
Moldova în rating-ul internaţional 

 
În scopul estimării evoluţiilor Republicii Moldova în plan global în domeniul 

dezvoltării societăţii informaţionale, a sectorului TIC, MTIC studiază şi mediatizează 

concluziile pe marginea unei serii de rapoarte internaţionale din domeniu şi a indicilor 

compoziţi, principalele fiind: 

 Raportul anual al UIT cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii 

informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information Society”. 

Monitorizarea este efectuată în baza Indicelui dezvoltării TIC, destinat 

evaluării progresului statelor membre a UIT în dezvoltarea TIC.  

 Raportul Mondial al Forumului Mondial Economic privind Tehnologiile 

Informaţionale. Forumul Economic Mondial în colaborare cu INSEAD 

monitorizează Indicele pregătirii de reţea, destinat estimării capacităţii 

comunităţilor de a participa la lumea conexă şi de a folosi TIC pentru 

sporirea competitivităţii şi a nivelului de dezvoltare.  

 Raportul anual al ONU privind gradul de dezvoltare a Guvernării electronice 

„UN Global E-Goverment Survey” în 192 de state ale lumii.  Departamentul 

Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite monitorizează pe plan 

internaţional Indicele de dezvoltare a e-Guvernare. Acest indice 

caracterizează capacitatea ţării, inclusiv infrastructura, resursele umane şi 

disponibilitatea administraţiei publice de a folosi mijloacele TIC pentru 

guvernare. 

 Indicele Economiei bazate pe cunoaştere elaborat de Institutul Băncii 

Mondiale, permite evaluarea nivelului de dezvoltare al unei ţări sau regiuni 

privind Economia bazată pe cunoaştere.  

Rapoartele menţionate conţin clasamentele internaţionale a indicilor compoziţi, 

Din acest punct de vedere, prezintă interes dinamica rangului indicatorilor TIC 

Moldova faţă de media mondială, europeană şi cea a statelor vecine. 

Indicele dezvoltării TIC este propus de către UIT şi este destinat evaluării 

progresului ţărilor în dezvoltarea TIC şi, de asemenea, monitorizării decalajului 

numeric global.  

 

 



Tabelul 1. Locul Moldovei după Indicele dezvoltării TIC 

Indice/Subindice 

2010 

(152 de state) 

Abaterea 

2010/2009 

Poziţia  IDI  Poziţia  IDI  

IDI  57 4,47 7 +0,9 

Accesul la TIC 59 5,17 3 +0,97 

Utilizarea TIC  60 2,26 16 +1,3 

Competenţele  

domeniului  
59 7,49 6 -0,04 

                    

                                  Sursa:  ITU, Measuring the Information Society – 2011 

 

Conform, clasamentului internaţional al indicelui IDI-2011, Republica Moldova, 

s-a plasat pe locul 57 din 152 de state,  cu o îmbunătăţire semnificativă faţă de anul 

2009, urcînd 7 poziţii în clasament. Indicele se calculează în baza a 11 indicatori, 

grupaţi în trei subindici: Accesul la TIC; Utilizarea TIC; Competenţele domeniului.  

Cea mai înaltă poziţie s-a atestat la sub-indicii accesul şi componenţele 

domeniului TIC (locul 59) graţie creşterii nivelului de penetrare a serviciilor Internet, 

telefoniei mobile şi dublării lăţimii de bandă internaţională.  

              Figura 1. Evoluţia Indicelui dezvoltării TIC 
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              Sursa:  ITU, Measuring the Information Society – 2011         0,3% pînă la 15,3%, 

totodată majorîndu-se şi numărul populaţiei care utilizează Internetul constituind circa 

40%. La sub-indicele de Competenţe, Moldova a coborât 6 poziţii, fapt ce semnalează 

necesitatea reformării sistemului educaţional universitar 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. 

Conform clasamentului internaţional al Indicelui pregătirii de reţea 

2010/11(conform tabelului 2), după impactul TIC în procesul de dezvoltare şi 

competitivitate a ţării, Moldova se plasează pe locul 97 din 138 state ale lumii. De la 

an la an se îmbunătăţeşte valoarea Indicelui NRI, în perioada anilor 2010-2011 

acumulând 3,45 puncte din 6 puncte.  

Tabelul 2.  Locul Moldovei după Indicele pregătirii de reţea 

Indice/Subindice  

2010-2011 

(138 state)  

Abaterea 

2010-11/2008-09  

Poziţia  NRI Poziţia NRI 

NRI 97 3,45 2 +0,15 

Mediu 97 3.28 3 +0,19 

Pregătirea 92 3.60 18 +0,41 

Folosirea 95 3.01 4 -0,12 
 

     Sursa: WEF, The Global Information Technology Report 2010/11 
 

Indicele pregătirii de reţea se calculează în baza a 68 de indicatori, clasificaţi în 3 

grupuri a câte 3 categorii-piloni fiecare Mediul; Pregătirea; Folosirea. Cea mai mare 

creştere de circa 18 poziţii a fost înregistrată la sub-indicele pregătirea, graţie 

competitivităţii serviciilor internet şi telefonie, tarifelor pentru internet în bandă largă, 

lăţimii de bandă internaţională garantată. Totodată, la acest subindice Moldova se 

poziţionează doar pe locul 92.          Figura 2. Evoluţia Indicelui pregătirii de reţea 
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Indicele de dezvoltare a e-Guvernare - este un indice compozit, definit de 

Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite şi cuprinde sub-

indicele de măsurare a Serviciilor Web, sub-indicele Infrastructurii de telecomunicaţii 

şi sub-indicele Capitalului uman.  (Tabelul 3) 

Tabelul 3.  Locul Moldovei după Indicele de dezvoltare e-Guvernare 

Indice/Subindice 

2010 

(183 de state) 
Abaterea 2010/2008 

Poziţia E-GRI Poziţia E-GRI 

E-GRI 80 0,4611 13 +0,01 

Serviciile on-line 84 0,2952 

 

-0,0158 

Infrastructura 

telecomunicaţiilor 
87 0,1933 +0,0401 

Capitalul uman 63 0,8999 +0,0068 

Sursa: UN Global E-Government Survey 2010 

Este remarcabil faptul că, după o perioadă de scădere, Moldova demonstrează o 

creştere esenţială a Indicelui e-GRI depăşind valoarea medie mondială, urcînd cu 13 

poziţii în ultimul clasament. Astfel plasîndu-se în reiting  pe locul 80. 

   Cea mai înaltă poziţie s-a atestat la sub-indicile capitalului uman (locul 63) fapt 

ce  relevă gradul înalt de abilităţi TIC a funcţionarilor publici, precum şi a persoanelor 

de vârsta educativă, implicarea activă a acestora în procesul de studii. Totodată,  

rămîne redus gradul de dezvoltare a serviciilor publice disponibile pe Web (Sub-

indicele WMI), precum şi a serviciilor de tranzacţie. 

           Figura 3. Evoluţia Indicelui de dezvoltare e-Guvernare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: UN Global E-Government Survey 2010 
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Valoarea Indicelui Economiei bazate pe cunoaştere se calculează în baza a 83 

de indicatori, definiţi în patru piloni: Regimul economic şi instituţional; Sistemul 

educaţional, Sistemul inovaţional; Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 

avansate pentru facilitarea creării, diseminării şi procesării eficiente a informaţiei. 

             Figura 4. Indicele Economiei bazate pe cunoaştere 

               

                    

                                           Sursa:  World Bank,  KEI - 2010 

Cea mai înaltă valoare s-a atestat la sub-indicile Sistemul educaţional fapt ce  

arată, că Moldova dispune de o populaţie educată şi cu abilităţi, care poate crea, partaja 

şi folosi eficient cunoştinţele.  

Cea mai joasa valoare a fost înregistrată la subindicele Regimul economic şi 

instituţional –doar 4,38 puncte din 10. Este necesară crearea unui cadru economic şi 

instituţional de promovare a folosirii eficiente a cunoştinţelor existente şi a celor noi în 

dezvoltarea antreprenoriatului (prin  politici economice şi instituţii ce permit 

mobilizarea şi alocarea eficientă a resurselor). 

Figura 5. Evoluţia Indicelui KEI 

 
Sursa:  World Bank,  KEI - 2010 
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Concluzii şi Recomandări 

 

Scorurile indicilor compoziţi pentru Republica Moldova cresc de la an la an, ceea 

ce semnifică o avansare a republicii în domeniu. Totodată, în comparaţie cu alte ţări, 

această dinamică variază, în unele cazuri este mai bună în altele – nu prea reuşită.  

După cum se observă în prezentare, Moldova cedează mediei europene pe toţi indicii 

cercetaţi. Cedează Moldova şi ţărilor vecine României şi Ucrainei. Puţin mai bună este 

clasarea Moldovei comparativ cu media mondială: pe indicii IDI şi E-GRI valoarea 

indicilor a depăşit media mondială, pe indicele NRI doar 4 zecimi o despart de media 

mondială, valoarea indicelui KEI este cu 0,9 puncte mai joasă de media mondială. 

    În rating-urile internaţionale Republica Moldova este situată în categoria ţărilor 

cu nivel mediu al Indicelor compoziţi. Pentru a-şi consolida poziţiile sale, sunt 

necesare măsuri stringente, cum ar fi: 

 Eficientizarea utilizării TIC în mediul de afaceri şi administraţia publică; 

 Lichidarea decalajului digital între localităţile rurale şi cele urbane  

 Formarea politicilor investiţionale în domeniului TIC; 

 Stimularea concurenţei loiale între furnizorii de reţele şi servicii de 

comunicaţii electronice din sectorul public şi privat;  

 Creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul TIC  

 Orientarea către export a întreprinderilor din sector, ce va conduce la   

reducerea costurilor pentru produsele şi serviciile TIC de pe piaţa locală; 

 Consolidarea eforturilor comune ale MEd, MTIC, instituţiilor de 

învăţămînt superior şi a sectorului privat în scopul pregătirii tinerilor 

specialişti la un nivel înalt de cunoştinţe în domeniul TIC; 

 Colaborarea eficientă cu organizaţiile internaţionale în vederea 

diseminării datelor statistice în termenii stabiliţi. 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 


