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Sinteza Raportului privind informatizarea şi  

înzestrarea cu tehnică de calcul în anul 2010 

Biroul Naţional de Statistică elaborează anual Raportul statistic 1-inf “Situaţia 

privind informatizarea şi înzestrarea cu tehnică de calcul” şi-l prezintă MTIC către 27 

iunie. 

Raportul este constituit din 5 compartimente privind: 

    Alocaţii şi cheltuieli pentru informatizare; 

    Computere şi servere specializate; 

    Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale; 

    Prestări servicii informatice; 

    Salariaţi în domeniul IT. 

Toate datele din raport sunt prezentate pe genuri de activitate economică şi în 

profil teritorial.  

Formularul 1-Inf pentru anul 2010 a fost prezentat de către 7526 de agenţi 

economici, fapt ce denotă o sporire a numărului de agenţi economici comparativ cu 

anul 2009 cu 484 persoane juridice.   

Tabelul 1. Nivelul de informatizare şi înzestrare cu tehnică de calcul, u.m. 

Denumirea 

2010 

Total 
Unitatea 

de măsură 

Alocări pentru informatizare  889 020.6 Mii lei 

Cheltuieli pentru informatizare 858 632.7 Mii lei 

Înzestrarea cu tehnică de calcul  138 567 Unităţi 

Reţele de calculatoare  6 086 Unităţi 

Numărul total de computere unite în reţea 112 047 Unităţi 

Prestări servicii informatice - total  788 776.3 Mii lei 

Nr. specialiştilor ce utilizează computerul la loc de muncă 114 552 Persoane 
 

Analizând nivelul de informatizare şi înzestrare cu tehnică de calcul a agenţilor 

economici (Tabelul 1), observăm că mijloacele băneşti alocate pentru informatizare 

sunt considerabile. În anul 2010 volumul alocărilor pentru informatizare a constituit 

899.0 mln. lei, partea considerabilă de 89% în structura acestora, o constituie 

finanţările din mijloacele proprii. Din bugetul de stat au fost alocate doar 7.3%, iar 

granturile şi creditele alcătuiesc 3.8%.  

        Figura 1. Dinamica alocărilor pentru informatizare,% 

 

De menţionat, că în ultimii 3 ani se 

înregistrează o reducere graduală a 

mijloacelor alocate pentru informatizare din 

bugetul de stat ca urmare a lipsei unui 

mecanism eficient de gestionare a acestor 

resurse financiare. Dacă în anul 2007, cota 

de finanţare din sursele bugetare constituia 

13.4%, atunci în 2010, se atestă o reducere 



 

semnificativă a acesteia cu 6.1 puncte procentuale.  

În ceea ce priveşte finanţările din granturi aici observăm o situaţie diversificată. 

În anul 2009, cota granturilor se măreşte considerabil comparativ cu perioada 

precedentă alcătuind 11.5%, pe cînd în 2010 constatăm o reducere a acesteia cu 7.7 

p.p. ca urmare a creşterii cotei mijloacelor băneşti finanţate din sursele proprii. 
 

          Figura 2. Cheltuieli pentru informatizare,% 

          Totalul de cheltuieli şi consumuri 

pentru informatizare, în anul 2010, 

au alcătuit 858.6 mln lei. În 

structura cheltuielilor şi 

consumurilor ponderea principală o 

constituie procurarea tehnicii de 

calcul – 38.2%, procurarea 

produselor de program constituie – 

30.6%. Cheltuielile pentru 

proiectări şi elaborări sunt în suma de 53.0 mln. lei, ceea ce constituie doar 6.2% din 

cheltuielile totale. Acest fapt demonstrează că întreprinderile ce activează în domeniul 

informaticii, în majoritatea lor,  sunt preocupate mai mult de comercializarea 

complexelor program-tehnice decît de elaborarea sistemelor informaţionale. 

        Numărul computerelor utilizate de către angajaţi la unităţile economice este de 

138567 unităţi. 

        În anul de referinţă, volumul serviciilor informatice prestate, valorează 788.7 mii 

lei, circa 52.8% constituie servicii prin intermediul reţelelor de computere şi Internet.  

        Numărul total de specialişti ce utilizează computerul la locul de muncă reprezintă 

114552 de persoane. Specialiştii sunt antrenaţi în elaborarea proiectelor, algoritmilor 

şi programelor, în exploatarea şi administrarea SI, la asistenţa tehnică şi reparaţia 

echipamentului de calcul şi alte funcţii conexe. 
 

Alocaţii şi cheltuieli pentru informatizare 

        Analiza alocaţiilor şi cheltuielilor pentru informatizare a permis identificarea 

nivelului de alocare şi repartizare a mijloacelor băneşti în profil teritorial şi pe genuri 

de activităţi.  

 Figura 4. Structura mijloacelor alocate, investiţii cheltuieli şi consumuri  

   pentru informatizare, în profil teritorial,% 

                                       Mijloace alocate                                                                    Cheltuieli şi consumuri 

    



 

 

 

 Astfel, în structura alocaţiilor pentru informatizare în profil teritorial (fig.4), 

partea considerabilă de 92.2% a mijloacelor băneşti este în mun. Chişinău. În regiunea  

Nord, Centru şi Sud, nivelul alocărilor este destul de redus şi constituie 4%, 2.4% şi 

respectiv 1.1%. Ca şi în anii precedenţi, peste 90 la suta din alocaţii se regăsesc în 

mun. Chişinău. 

        O situaţie similară s-a constatat şi în cazul structurii investiţiilor, cheltuielilor şi 

consumurilor, unde în mod similar circa 91.9% din totalul cheltuielilor au fost 

investite în mun. Chişinău. În regiunea Nord, cota cheltuielilor a constituit 4.1%. O 

cotă a cheltuielilor de 2.4% s-a înregistrat în regiunea Centru, iar în regiunea Sud 

nivelul acestora a alcătuit 1.2%. 

 

Figura 5. Top 5 domenii de activitate economică după nivelul de alocaţie a mijloacelor  

pentru informatizare în anul 2010 

 

 

                

În perioada de raport, repartizarea mijloacelor financiare după genul de 

activitate economică este destul de variată. Astfel, circa 32.4% din mijloace au fost 

alocate pentru transporturi şi comunicaţii, şi constituie 288.2 mln lei. Pentru 

telecomunicaţii - 273.2 mln. lei, ce reprezintă 30.7% din total. Circa 29.9% din 

resurse au fost repartizate activităţii financiare. Pentru administraţia publică au fost 

alocate 62.2 mln. lei (7.0%). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Figura 6. Top 5 domenii de activitate economică după nivelul de cheltuielilor şi consumurilor  

 

 O evoluţie similară se atestă şi în cazul nivelului cheltuielilor şi consumurile pe 

genuri de activitate economică. Cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor de circa 

33.5% o deţin: transporturile şi comunicaţiile. În telecomunicaţii s-au investit 273.5 

mln. lei ce constituie 31.9% din total. Pentru activitatea financiară s-au cheltuit 246.5 

mln. lei. Suma investiţilor în administraţia publică este destul de variată şi 

neînsemnată, care în anul 2010 a alcătuit suma de 60.2 mln. lei, ponderea fiind de 

7.0%, cu 4.1 p.p. mai puţin decît nivelul anului precedent. 

Computere şi servere specializate 

 

Examinând situaţia înzestrării cu tehnică de calcul a întreprinderilor (fig. 7), care 

au prezentat formularul statistic, în perioada de referinţă atestăm o creştere cu 11% 

faţă de anul 2006 a numărului de calculatoare, această creştere fiind cauzată, în 

special, de reducerea costului pentru echipamente. 

 

     Figura 7. Numărul de computere(unităţi)  
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Figura 8. Numărul de întreprinderi care dispun  

     de computere în 2010, în profil teritorial  

Din totalul de 7526 de întreprinderi care 

dispun de calculator, 32.4% de 

întreprinderi utilizează  calculatorul în 

mun. Chişinău, 26.6% în regiunea Nord, 

24.5% în regiunea Centru şi 12.6% la Sud. 

Comparativ cu anul 2009, constatăm o 

reducere a numărului întreprinderilor 

utilizatoare de PC în regiunea Sud, Nord şi 

Centru.  
 

                                                                                  Figura 9. Numărul de întreprinderi care dispun de 

                                                                                   computere în 2010, după activitatea economică (unităţi)                                                     
 

   Ținând  cont  de  domeniile  de  

activitate  a  companiilor,  poate  fi  

observat  faptul  că  firmele  din  

Comerţ cu ridicata şi amănuntul 

(1391 unităţi), Administraţia publică  

(1313 unităţi), Învăţămînt (1163 

unităţi) şi Industria prelucrătoare 

(991 unităţi) utilizează  mai frecvent  

calculatoarele  în activitatea  sa 

cotidiană decât întreprinderile din alte 

sfere de activitate. 

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale 
Figura 10. Nivelul de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale (unităţi) 
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Calculatoarele conectate în reţea alcătuiesc 81 la sută din numărul total de 

computere. Numărul reţelelor de computere locale este în permanentă creştere, în 

anul 2010 s-au înregistrat 7169 de reţele.   

În anul de raport se constată o creştere a  calculatoarelor cu acces la Internet de 

circa 77287 unităţi care a favorizat creşterea numărului de utilizatori Internet pînă la 

82514 utilizatori. 

Totodată din numărul total de 7526 de întreprinderi incluse în raportul 1-inf, 

doar 1189 unităţi dispun de pagina web. 

          În figurile 11 şi 12 este reprezentată informaţia referitoare accesului la Internet 

în profil teritorial şi în dependenţă de genul activităţii economice.  La fel, ca şi în anii 

precedenţi, majoritatea utilizatorilor Internet, circa 68.7%  sunt situaţi în mun. 

Chişinău. În regiunea Nord s-au înregistrat 15.0% de utilizatori. În regiunea Sud şi 

Centru numărul beneficiarilor de servicii Internet a alcătuit 3.9% şi respectiv 9.3%.  

        Numărul cel mai mare de computere cu acces la Internet s-a înregistrat în 

administraţia publică, care deţine o pondere de 20.8%. În învăţământ sunt utilizate 

15775 de calculatoare conectate la reţeaua de Internet ceea ce raportat la total 

constituie 20.4%. În transporturi şi comunicaţii doar 9.3% de calculatoare sunt 

utilizate pentru accesarea Internetului. 

 

    Figura 11. Numărul utilizatorilor Internet,                     Figura 12. Numărul computerelor cu acces la      

                        în profil teritorial, 2010                                                      Internet, după activitatea economică  

 

     

Potrivit  raportului 1-inf,  în ultima perioadă în  R.M.  tot mai mult se extinde 

spaţiul web,  numărul cărora  în 2010 se cifrează  la peste 1189 de site-uri (fig. 13). 

În  contextul  analizat  se  constată o prezenţă  satisfăcătoare  a  paginilor Web  în  

segmentul instituţiilor  din industria prelucrătoare şi industria de comerţ cu ridicata şi 

amănuntul, unde se cifrează în jur de 240 de site-uri. În administraţia publică peste 

150 de instituţii dispun de pagină web.  

Referitor la numărul abonaţilor e-mail, în profil teritorial, circa 90.8% din total 

se situează în mun. Chişinău. În ceea ce priveşte regiunea Centru şi Sud, ponderea 

acestora este destul de redusă şi anume de 2.7% şi respectiv 0.6% (fig. 14).   



 

 

   Figura 13. Prezenta web-site a întreprinderilor,                Figura 14. Numărul abonaţilor la e-mail 

                   după activitatea economică (unităţi)                                           în profil teritorial, 2010   

                   

Prestări servicii informatice 

 

În baza Raportului 1-inf a fost identificat volumul  mijloacelor financiare 

provenite de la prestarea serviciilor în domeniul informaticii.  
Tabelul 2. Volumul serviciilor informatice prestate, (mii lei) 

Denumirea       2010 

Total prestări servicii (fără tva): 788776.3 

Servicii consultative în domeniul programelor şi echipamentelor de calcul 113623.3 

Servicii legate de elaborarea şi crearea băncilor de date 155423.0 

Servicii în domeniul deservirii tehnicii de calcul, inclusiv computere 41659.4 

Alte servicii legate de tehnica de calcul, inclusiv computere 60039.4 

Servicii prin intermediul reţelelor de computere şi servicii Internet 416395.1 

Servicii de arendă a tehnicii de calcul, inclusiv computere 1636.1 

Comercializarea tehnicii de calcul, inclusiv computere şi a 

echipamentului auxiliar 
401741.3 

 

        Conform raportului, în anul 2010 s-au prestat servicii informatice în sumă de 

788.7 mln. lei. Veniturile care provin de la comercializarea tehnicii de calcul şi 

echipamentului auxiliar constituie 401.7 mln. lei.    

      Figura 15. Structura serviciilor informatice prestate 

Cea mai mare cotă de circa 52.8% din 

volumul serviciilor prestate o constituie 

serviciile Internet. Serviciile de elaborare a 

bazelor de date constituie 19.7% din 

volumul  total cu 9.9 p.p. mai puţin decît 

perioada anului precedent. Totodată, 

observăm o micşorare de 5.7 p.p. în anul de 

referinţă a serviciilor  consultative în 

domeniul programelor şi echipamentelor de 

calcul. Volumul serviciilor în domeniul 

deservirii tehnicii de calcul deţine o   

pondere     nesemnificativă de 5.3%.  
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De menţionat că majoritatea serviciilor informatice prestate sînt efectuate 

numai de către agenţii economici amplasaţi în mun. Chişinău. Din volumul 

mijloacelor băneşti provenite de la prestarea serviciilor informatice în anul de raport, 

98.3% alcătuiesc veniturile întreprinderilor din municipiul Chişinău.  

 

Salariaţi în domeniul IT 

 

Figura 17 conţine date despre numărul mediu al lucrătorilor ce utilizează 

computerul, angajaţi la unităţile economice ce au prezentat formularul 1-Inf. Conform 

informaţiei acumulate, circa 114552 specialişti utilizează computerul la locul de 

serviciu. Din numărul total de specialişti ce utilizează computerul la locul de muncă 

circa 67.6% de specialişti activează în mun. Chişinău. 

Numărul specialiştilor antrenaţi în exploatarea şi gestionarea SIA, BD, 

Registrelor este de 4101 persoane, în elaborarea proiectelor, algoritmilor şi 

programelor activează 1945 de persoane. Asistenţa tehnică şi reparaţia echipamentului 

de calcul şi alte funcţii conexe este asigurată de 1651 persoane.  

Figura 14. Salariaţi în domeniul tehnologii informaţionale (persoane) 

 

 
Concluzii 

 

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), a devenit treptat în 

Republica Moldova un obiectiv strategic şi o preocupare majoră a factorilor de decizie 

a economiei naţionale.  

Ca urmare a analizei efectuate privind stadiul de informatizare şi înzestrare cu 

tehnică de calcul concluzionăm, că este necesară dinamizarea proceselor de 

informatizare din sectorul rural şi crearea unui mecanism eficient de gestionare a 

resurselor financiare alocate pentru informatizare. 

În scopul îmbunătăţirii nivelului de utilizare a tehnologilor informaţionale şi de 

comunicaţii în Republica Moldova urmează de întreprins următoarele acţiuni: 

1. Majorarea cotei mijloacelor alocate pentru informatizare din bugetul de 

stat. 

2. Repartizarea uniformă a mijloacelor alocate pentru informatizare în 

special, în regiunile rurale. 



 

3. Creşterea nivelului de acces la Internet în profil teritorial şi anume în 

regiunile rurale. 

4. Extinderea prezenţei web-siturilor a agenţilor economici.  

5. Efectuarea interconectării sistemelor informatice pentru asigurarea 

serviciilor electronice integrate.  

6. Instruirea funcţionarilor pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii. 

 

 

 

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 

 

 

 

 


