
 1 

Raport cu privire la 

Indicele global al dezvoltării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor 

(IDI) 

 

Un instrument util pentru  monitorizarea progresului sectorului TIC, 

ilustrând tendinţe spre a deveni o societate informaţională este Indicele Dezvoltării 

TIC (IDI). Acest indice a fost introdus de către Uniunea Internaţională de 

Telecomunicaţii (UIT) în martie 2009, în timpul Summit-ului Mondial pentru 

Societatea Informaţională, ca răspuns la solicitările cu privire la compararea 

nivelului de dezvoltare a societăţii informaţionale.  IDI  este un indice ce combină 

mai mulţi indicatori într-o singură valoare statistică, grupat în trei sub-indici 

formaţi la rîndul său din unsprezece indicatori diferiţi care definesc accesul la TIC, 

utilizarea şi competenţele domeniului TIC. 

Indicele Dezvoltării TIC (IDI) a fost elaborat în scopul măsurării nivelului 

şi evoluţiei în timp a dezvoltării sectorului TIC, luând în considerare situaţiile atât 

a ţărilor dezvoltate cât şi a ţărilor în curs de dezvoltare. 

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 atât în ţările dezvoltate şi ţările 

în curs de dezvoltare; 

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

în domeniul TIC;  

• potenţialului de dezvoltare a 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 următorii trei 

sub-indici (fig.1): 

 • 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). 

 • Utilizarea:  capturează intensitatea TIC şi înclude trei indicatori 

(utilizatori de Internet, Internet la puncte fixe  şi tel. mobilă 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).  

Sub-indicile competenţe, prin urmare, e mai puţin semnificativ la calcul 

indicelui IDI în comparaţie cu ceilalţi doi sub-indici. 
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figura 1.    Ponderea Indicelui Dezvoltarii TIC (IDI)       

                                                                                                              
Accesul la TIC valoarea 

iniţială (%) 
 

 
 
 
 
     
40000 

IN
D

IC
IL

E
 D

E
Z

V
O

L
T

Ă
R

II T
IC

 (ID
I) 

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 100inhabitans) 150 20 

3. Lăţimea benzii de Internet la canalele internaţionale (bit/s) 

(International Internet bandwidth(bit/s)per Internet users) 100000 20 

4. Procentul gospodăriilor cu computere 

(Proportion of households with a computer) 100 20 

5. Procentul gospodăriilor cu acces Internet  

(Proportion of households with Internet access at home) 100 20 

Utilizarea TIC valoarea 
iniţială 

(%) 
 

 
 
      

6. Utilizatori Internet la 100 locuitori 

(Internet users per 100 inhabitans) 10 33 

7. Abonaţi Internet în bandă largă la puncte fixe la 100 locuitori 

(Fixed broadband Internet subscribers per 100 inhabitants) 60 33 

8. Abonaţi la Internet mobil în bandă largă la 100 locuitori 

(Mobile broadband subscribers 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, 2010 

   

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. 

 

Evoluţiile recente ale pieţei 

 

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

societăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information Society 

2010”. 

Raportul analizează evoluţia decalajului digital a 159 state membre al UIT în 

perioada anilor 2002 şi 2008, precum şi identificarea principalilor factori de 

schimbare. Toate cele 159 de ţări incluse în monitorizarea indicelui IDI şi-au 

îmbunătăţit scorurile lor pe parcursul anului 2008, care confirmă implemetarea 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor electronice în societate şi tranziţia la 

o societate informaţională la nivel mondial. 

 40 

 40 

 20 

http://www.mtic.gov.md/img/news/2010/03/MIS_2010.pdf
http://www.mtic.gov.md/img/news/2010/03/MIS_2010.pdf
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          Actualmente, indicele IDI are o diferenţiere mică, pe scara de la 1-10, avînd 

valorile de 7,07 – 7,85, în topul primilor zece state. 

Totodată, menţionăm că, la evaluarea indicelui IDI s-au utilizat date 

statistice din anul 2008, prezentate de către statele membre ale UIT. 

 

În topul primelor zece ţări ai indicelui IDI, Suedia s-a menţinut pe prima 

poziţie în anii 2007-2008, Luxemburgul a efectuat un salt de pe locul 6 pe locul 2. 

Tradiţional s-au menţinut în top şi ţările Olanda, Republica Coreea, Danemarca,  

Islanda, Elveţia, Japonia, Norvegia şi Marea Britanie, ( fig.2).  

 

         Figura 2.   Topul celor 10 ţări cu nivel avansat a indicelui IDI        

                     

 

Sursa:  UIT, 2010 

 

Majoritatea dintre aceste ţări sunt din Europa, astfel Europa ocupă un loc de 

frunte în lume în asimilarea  serviciilor şi  infrastructura TIC. 

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. Până la sfârşitul anului 2009, 

estimativ existau 4,6 miliarde abonaţi de telefonie mobilă, ceea ce corespunde cu 

67 la sută la nivel global. Penetrarea  telefoniei mobile în ţările în curs de 

dezvoltare a depăşit de 50 la sută, atingând valoarea estimativă de circa 57 la sută 

pînă la sfârşitul anului 2009. Chiar dacă aceasta rămâne cu mult sub media din 

ţările dezvoltate, rata progresului rămâne remarcabilă.  

De asemenea a continuat, să se extindă, deşi la un ritm mai lent şi utilizarea 

Internet-ului. În 2009, valoarea estimată este de 26 la sută din populaţia lumii (sau 

1. 7 miliarde de oameni) care au folosit Internet-ul.  

În ţările dezvoltate, procentul este mult mai mare decât în ţările în curs de 

dezvoltare, în care patru din cinci persoane sunt în continuare excluse din 

beneficiile de a fi on-line. Numai China reprezentă o treime din utilizatorii de 

Internet din ţările în curs de dezvoltare.  

Ratele de penetrare în bandă largă corespund cu 23 la suta de locuitori în 

ţările dezvoltate şi doar 4 la sută în ţările în curs de dezvoltare (2% cu excepţia 

Chinei). 

 Locul 2008 IDI 2008 Locul 2007 IDI 2007 

Suedia 1 7,85 1 7,27 
Luxemburg 2 7,71 6 6,98 
Republica Coreea 3 7,68 2 7,23 
Danemarca 4 7,53 3 7,18 
Olanda 5 7,37 5 7,06 
Islanda 6 7,23 4 7,06 
Elveţia 7 7,19 8 6,83 
Japonia 8 7,12 7 6,89 
Norvegia 9 7,11 9 6,78 
Marea Britanie 10 7,07 12 6,70 
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Într-adevăr, accesul  şi utilizarea TIC este în creştere în întreaga lume, 

precum şi competenţele necesare pentru utilizarea eficientă a acestor tehnologii.  

Conform raportului UIT, din totalul celor 159 de ţări incluse în reiting, 33 –

deţin valori cu nivel înalt, 33 – cu nivel superior, 47- cu nivel mediu şi 46 – cu 

nivel jos a valorii indicelui IDI (vezi fig.3).    

 

figura 3.    Nivelurile Indicelelui Dezvoltării TIC (IDI) 

  

Nivelul Numărul ţărilor Populaţia % 
IDI 2008 

minimum maximum 

Înalt 33 14,8 5,67 7,85 

Superior 33 11,7 3,64 5,64 

Mediu 47 37,3 2,16 3,54 

Jos  46 36,1 0,79 2,04 

Total  159 100,0 0,79 7,85 
 

Sursa:  UIT, 2010 

 

Republica Moldova cu valoarea indicilui de 3,37 intră în grupa ţărilor cu 

valori medii ale Indicelui IDI şi ocupă  locul 73 din reitingul celor 159 ţări. 

Examinând regiunile ţărilor CSI, observăm că performanţele lor s-au 

îmbunătăţit la fel ca în cele mai multe ţări din lume.  

În clasamentul regional a ţărilor CSI, Republica Moldova cu aceeaşi poziţie 

ca şi în anul precedent ocupă locul 5 (fig.4 şi fig.4.1).  

 

figura 4.  Indicele Dezvoltării TIC (IDI), ţările CSI  

                                          
 Locul 

regional 
2008 

Locul  
2008 

IDI 
2008 

Locul 
2007 

IDI  
2007 

Locul 
2002 

IDI  
2002 

Schim
barea 
poziţi
ei  

Rusia 1 48 4,54 46 4,13 51 2,71 -2 
Belorusia  2 55 4,07 53 3,77 56 2,52 -2 
Ucraina 3 58 3,87 58 3,56 57 2,5 0 
Kazahstan  4 69 3,47 70 3,17 69 2,18 1 
Moldova 5 73 3,37 73 3,11 73 2,14 0 
Georgia  6 80 3,22 81 2,87 76 2,11 1 
Azerbaidjan 7 81 3,18 82 2,77 89 1,96 1 
Armenia 8 88 2,94 89 2,66 79 2,03 1 
Kârgâstan 9 99 2,65 96 2,52 91 1,95 -3 
Turkmenistan 10 108 2,38 106 2,27 88 1,97 -2 
Uzbekistan  11 110 2,25 113 2,06 100 1,74 3 
Tadjikistan 12 111 2,25 109 2,11 98 1,77 -2 

 

Sursa:  UIT, 2010 
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Figura 4.1  Indicele Dezvoltării TIC (IDI), ţările CSI  
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                 Sursa:  UIT, 2010 
 

 

Nivelul de utilizare TIC în Belorusia, 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. 

Costurile ridicate ale serviciilor TIC sunt adesea un obstacol major în 

implementarea pe larg a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sectorul 

economiei naţionale. Deaceea, este necesar de atras o atenţie sporită problemei 

date şi de stabilit o politică tarifară eficientă, ţinând cont de experienţa şi practica 

internaţională în acest domeniu. 

Analizând situaţia observăm că, rezultatele obţinute de către Republica 

Moldova au influenţat esenţial valorile sub-indicilor. 

La sub-indicele de acces, deşi cedăm o poziţie în clasament faţă de anul 

trecut, valoarea indicelui IDI totuşi determină o sporire ajungînd de la 3,26 la 3,60.  

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

sută de locuitori în republică a ajuns la 32%, rata de penetrare a comunicaţiilor de 

telefonie mobilă la o sută de locuitori a ajuns la 76%. 

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

servicii transport date şi acces la Internet cedează considerabil. Penetrarea 

Internetului, conform numărului de utilizatori, este de 37%, numărul computerelor 

la 100 locuitori este de 20,5 şi la 100 gospodării – 33. 

La sub-indicele de utilizare s-a înregistrat o creştere cu două poziţii de pe 

locul 76 plasându-ne pe locul 74 cu valoarea sub-indicelui de 1,13. Această 

îmbunătăţire s-a datorat creşterii abonaţilor la telefonia mobilă în bandă largă şi de 

ce nu, a îmbunătăţirii performanţelor tuturor sub-indicilor de utilizare. 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.      
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Tehnologiile de telefonie mobilă în bandă largă şi serviciile contribuie la 

depăşirea decalajului bandă largă, în special în zonele cu infrastructura limitată la 

puncte fixe. 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. 

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 6,087 

kbit/s/utilizator în 2008. 

O provocare importantă în atragerea mai multor persoane la utilizarea 

Internet-ului, este disponibilitatea limitată de acces în bandă largă la puncte fixe, 

care este în primul rând limitarea utilizatorilor de Internet. 

La sub-idicele de competenţe, Moldova s-a poziţionat pe locul 58, fiind 

una din cele mai înalte poziţii în sub-indicii IDI. Acest sub-indice caracterizează 

nivelul de cunoaştere şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor. 

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

precum şi a persoanelor de vârsta educativă, implicarea activă a acestora în 

procesul de studii.  
 

Concluzionând cele expuse, menţionăm că după 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 10 ani menţine o 

dezvoltare continuă a sectorului TIC. Dacă în anul 2002 valoarea indicelui IDI 

constituia 2,14, deja în anul 2007 această valoare a sporit până la 3,11, iar în anul 

2008 alcătuieşte 3,37. Valoarea Indicelui (IDI), calculată pentru Republica 

Moldova în anul 2008 practic rămâne în urmă faţă de valorile Europene (fig.5). 

 

    figura 5.   Media Mondială a Indicelui de dezvoltare TIC (IDI) şi pe regiuni 
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                 Sursa:  UIT, 2010 
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