 

este în medie 34,7%, numărul computerelor la 100 gospodării este de 37%. 

De asemenea, a crescut semnificativ coeficientul de lăţime a benzii de 

Internet la canale internaţionale per utilizator, ajungând de la 2,27 în 2002 la 

34,986 kbit/s/utilizator în 2010. 

La sub-indicele de Utilizare s-a înregistrat o creştere majoră cu 16 poziţii: 

de pe locul 76 plasându-ne pe locul 60 cu valoarea sub-indicelui de 2,26. Această 

îmbunătăţire s-a datorat creşterii nivelului de penetrare a Internetului mobil în 

bandă largă de la 0,3% pînă la 15,3%, totodată majorîndu-se şi numărul populaţiei 

care utilizează Internetul constituind circa 40%. Deşi nivelul de penetrare rămâne 

mai jos faţă de nivelul mediu al ţărilor din Europa, tehnologiile informaţionale şi 

de comunicaţii se dezvoltă cu paşi rapizi.      

 În acelaşi timp, implementarea WiMAX este în curs de desfăşurare cu 

potenţialul de a aduce Internet de mare viteză în zonele rurale şi cele deja 

deservite. 

O provocare importantă în atragerea mai multor persoane la utilizarea 

Internet-ului, este creşterea  accesului la Internet în bandă largă la puncte fixe, care 

în perioada de raport a constituit 7,5% cu 4,3 p.p. mai mult decît perioada anului 

trecut. 

La sub-idicele de Competenţe, Moldova a coborât 6 poziţii clasându-se pe 

poziţia a 59 cu o valoare a indicelui în mărime de 7,49. Acest sub-indice 

caracterizează nivelul de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţiilor. 

Rata de alfabetizare a adulţilor este în mărime de 98,5%, rata populaţiei cu 

studii medii este în creştere înregistrînd valoarea de 88,1%,  pe când rata populaţiei  

cu studii superioare s-a micşorat comparativ cu anul 2009 cu 1,7 p.p. constituind 

38,3%. 

Republica dispune de un grad înalt de educaţie TIC a funcţionarilor publici, 

precum şi a persoanelor de vârsta educativă. Totodată sistemul educaţional 

universitar necesită schimbări în vederea unei instruiri profunde de specialitate,  

actualizarea programului de studii şi conţinutul cursurilor, precum şi  dezvoltarea 

abilităţilor practice în vederea creşterii competitivităţii absolvenţilor pe piaţă.  
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Figura 7.  IDI dezagregat pe indicatori în Republica Moldova 

 
 

 

Concluzii 

 

Evoluţia tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în timp a condus  la 

dezvoltarea infrastructurii, modernizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a 

oportunităţilor de pe glob. 

    Conform Raportului publicat de UIT privind nivelul de dezvoltare şi 

utilizare TIC, Republica Moldova este plasată  în grupul ţărilor cu valori medii ale 

Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) şi pe parcursul ultimilor ani menţine o dezvoltare 

continuă a sectorului TIC.  

     La nivel mondial, Republica Moldova, s-a plasat pe locul 57 din 152 de 

state,  urcînd 7 poziţii în clasament, acumulând 4,47 puncte, cu 0,9 p.p. mai mult 

comparativ cu anul 2009. Cea mai înaltă valoare s-a atestat la sub-indicele accesul 

şi componenţele domeniului TIC graţie creşterii nivelului de penetrare a serviciilor 

Internet, telefoniei mobile şi dublării lăţimii de bandă internaţională. 

Cea mai mare creştere de circa 16 poziţii a fost înregistrată la sub-indicele 

de utilizare, unde R.M. a urcat de  pe locul 76 pe locul 60 cu valoarea sub-indicelui 

de 2,26. 

Pentru a-şi consolida poziţiile sale în rating-urile internaţionale, sunt 

necesare masuri stringente, cum ar fi: 

  Lichidarea decalajului digital între localităţile rurale şi cele urbane  

  Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul TIC  
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   Stimularea concurenţei loiale între furnizorii de reţele şi servicii de 

comunicaţii electronice din sectorul public şi privat  

   Consolidarea eforturilor comune ale Ministerului Educaţiei şi Tineretului,  

MTIC, instituţiilor de învăţămînt superior şi a sectorului privat în scopul 

pregătirii tinerilor specialişti la un nivel înalt de cunoştinţe în domeniul 

TIC. 

   Monitorizarea continuă si analizarea rezultatelor acestor evaluări; 

   Participarea activă la informarea organizaţiilor internaţionale cu privire la 

nivelul  de dezvoltare a  Societăţii Informaţionale; 

 

 

 
 

 

DIRECŢIA  ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUAREA POLITICILOR 
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ANEXĂ 

 

Indicele Dezvoltării TIC (IDI) a fost introdus de către Uniunea 

Internaţională de Telecomunicaţii (UIT) în martie 2009, cu scopul de a compara 

nivelul de dezvoltare şi a evoluţiei în timp a dezvoltării sectorului TIC, luând în 

considerare situaţiile atât a ţărilor dezvoltate cât şi a ţărilor în curs de dezvoltare a 

societăţii informaţionale.      

IDI  cuprinde mai mulţi indicatori într-o singură valoare statistică, grupat în 

trei sub-indici formaţi la rîndul său dintr-un şir de indicatori care servesc la 

definirea accesului, utilizării şi competenţelor domeniului TIC. 

Principalele obiective ale indicelui IDI constau în determinarea:  

• nivelului de desfăşurare în timp a evoluţiei în domeniul TIC în ţările în 

curs de dezvoltare cât şi faţă de alte ţări;  

• progresului înregistrat în dezvoltarea TIC în ţările dezvoltate şi în curs de 

dezvoltare; 

 • decalajului digital, diferenţele între ţări cu niveluri diferite de dezvoltare a 

domeniul TIC;  

• potenţialului de dezvoltare TIC, sau măsura în care ţările pot utiliza TIC 

pentru a spori dezvoltarea şi creşterea economică, bazate pe capacităţile disponibile 

şi competenţe. 

Pe baza acestui cadru conceptual, indicele IDI este împărţit în trei sub-indici 

(fig.1). 

Figura 1.Componenţa Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa:  UIT, 2011 

 

 • Accesul:  cuprinde nivelul de pregătire în domeniul TIC şi include cinci 

indicatori de infrastructură şi acces (telefonie fixă, telefonie mobilă, lăţimea benzii 

de Internet internaţională, gospodăriile cu calculatoare, şi gospodăriile cu Internet). 
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TIC (IDI) 
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(Rezultate) 
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 • Utilizarea:  capturează intensitatea TIC şi include trei indicatori 

(utilizatori de Internet, Internet la puncte fixe  şi Internet mobil în bandă largă). 

 • Competenţele: capturează capacitatea TIC, ca indicator de intrare 

indispensabil şi include trei indicatori (rata de alfabetizare a adulţilor, rata 

populaţiei cu studii medii, rata populaţiei cu studii superioare).  

Metodologia de calcul a IDI constă in selectarea celor 11 indicatori care 

sunt repartizaţi în 3 sub indici care deţin o pondere corespunzătoare (fig.2). 
 

Figura 2. Metodologia de calcul a Indicelui Dezvoltării TIC (IDI)   

                                                            

Accesul la TIC 
valoarea 
iniţială (%) 
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1. Linii telefoniei fixe la 100 locuitori 
(Fixed telephone lines per 100 inhabitans) 60 20 

2. Abonamente la telefonia mobilă la 100 locuitori 
(Mobile-cellular telephone subscribtions per 100 inhabitans) 180 20 

3. Lăţimea benzii de Internet la canalele internaţionale (bit/s) 
(International Internet bandwidth(bit/s)per Internet users) 280’377

*
 20 

4. Procentul gospodăriilor cu computere 
(Percentage of households with a computer) 100 20 

5. Procentul gospodăriilor cu acces Internet  
(Percentage of households with Internet access) 100 20 

Utilizarea TIC 
valoarea 
iniţială 

(%) 
 

 
 
      

6. Procentul de populaţiei ce utilizează Internetul 
(Percentage of individual using the Internet) 100 33 

7. Abonamente Internet în bandă largă la puncte fixe la 100 
locuitori 
(Fixed wired-broadband Internet subscriptions per 100 
inhabitants) 

60 33 

8. Abonamente la Internet mobil în bandă largă la 100 locuitori 
(Active mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants) 100 33 

Competenţele domeniul TIC 
valoarea 
iniţială 

(%) 
 

 
 
  

9. Rata de alfabetizare a adulţilor 
(Adult literacy rate) 100 33 

10.Rata populaţiei cu studii medii 
(Secondary gross enrolment ratio) 100 33 

11. Rata populaţiei cu studii superioare 
(Tertiary gross enrolment ratio) 100 33 

Sursa:  UIT, 2011 

 

Prin urmare, sub-indicele competenţe e mai puţin semnificativ la calcul 

indicelui IDI în comparaţie cu ceilalţi doi sub-indici. 

La selectarea indicatorilor incluşi în indicele global IDI s-a ţinut cont de un 

şir de factori :  

• disponibilitatea şi calitatea datelor; 

• relevanţa indicatorilor; 

• compatibilitatea datelor statistice;  

• recomandările făcute de experţi. 
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