
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

  

 

2016 

 



Raport analitic 
 

Anual, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova elaborează şi 

prezintă Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Raportul statistic     

1-inf „Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet” (în continuare 

Raport).   
Raportul menţionat are ca scop estimarea nivelului de dezvoltare a sectorului 

TIC şi contribuţia acestuia în sporirea competitivităţii şi nivelului de dezvoltare a ţării.  

Raportul este compus din 4 părți tematice și anume: 

 Mijloace alocate, investiţii, cheltuieli şi consumuri pentru informatizare; 

 Computere şi servere specializate; 

 Tehnologia informaţiei; 

 Prestări de servicii privind tehnologia informației şi activităţi aferente; 

Menţionăm, că datele din Raport sunt prezentate conform genului de activitate 

economică, în profil teritorial şi pe forme de proprietate. 

În perioada de raportare, formularul 1-inf a fost completat şi prezentat de către 

10 552 persoane juridice, cu 444 mai mulţi comparativ cu perioada anului precedent. 

Tabelul 1. Nivelului de informatizare şi conexiunea la Internet 

Indicatori  2015 

Mijloace alocate pentru informatizare lei 1 439 539,2 

Investiţii, cheltuieli şi consumuri pentru informatizare lei 1 438 895,2 

Calculatoare şi servere specializate, total unităţi      195 257 

 Inclusiv:   - computere unităţi     179 439 

                  - severe specializate unităţi        7 916 

Prestări de servicii privind tehnologia informației şi activităţi aferente   

Inclusiv:   - servicii prestate total lei 2 243 294,4 

                 - comercializarea tehnicii de calcul lei   1 105 026 

Numărul de utilizatori Internet  unităţi 149 007 

Numărul de computere care au acces la Internet  unităţi 154 329 
 

Analiza datelor din Raport constată, că în anul 2015 volumul serviciilor 

informatice prestate a valorat 2 243,3 mii lei, acestea sunt divizate pe tipuri de 

servicii, cota cea mai mare circa 40% constituind serviciile privind tehnologia 

informației și servicii pentru calculatoare. Numărul de computere cu acces la Internet, 

aflate în gestiunea persoanelor juridice, este de 154 329, iar numărul utilizatorilor 

Internet constituie 149 007 de angajaţi (Tabelul 1).  

Figura1. Dinamica alocărilor pentru informatizare,(%)   În anul 2015, volumul mijloacelor 

băneşti alocate pentru informatizare 

a constituit 1439,5 mii lei. Alocaţiile 

anuale sunt compuse atât din alocaţii 

din bugetul de stat, cât şi din 

mijloace proprii ale agenţilor 

economici, de asemenea din credite, 

granturi și donaţii. În structura 

acestora, partea considerabilă de 

84% o constituie finanţările din 

mijloacele proprii. Din bugetul de 

stat au fost alocate doar 12%, iar 

granturile şi creditele alcătuiesc 

circa 4% (Figura 1).  
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În evoluţie se atestă o mică descreştere a mijloacelor băneşti alocate din bugetul 

de stat. Dacă în anul 2014, cota de finanţare din sursele bugetare constituia 15% din 

totalul de alocări, atunci în anul 2015 se atestă o micșorare a acesteia cu circa 3%. În 

același timp, volumul alocaţiilor din sursele proprii, în perioada de referinţă, s-a 

majorat cu 3% faţă de anul 2014.  

Cât priveşte finanţările din granturi, pe parcursul ultimilor ani observăm o 

situaţie care nu variază considerabil, atât ca valoare cât şi ca procent. Comparativ cu 

anul precedent, cota granturilor se menține la același nivel de 4%.  

                                                                        Totalul de cheltuieli şi consumuri 

Figura 2. Cheltuieli pentru informatizare,(%)             pentru informatizare în anul 2015 

au alcătuit 1 438,9 mii lei. În 

structura acestora ponderea 

principală o constituie procurarea 

produselor software – 28,9%,  

acest fapt demonstrează, că 

întreprinderile ce activează în 

domeniul informaticii, au pus 

accent pe procurarea produselor 

software. Procurarea echipamen-

telor electronice și de comunicații 

(inclusiv calculatoare) constituie – 

26,1%, cu 13,6 p.p. mai puţin 

comparativ cu anul 2014. 

Cheltuielile pentru proiectări şi elaborări de sisteme informaționale însumează 87,6 

mii lei, ceea ce constituie doar 6,1% din cheltuielile totale.  

Mijloace alocate, investiţii, cheltuieli şi consumuri pentru informatizare 
 

Analiza primului capitol al Raportului 1-inf a permis identificarea nivelului de 

alocare şi repartizare a mijloacelor băneşti. Astfel, în structura alocaţiilor pentru 

informatizare în profil teritorial (Figura 3), ca şi în anii precedenţi, partea 

considerabilă (89,7%) a fost repartizată în mun. Chişinău.  

Figura 3. Structura mijloacelor alocate, investiţii cheltuieli şi consumuri  

pentru informatizare, în profil teritorial, (%) 

             Mijloace alocate                                                                 Cheltuieli şi consumuri
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Aceeaşi situaţie s-a constatat şi în cazul structurii investiţiilor, cheltuielilor şi 

consumurilor, unde în mod similar 89,7% din totalul cheltuielilor au fost atribuite 

municipiului Chişinău. În regiunile nordice, cota cheltuielilor s-a micșorat cu 0,8 p.p. 

comparativ cu anul 2014, constituind 5%. O cotă a cheltuielilor de 3% s-a înregistrat 

în regiunile de centru, iar în regiunea de sud nivelul acestora a alcătuit 1,6% cu 0,4 p.p 

mai mult comparativ cu anul 2014. 
 

În figura 4 este prezentată informaţia referitoare la mijloacele alocate, 

cheltuielile şi consumurile pentru informatizare după forma de proprietate.  
 

Figura 4. Structura mijloacelor alocate, investiţii, cheltuieli şi consumuri 

                                                 pentru   informatizare,  după forma de proprietate, (%) 
 

  Mijloace alocate                                                                       Cheltuieli şi consumuri 

                       
În structura mijloacelor alocate pe forme de proprietate, ponderea principală 

revine proprietăţii mixte a Republicii Moldova (42,8%), proprietatea privată fără 

participarea capitalului străin deținând 14,2%. Peste 30% din alocaţiile pentru 

informatizare au revenit proprietăţii publice, care este în scădere cu circa 11 p.p. 

comparativ cu anul precedent și  însumează 461,9 miilei. Proprietatea străină s-a 

dublat în anul de referință și cifrează aproximativ 10,9% din suma totală a alocaţiilor 

financiare.  
 

Informaţia referitoare la        Figura 5. Top 5 domenii de activitate economică după nivelul                                   

repartizarea  mijloacelor  finan-       mijloacelor alocate, investiţii, cheltuieli şi consumuri, 2014 

ciare după domeniul de 

activitate economică este 

destul de variată. În perioada 

de raport, circa 40,5% din 

mijloace au fost alocate 

pentru informații și 

comunicații - 582,5 mii lei, 

comparativ cu anul 2014 se 

atestă o creștere de circa  

200 mii lei. Pentru activități 

financiare și asigurări au 

fost acordate 289 mii lei, 

ceea ce reprezintă 20,1% din 

totalul mijloacelor alocate.  

Circa 10,8% din resurse au fost repartizate domeniului din administrație 

publică și apărare, 5,4% - comerțului cu ridicata și cu amănuntul. Iar pe poziţia a V-a 

din top sunt situate activitățile profesionale, științifice și tehnice, căreia i-au revenit 

4,7% sau 68,1 mii lei. 
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O evoluţie similară se atestă şi în cazul nivelului cheltuielilor şi consumurilor 

pe domenii de activitate economică. Astfel, cea mai mare pondere din totalul 

cheltuielilor de circa 40,5% o deţine domeniul - informații și comunicații. În 

activitatea financiară și asigurări s-au investit 289,05 mii lei, ceea ce constituie circa 

20% din totalul de investiţii, cheltuieli şi consumuri. Cheltuielile în administrație 

publică și apărare au constituit 155,2 mii lei (10,8 %).  

Computere şi servere specializate 

Examinând situaţia înzestrării cu                     Figura 6. Numărul de computere(unităţi) 

tehnică de calcul prezentată în figura 6, 

concluzionăm, că în anul 2015, numărul 

computerelor aflate în gestiunea 

persoanelor juridice, care au prezentat 

formularul 1-inf constituie 195 257 

unităţi, ce reprezintă o creştere de 2 % 

comparativ cu anul precedent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       

Figura 7. Procentul de persoane juridice, 

care dispun de computere, în profil teritorial   

        

Din totalul de persoane juridice 

(10552) care dispun de calculator, 

41,5% sunt din mun. Chişinău, 

21,8% în regiunile nordice, 22,4% în 

regiunile de centru şi 10,8% la sud. 

Comparativ cu anul 2014, în 

regiunile sudice și UTA Găgăuzia 

constatăm o diminuare a numărului 

de întreprinderi care dispun de 

computere cu 0,6 p.p. și respectiv  

0,2 p.p..  

În figura 8 este structurat numărul de întreprinderi, care dispun de computere 

după forma de proprietate şi pe tipuri de activități. Iar în figura 9, observăm numărul 

de computere. 

Figura 8. Numărul de întreprinderi care dispun de computere în anul 2014 
 

după forma de proprietate (unităţi)                                        pe forme de proprietate (unităţi)                              
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Figura 9. Numărul de computere în anul 2014 
 

după forma de proprietate (unităţi)                                        pe forme de proprietate (unităţi)                               

 

 

În funcţie de activitatea economică, se observă utilizarea calculatoarelor în 

activitatea cotidiană într-o proporţie preponderentă în următoarele sfere de activitate: 

Învățământ (41 669 unităţi), Administraţie publică și apărare (40 516 unităţi), Comerț 

cu ridicata și amănuntul (21 009 unităţi), şi Informații și comunicații (19 084 unităţi).  

 În funcţie de forma de proprietate, majoritatea calculatoarelor utilizate 

constituie proprietatea publică (60%) şi proprietatea privată (23%) a Republicii 

Moldova. 

Tehnologia informaţiei 
 

Analiza nivelului de dotare şi utilizare a tehnologiei informaţiei denotă faptul, 

că la finele anului 2015, dispun de rețele de calculatoare  cu acces la Internet 9 659 

întreprinderi sau circa 91,5% din totalul întreprinderilor incluse în raportul 1-inf. 
(Figura 10).  

Numărul reţelelor locale (LAN) înregistrate în anul 2015 este de 9 988 reţele. 

De asemenea, se atestă o creștere a 

calculatoarelor cu acces la Internet, 

care în anul 2015 au alcătuit       

154 329 unităţi. Respectiv, a 

crescut numărul de angajați care 

utilizează cu regularitate Internetul 

în activitatea de serviciu - 149 007 

utilizatori.  

Cu toate acestea, până în prezent, 

rămâne destul de jos nivelul de 

prezenţă a paginilor web în cadrul 

întreprinderilor.  

Din numărul total de 9 659 

întreprinderi care au rețele de 

calculatoare, doar 2 569 întreprin-

deri (26,6%) au indicat că dispun de 

pagina web. 
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 În figura 11 este reprezentată informaţia referitoare numărului de angajați 

care utilizează Internetul în activitatea de serviciu în profil teritorial şi după forma de 

proprietate. La fel, ca şi în anii precedenţi, majoritatea utilizatorilor Internet, circa 

67,1% sunt situaţi în mun. Chişinău. În regiunea Nord s-au înregistrat 13,4%, iar în 

regiunea Sud şi de Centru numărul beneficiarilor de servicii Internet a alcătuit 6% şi 

respectiv 11,2%. Cel mai mic număr de angajați care utilizează Internet în activitatea 

de serviciu este înregistrat la întreprinderile din UTA Găgăuzia de circa 3 369 

angajați, ceia ce reprezintă 2,3% din numărul total de angajați. 
 

Figura 11. Numărul de angajați care utilizează Internetul în activitatea de serviciu, 2015  
 

             în profil teritorial                                                pe forme de proprietate 

    

 

În funcţie de activitatea 

economică desfăşurată, numă-

rul cel mai mare de angajați 

care utilizează Internetul în activitatea de serviciu s-a înregistrat în Administraţia 

publică și apărare, care deţine o pondere de 20,6%, după care urmează Învăţământul 

cu ponderea de 16,5%, comerţul cu ridicata si amănuntul 10,8% și domeniul 

Informații și comunicații cu ponderea de circa 10,5%. Cel mai jos nivel de utilizatori 

internet (0,18%) a fost înregistrat în Industria extractivă. 

Nivelul de prezenţă a paginilor web a întreprinderilor după genurile de 

activitate, este reprezentată în Figura 12. 

În contextul analizat se                                                  
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a paginilor Web în segmentul 

întreprinderilor din industria de: 
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– 617 site-uri, Industria prelucră-

toare – 327 site-uri, în 

Administrație publică și apărare 

– 312 site-uri şi Informații și 

comunicații – 182 site-uri. În 

Învățământ de pagina web dispun 

167 instituţii.  

Cele mai slabe prezenţe în spaţiul 

web s-au înregistrat în domeniul 

Distribuția apei (16 site-uri) şi în 

Industria extractivă (5 site-uri). 
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Referitor la numărul de întreprinderi 

care dispun de pagina web oficială a 

întreprinderii în profil teritorial, circa 70,1% 

din total sunt localizaţi în mun. Chişinău. 

Cât priveşte regiunile de nord, centru şi sud, 

ponderea acestora este destul de redusă şi 

anume de 12,5%, 10%, şi respectiv 4,9% 

(Figura 13).    
 

 

 

 

Prestări de servicii privind tehnologia informației și activități aferente 
 

În anul 2015 au fost prestate servicii privind tehnologia informației în volum de 

2 243,3 mii lei (Tabelul 2). Concomitent, veniturile care provin de la activităţile 

aferente ce ţin de comercializarea calculatoarelor, echipamentelor periferice pentru 

calculatoare și software-ului; echipamentelor și pieselor electronice și de 

telecomunicații au constituit 1 105,0 mii lei. 

Tabelul 2. Volumul serviciilor prestate privind tehnologia informației, (lei) 

Denumirea serviciului 2015 

Total prestări servicii (fără TVA): 2 243 294,4 
Servicii de realizare a software-ului pentru calculatoare, la comandă (62.01)  536 896,3 
Servicii de consultanță în tehnologia informației (62.02) 444 473,6 
Servicii de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03) 57 473,2 
Alte servicii privind tehnologia informației și servicii pentru calculatoare (62.09) 896 418,5 
Servicii de prelucrare a datelor, găzduire și servicii similare (63.11) 200 755,8 
Servicii ale portalurilor web (63.12) 75 629,0 
Servicii de editare a jocurilor de calculator (58.21) 2 961,5 

Alte editări de programe de calculator (58.29) 26 038,9 

Servicii de închiriere și leasing a mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv calculatoare (77.33) 2 647,6 

Comercializarea cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice pentru calculatoare și 

software-ului; echipamentelor și pieselor electronice și de telecomunicații (46.51; 46.52) 
972 426,7 

Comercializarea cu amănuntul a calculatoarelor, echipamentelor periferice pentru calculatoare 

și software-ului; echipamentelor și pieselor electronice și de telecomunicații (47.00.3) 
132 599,3 

 

 

În structura serviciilor prestate privind 

tehnologia informației pe parcursul anului de 

raportare, cea mai mare cotă (40%) din 

volumul serviciilor prestate o deţin alte 

servicii privind tehnologia informației și 

servicii pentru calculatoare (62.09). 

Volumul serviciilor de realizare a software-

ului pentru calculatoare (62.01) constituie 

24% din volumul total, iar cota serviciilor de 

consultanță în tehnologia informației 

(62.02) este de circa 20%. 

Volumul serviciilor de prelucrare a datelor, 

găzduire și servicii similare (62.11) – 9%. 
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Figura 14. Structura serviciilor prestate privind 

IT  

Servicii de realizare a software-ului pentru calculatoare

Servicii de consultanță în TI  

Servicii de management al mijloacelor de calcul

Alte servicii privind TI și servicii pentru calculatoare  

Servicii de prelucrare a datelor, găzduire și servicii similare  

Servicii ale portalurilor web
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Figura13. Ponderea întreprinderilor care 

dispun de pagina web oficială,  

în profil teritorial, (%) 
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Raport analitic 
 

De menţionat, că majoritatea serviciilor privind tehnologia informației prestate 

sunt efectuate de către agenţii economici amplasaţi în mun. Chişinău. Din volumul 

mijloacelor băneşti provenite de la prestarea serviciilor privind tehnologia informației 

în anul de raport circa 98,4% alcătuiesc veniturile întreprinderilor din municipiul 

Chişinău.  

 

 

Concluzii 
 

 Sectorul TIC este catalizatorul de creştere economică durabilă a Republicii 

Moldova, care declanşează o reacţie în lanţ de modernizare şi eficientizare în toate 

ramurile economiei naţionale şi asigură un nivel nou al calităţii guvernării şi prestării 

serviciilor publice.  

Având creat un potenţial suficient de bine dezvoltat în acest sens, ţara noastră 

are nevoie, totuşi de formularea şi implementarea unor noi iniţiative pentru sporirea 

atractivităţii investiţionale a sectorului TIC. 

În acest sens, este necesară dinamizarea proceselor de informatizare din sectorul 

rural şi crearea unui mecanism eficient de gestionare a resurselor financiare alocate 

pentru informatizare la nivel naţional. 

În scopul îmbunătăţirii nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor în Republica Moldova, considerăm oportun întreprinderea unui şir de 

acţiuni: 

 Majorarea cotei mijloacelor alocate pentru informatizare din bugetul de 

stat. 

 Repartizarea uniformă a mijloacelor alocate pentru informatizare în 

regiunile ţării, în special în localităţile rurale. 

 Computerizarea completă a autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul I şi II, a agenţilor economici şi conectarea lor la reţelele centrale. 

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

regiunile rurale. 

 Extinderea prezenţei web-siturilor APL-lor şi agenţilor economici.  

 Efectuarea interconectării sistemelor informatice pentru asigurarea 

serviciilor electronice integrate.  

   
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 


