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Sinteza Raportului anual al UIT  

cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii 
informaţionale la nivel mondial  

„Measuring the Information Society 2013” 
 
 
 

Dezvoltarea accelerată a tehnologiei informaţiei si comunicaţiilor electronice, 
implementarea tehnologiilor  şi inovaţiilor în toate sferele de activitate în ultimii 
ani a indus la un proces de tranziţie de la nivel mondial "Industrial" la "societatea 
informaţională". Anvergura, prezenţa, dar şi gradul de dezvoltare a  acestui proces 
implică aspecte complexe: sociale, economice şi culturale, care în ansamblu 
exercită un impact mult mai puternic decât alte trenduri sectoriale. Toate aspectele 
vieţii precum afaceri, educaţie, formare profesională, cercetare, divertisment, 
medicină sunt din ce în ce mai conectate la reţelele electronice şi tehnologii 
multimedia, care deschid noi oportunităţi şi provocări pentru toţi.  
 

Aşa cum societatea informaţională (în continuare SI) este una dinamică, dar şi 
diversă în diferite puncte ale lumii, este important de a cunoaşte modul în care 
aceasta este măsurată.Recent, UIT a lansat Raportul anual cu privire la 
monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the 
Information Society 2013”.  
Actualul Raport a integrat un şir de indicatori cu privire la nivelul de dezvoltare şi  
a evoluţiei în timp a sectorului TIC, luând în considerare situaţiile atât a ţărilor 
dezvoltate cât şi a ţărilor în curs de dezvoltare. În premieră, Raportul oferă 
evaluarea cantitativă a tendinţelor recente de difuzare a programelor de televiziune 
digitală. 
 

Tehnologiile moderne şi comunicaţiile electronice continuă să fie principalul motor 
al societăţii informaţionale(Figura 1). 
Figura1.Dinamicaindicatorilor de dezvoltare TIC la nivel mondial 

 
Sursa:  UIT, 2013 
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Raportul UIT menţionează progresul economic atestat pe parcursul anului 2012 
atât la nivel mondial, cât şi la nivel de ţară aparte, o mai mare mobilitate, viteze 
mai înalte de acces la Internet şi preţuri mai joase. 
 

 Numărul abonaţilor la telefonia mobilă se rezumă la 6,8 miliarde de utilizatori în 
lume, iar rata de penetrare a acestor servicii la o sută de locuitori, constituie 96,2%;  
 Circa 50% din populaţia lumii are acces la reţele 3G, iar numărul abonaţilor 
Internet de bandă largă la puncte mobile a depăşit pragul de două miliarde; 
 41,3 din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator conectat la 
Internet; 
 Numărul utilizatorilor Internet a crescut cu 19% față de anul 2011. Peste 40 la 
suta din populaţia mondială va utiliza Internetul către finele anului 2013. 
 Timp de patru ani, au scăzut impresionant tarifele la serviciile Internet de bandă 
largă fix -cu 82%. 

 

Raportul UIT conţine două instrumente de monitorizare a nivelului de dezvoltare a 
informatizării la nivel mondial şi anume: 
 

 Indicele dezvoltării TIC(The ICT Development Index) -clasează performanţa 
ţărilor după nivelul de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

 Coşului serviciilor TIC(The ICT Price Basket) – estimează accesibilitatea 
serviciilor TIC în statele membre ale UIT.  

Aceşti indici priviţi în ansamblu permit diagnosticarea diferenţelor dintre regiuni 
prin prisma indicatorilor TIC. 
 

I. Evoluţia indicelui dezvoltării TIC (IDI)  
 

Indicele Dezvoltării TIC 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 tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, 
luând în considerare situaţiile atât a ţărilor dezvoltate cât şi a ţărilor în curs de 
dezvoltare a SI. IDI este alcătuit din 11 indicatori, grupaţi în 3 sub-indici:Utilizarea 
TIC, Accesul şiCompetenţele TIC. (Informaţia detaliată privind metodologia de 
calcul a IDI se conţine în Anexa 1). 

 

Pe parcursul anilor 2010-2012, topul primelor zece ţări cu nivel avansat de 
dezvoltare a sectorului TIC nu s-a modificat esenţial, majoritatea ţărilor fiind din 
Europa (Tabelul 1). 
În topul primele zece ţări ai indicelui IDI, Coreea şi Suedia au menţinut poziţia de 
lider, înregistrând o valoare a Indicelui IDI respectiv de 8.57 puncte şi 8,45 
puncteUrmătoarele poziţii în top sunt ocupate de ţările nordice: Islanda, 
Danemarca, Finlanda şi Norvegia. De asemenea s-au menţinut în top Olanda, 
Marea Britanie, Luxemburg şi Hong Kong (China). În clasamentul recent, Marea 
Britanie a întrat in topul zece (de la locul 11în 2011), înlocuind Japonia. 
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Tabelul 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat a indicelui IDI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa:UIT, 2013 
 

Aproape două treimi din ţările Europene s-au plasat pe primele 30 poziţiigraţie 
cadrului de reglementare comun şi prioritizării bine definite a obiectivelor şi 
ţintelor de dezvoltare a SI. 
Conform raportului UIT, din totalul de 157 de ţări incluse în rating, 40 –deţin 
valori cu nivel înalt, 39 – cu nivel superior, 39 - cu nivel mediu şi 39 – cu nivel jos 
a valorii indicelui IDI(Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Gruparea ţărilor după nivelului Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) 
 

                pe grupe după nivelul de dezvoltare 

Nivelul    Nr. 
ţărilor 

IDI 2012 
Min. Max. Media 

Înalt 40 6.19 8.57 7.30 
Superior 39 4.17 6.11 5.08 
Mediu 39 2.40 4.11 3.31 
Jos  39 0.99 2.33 1.64 
Total  157 0.99 8.57 4.35 
 

Sursa:  UIT, 2013 
 

Analiza Indicelui IDI pe  regiuni, oferă o viziune de ansamblu asupra dezvoltării 
sectorului TIC la nivel mondial. Astfel, ţările Europene au cel mai bun rating în  
clasament cu o valoare medie de  
6.73, fiind urmate deComuni-
tatea Statelor Independente 
(4.95), America de Nord şi de 
Sud(4.45), Asia şi Pacific 
(4.37).Uşor cedează mediei 
mondiale Statele Arabe (3.94), 
iar cele mai scăzute valori ale 
Indicelui IDI s-au înregistrat în 
Africa (2.00). 
 

Figura 2. 
Media Indicelui IDI pe regiuni 

 2012 2011 2012/2011 
Poziţia IDI Poziţia IDI Poziţia IDI 

Republica Coreea 1 8.57 1 8.51 - +0.06 
Suedia 2 8.45 2 8.41 - +0.04 
Islanda 3 8.36 4 8.12 +1 +0.24 
Danemarca 4 8.35 3 8.18 -1 +0.17 
Finlanda 5 8.24 5 7.99 - +0.25 
Norvegia 6 8.13 6 7.97 - +0.16 
Olanda 7 8.00 7 7.85 - +0.15 
Marea Britanie  8 7.98 11 7.63 +3 +0.35 
Luxemburg 9 7.93 9 7.76 - +0.17 
Hong Kong, China 10 7.92 10 7.66 - +0.26 

Nivelul 
IDI 2012 

Min. Max. Media 
Lume 0.99 8.57 4.35 
Ţări dezvoltate 4.00 8.45 6.78 
În curs de 
dezvoltare 0.99 8.57 3.44 
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Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional IDI 
 

În clasamentul internaţionaldupă nivelul de dezvoltare TIC, Republica Moldova, 
este situată în categoria ţărilor cu nivel mediu de dezvoltare şi s-a plasat pe locul 
65 din 157 de state  acumulând 4.74 puncte ale Indicelui IDI. 
Valoarea indicelui IDI obţinută de Republica Moldova a sporit 0.28 puncte faţă de 
ratingul precedent şi depăşeşte cu 0.39 puncte media mondială. 
 

Tabelul 3.  Nivelul dezvoltării TIC în ţările CSI după Indicele IDI 

 

Sursa:  UIT, 2013 
 

În clasamentul regional al ţărilor CSI, clasamentul este condus de către Federaţia 
Rusă, cu valoarea  IDI de 6.19 puncte, fiind urmată de Belarus (poziţia - 2) şi 
Kazahstan (poziţia - 3). 
Belarus este printre cele mai dinamice ţări după nivelul de creştere a valorii IDI, 
înregistrând un salt de 5 poziţii în ratingul IDI şi obţinând progrese la toţi trei sub-
indici. 
Republica Moldova s-a plasat pe poziţia a 5 în clasamentul regional fiind urmată 
de Ucraina(poziţia - 6) şi Georgia (poziţia - 7). Cele mai joase valori a indicelui 
IDI din regiune a obţinut Uzbekistan, fapt cauzat de progresul lent a sectorului 
TIC pe parcursul perioadei 2009-2012. Trei ţări din regiune (Turkmenistan, 
Kîrgîzstan,Tadjikistan)nu au participat în clasamentul recent dat fiind că nu au 
prezentat datele în termenii stabiliţi.  
 

Statele CSI au înregistrat o creştere alpinistă a valorii IDI de la 4,65 în 2011 la 
4.95 în 2012. În special, îmbunătăţirile majore se regăsesc la capitolul acces la TIC 
prin valorile duble faţă de media mondială a penetrării telefoniei mobile 
şiacoperirii teritoriale cu telefonie mobilă,inclusiv Belarus,Kazahstan, Moldova şi 
Ucraina. Nivelul înalt de penetrare a telefoniei mobile este parţial 
explicat prin numărul mare de cartele plătite în avans(prepaid), precum şi 
utilizarea de cătreo persoană a mai multe SIM - carduri. 

 

La nivel mondial majoritatea ţărilor CSI deţin un IDI peste media mondială, 
totodată toate ţările din regiune rămân sub media tarilor dezvoltate (Figura 2). 

 

 Locul 
regional 

2012 

2012 2011 2010 2009 

Locul IDI Locul IDI Locul IDI Locul IDI 
Rusia 1 40 6.19 38 5,94 40 5.61 49 4.42 
Belarus 2 41 6.11 46 5.57 46 5.08 58 3.93 
Kazahstan 3 48 5.74 49 5.41 56 4.65 72 3.39 
Azerbaidjan  4 61 5.01 60 4.62 73 3.83 83 2.97 
Moldova  5 65 4.74 67 4.46 62 4.24 64 3.57 
Ucraina 6 68 4.64 69 4.38 65 4.20 59 3.83 
Georgia 7 71 4.59 73 4.24 75 3.75 85 2.96 
Armenia 8 74 4.45 75 4,18 - - - - 
Uzbekistan 9 104 3.12 104 3.02 104 2.77 110 2.22 
Turkmenistan - - - 110 2.49 109 2.44 111 2.15 
Kîrgîzstan - - - - - - - - - 
Tadjikistan - - - - - - - - - 
Media CSI - - 4.95 - 4.65 - 3.85 - 3.18 
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Moldova în clasamentul internaţional IDI dezagregat pe sub-indici 
 

Sectorul TIC reprezintă unul dintre cele mai dinamice domenii din economia 
naţională a Moldovei, devenind tot mai atractiv pentru investitorii străini. Totodată, 
contribuţia TIC la creşterea economică depinde atât de dezvoltarea  sectorului de 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei, cât şi de gradul de utilizare a TIC în economie. 

Conform Raportului publicat de UIT, rezultatele obţinute de către Republica 
Moldova au influenţat esenţial valorile sub-indicilor IDI-2012 (tabelul 4).  

 

Tabelul4. Indicele IDI dezagregat pe sub-indici în Republica Moldova 
 

Sub-indicii 2012 2011 2010 Abaterea(+/-) 2012/2011 
Locul IDI Locul IDI Locul IDI Locul  IDI 

Accesul la TIC 59 5.81 60 5.45 59 5.17 1 +0,36 
Utilizarea TIC 80 2.27 80 1.94 60 2.26 - +0,33 
Competenţele TIC 60 7.53 60 7.53 59 7.49 - - 

 

Cea mai înaltă poziţie s-a atestat la sub-indiceleaccesul la TIC(loc 59) şi  sub-
indiceleşi componenţeleTIC (loc 60). 
 

 Mai jos se prezintă  analiza sub-indicelor IDI, evidenţiind indicatorii care  au 
condus la majorarea sau micşorarea valorii indicelui compozit. (calculul integral al 
valorii IDI pentru Moldova se conţine în Anexa 2). 

 

•  Sub-indicele Accesul la TICindică gradul de accesibilitate a tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii la nivel individual, utilizând următorii indicatori: 
numărul de abonamente la telefonia fixă/ mobilă la 100 locuitori, lăţimea benzii de 
Internet la canalele internaţionale, procentul gospodăriilor cu calculatoare 
personale, accesul gospodăriilor la Internet. 
La sub-indicele de Acces, Moldova a urcat doaro poziţie în clasament comparativ 
cu anul 2011, valoarea indicelui IDI sporind de la 5.45puncte la 5.81puncte. 

 

Tabelul5.  Moldova în clasamentul IDI dezagregat pe sub-indicele Accesul la TIC 
 

 abonamente la 
telefonia fixă la 

100 locuitori 

abonamente la 
telefonia 

mobilă la 100 
locuitori 

lăţimea benzii de   
Internet la canale 
internaţionale(bit/s) 

procentul 
gospodăriilor 
cu computere 

procentul 
gospodăriilor cu 
acces Internet 

Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea 
Moldova 34.3 115.9 94 044 44.5 42.0 
Media mondială  19.2 91.0 

 
81 753 41.0 37.0 

 

Ţara top în lume 61.9 
(Korea) 

284.3     
(Macao, China) 

4 091 440 
(Luxenburg) 

97.2 
(Olanda) 

97.4 
(Korea) 

România 21.9 
 

106.1 115 955 57.0 54.0 
Ucraina 27.1 

 
132.1 14 328 40.5 36.5 

 

 

Ca urmare a creşterii rapide a numărului de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii 
electronice, ausporit şi ratele de penetrarea acestora, ceeace demonstrează că 
Republica Moldova are o bază bună pentru dezvoltarea continuăîn scopul 
asigurării unui nivel comparabil cu cel al ţărilor Europene. 
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Evoluţia ascendentă a bazei de utilizatori ai serviciilor de comunicaţii mobile este 
condiţionată atât de progresul tehnologic şi investiţiile substanţiale efectuate în 
dezvoltarea pieţei de telefonie mobilă, cât şi de existenţa pe piaţă a unui mediu 
competiţional foarte puternic.                                                                Figura 3. 
Coeficientul de lăţime a Evoluţia numărului de abonaţi la serviciile TIC, (mii) 
benzii de Internet la canale 
internaţionale per utiliza-
tor, a crescut esenţial în 
ultimii ani, poziționând 
Moldova printre cele mai 
avansate ţări la acest 
indicator (locul 23) şi 
lăsând în urma sa aşa state 
europene ca Germania, 
Franţa, Italia.  
Potrivit studiilor NetIndex–
octombrie,2013, Moldova 
este una dintre ţările cu cea mai înaltă viteză de acces la Internet, poziţionându-se 
pe locul 7 între 186 state ale lumii după viteza de upload (28.38 Mbps) şi pe locul 
16 după  viteza de Download (29.93 Mbps). 
Cât priveşte indicatorii de acces a gospodăriilor la Internet şi procentul 
gospodăriilor cu calculatoare, aceştia sunt indicatori colectaţi în baza studiilor 
analitice sau sondaje. În calculul recent al  sub-indicelui Acces s-au utilizat datele  
privind accesul gospodăriilor la TIC în baza unui studiu efectuat de către Gemius 
Audience în anul 2012. În anul curent, ministerul dispune de date noi, obţinute în 
urma studiului analitic realizat de către compania „Magenta Consulting”, care sunt 
mai avansate şi urmează să fie prezentate Departamentului de statistică din cadrul 
UIT pentru recalcularea valorii şi poziţiei Moldovei în rating. 

 

• Sub-indicele Utilizarea TIC evaluează capacitatea populaţiei de a utiliza în 
mod eficient tehnologiile informaţionale şi conţine 3 indicatori:procentul 
populaţiei ce utilizează Internetul, numărul de abonamente Internet de bandă largă 
la 100 locuitori în puncte fixe şi mobile. 
La sub-indicele de Utilizare, Moldova s-a menţinut la nivelul ratingului precedent 
pe poziţia 80, dar cu sporirea valorii sub-indicelui de la 1,94 puncte la 2,27 puncte. 
obținând anumite progrese la indicatorii care formează acest sub-indice (Tabelul 6). 

 

Tabelul 6. Moldova în clasamentul IDI dezagregat pe sub-indicele Utilizarea TIC 
 

 procentul populaţiei 
ce utilizează Internetul 

abonamente Internet 
Fix  de bandă largă 

la 100 locuitori 

abonamente Internet 
Wirelessde bandă largă 

la 100 locuitori 
Valoarea Valoarea Valoarea 

Moldova 43.4 
 

11.9 5.1 
Media mondială  36.0 

 

10.5 26.9 
Ţara top în lume 96.0  

(Islanda) 
39.4 

(Olanda) 
283.3 

(Macao, China) 
România 50.0 

 

15.9 23.8 
Ucraina 33.7 

 

8.1 5.5 

2,773.0

3,165.1

3,715.0

4,262.0

1,139.5

1,160.9

1,179.9

1,205.8

187.4

269.1

355.1

417.2

228.6

229.8

256.1

284.8

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
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Principala cauză care a defavorizat ratingul Moldovei la acest sub-indice se 
datorează utilizării datelor eronate pentru calculul valorii acestui sub-indice. Astfel, 
pentru estimarea indicatorului de penetrare a Internetului Wireless de bandă largă 
în puncte mobile ( Wireless-broadband subscriptions per 100 inhabitants),  UIT a 
utilizat datele furnizate de Wireless Intelligence, şi nu datele prezentate de 
autorităţile naţionale deoarece indicatorul menţionat era inclus în premieră pentru 
clasamentul  anului 2012, iar multe ţări nu monitorizau aşa indicator. Potrivit 
sursei Wireless Intelligence, valoarea indicatorului pentru Moldova a alcătuit 5.1% 
fiind incluse doar datele de penetrare a Internetului de bandă largă în puncte 
mobile, pe când valoarea reală a indicatorului pentru ţara noastră constituie 36,8%. 
Drept urmare, deprecierea de 31,7 p.p. a diminuat valoarea sub-indicelui de 
Utilizare cu 7 poziţii în clasamentul recent. 
Extinderea rapidă a accesului la un Internet mai rapid şi mai ieftin a stimulat 
utilizarea acestuia în ţara noastră, atestând o dinamică pozitivă pe piaţa serviciilor 

de acces la Internet de 
bandă largă. 
Noile rețele de bandă 
largă furnizează o 
viteză mult mai mare, 
capacitatea și calita-
tea serviciilor mai 
bune, răspunzând mai 
amplu cerinţelor 
utilizatorilor de 
Internet, cum ar fi 
organizațiile sau 
întreprinderile, care 

Figura 4. Evoluţia numărului de abonaţi în bandă largă,necesita o infrastructură în 
funcţie de tehnologiile de acces,  (mii abonaţi)avansată de bandă largă  

în scopulde a profita din plin de beneficiile acestui serviciu. 
 

• Sub-indiceleCompetenţe TIC estimează nivelul de alfabetizare a populaţiei, 
care conduce la eficientizarea utilizării TIC în baza a 3 indicatori: rata de 
alfabetizare a adulţilor, rata populaţiei cu studii medii şi cu studii superioare. 
La sub-indicele Competenţe TIC, Moldova s-a menţinut pe poziţia 60, deţinută în 
clasamentul precedent  cu aceiaşi valoare a sub-indicelui în mărime de 7.53 puncte.  

 

Tabelul 7. Moldova în clasamentul IDI dezagregat pe sub-indicele Competenţe TIC 
 

 rata de alfabetizare 
a adulţilor 

rata populaţiei 
cu studii medii 

rata populaţiei 
cu studii superioare 

Valoarea Valoarea Valoarea 
Moldova 99.0 

 

87.7 39.4 
Media mondială  85.0 

 

79.4 35.4 
Ţara top în lume 99.8 

(Estonia şi Cuba) 
131.3 

(Australia) 
103,1 

(Korea) 
România 97.7 

 

97.2 58.8 
Ucraina 99.7 

 

94.0 81.7 
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Potrivit raportului UIT, rata de alfabetizare a adulţilor în Moldova este în mărime 
de 99,0%, rata populaţiei cu studii medii constituie 88,0%,  pe când rata populaţiei 
cu studii superioare a atins valoarea de 39,4%. 
Sectorul TIC este un sector cu consum înalt  de capital uman. Un factor-cheie în 
dezvoltarea sectorului îl reprezintă inginerii şi specialiştii IT, experienţa, abilităţile 
şi cunoştinţele lor. Deşi fluxul anual de absolvenţi cu studii superioare în domeniul 
TIC este destul de înalt, calitatea acestora are de suferit din cauza metodelor de 
predare învechite, curriculumului depăşit, parteneriatul practic inexistent dintre 
sectorul educaţional şi mediul de afaceri şi deficitul cadrelor didactice calificate. 

Dezvoltarea capitalului uman presupune însă importante investiţii în 
sistemul educaţiei publice şi asigurarea condiţiilor necesare pentru furnizarea unor 
servicii de calitate. Doar o educaţie de calitate poate asigura şi spori potenţialul de 
inovaţie şi adaptare al societăţilor moderne, atingerea unor performanţe înalte, 
capitalizând calităţile specifice ale economiei moderne, întemeiată pe cunoştinţe, 
informaţie şi competiţie. 

 

Totalizând rezultatele obţinute de RepublicaMoldova în clasamentul internaţional 
al Indicelui IDI-2012 dezagregat pe sub-indici, constatăm, că cele mai înalte valori 
au fost atestate la sub-indiceleCompetenţele TIC (7.53) şi sub-indicelede Acces 
(5.81), iar cea mai joasa valoare a fost înregistrată la sub-indicele Utilizarea TIC 
(2.27).Valorile cele mai înalte a componentelor acestor sub-indici au fost obţinute 
pe indicatoriide penetrare a telefoniei mobile, lăţimea benzii de Internet la canalele 
internaţionale, precum şi accesul populaţiei şi a gospodăriilor la Internet. 
Remarcabil este faptul, că practic toţi indicatorii incluşi în calculul IDI depăşesc 
media mondială şi media CSI. 

 

Figura5.  IDI-2012 pentru Republica Moldova dezagregat pe indicatori   

 
După cum s-a menţionat mai sus, în urma utilizării în Calcul recent al Indicelui 
IDI-2012 a unor date inexacte pentru calculul sub-indicelui Utilizarea TIC, a fost 
dezavantajată poziţia R. Moldova. De fapt, începând din anul 2010, UIT permite 
statelor participante în clasamentul internaţional IDI să modifice valorile 
indicatorilor care stau la baza calcului Indicelui IDI pe parcursul anului de 
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referinţă, în caz dacă acestea au fost prezentate eronat sau cu întârziere. 
Clasamentul anual al Indicelui IDI este însoţit de clasamentul precedent recalculat.  
În urma recalculării valorii Indicelui IDI-2011, a fost modificată „ideal value” şi 
respectiv poziţia multor state în clasamentul anului 2011 s-a schimbat faţă de cea 
publicată iniţial. Drept urmare, dacă iniţial în clasamentul indicelui IDI-2011 
Moldova era plasată pe locul 62, recalculul recent dezavantajată poziţia 
Moldoveiplasând-o pe poziţia 67. Cu toate acestea, Moldova şi-a îmbunătăţit 
valoarea indicelui IDI faţă de ratingul precedent cu 0.28 puncte şi a avansat 2 
poziţii în clasament. 
Totuşi,  progresul Moldovei în domeniul societăţii informaţionale şi oportunităţile 
sale viitoare sunt departe de a fi satisfăcătoare. În  acest sens este salutabilă 
aprobarea recentă a Strategiei Naţionale „Moldova digitală-2020”, care stabileşte 
clar viziunea şi obiectivele de dezvoltare continua a societăţii informaţionale în 
Republica Moldova, identifică constrângerile şi propune soluţiile strategice pentru 
o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării, având la bază principiile enunţate de 
„Agenda Digitală pentru Europa 2020”. 

 
 
 

Concluzii 
 

Republica Moldova este o țară care a reușit în scurt timp să pună bazele unei 
societăți informaționale durabile, iar accesibilitatea la infrastructura modernă de 
comunicații electronice, conținutul digital diversificat și serviciile informaționale 
performante,  au un impact promițător: competitivitatea economică, bunăstarea 
populației și o bună guvernare a țării.   
În perioada anilor 2008-2012 alocările pentru informatizare din diferite surse au 
crescut dramatic şi au constituit cca 4,53 miliarde lei, dinamica fiind una pozitivă. 
Astfel, cota contribuţiei sectorului TIC la PIB-ul naţional atinge în ultimii ani 
nivelul de cca 9% cu o valoare de piaţă de peste 6 miliarde lei anual. 

 

În urma analizei Raportului publicat de UIT „Measuring the Information Society 
2013”, se observă o tendința de poziționare benefică pentru Republica Moldova. 
Ţara 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. 
Totuși, Moldova cedează mediei europene (6.73),  depășind după mulți indici 
media mondială și rămânând cu câteva poziții în urmă față de țările vecine.   
 

Deşi sectorul TIC în Moldova atestă o creştere economică stabilă, valoarea 
indicelui coşului de consum TIC indică un nivel ridicat al costurilor relative la 
serviciile decomunicaţii electronice. Conform Indicelui IPB, Republica Moldova 
ocupă  poziţia a 110-a în clasament cu valoarea de 5.4, valoare mult mai înaltă față 
de țările cu același nivel al venitului național brut PPC pe cap de locuitor,  ceea ce 
indică la existența unui impediment în absorbția TIC.  Acest fapt este cauzat de 
deteriorarea condiţiilor de competitivitate pe pieţele interne, a preţului relativ înalt 
pentru serviciile de telecomunicaţii mobile şi Internet de bandă largă.  
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Edificarea Societăţii Informaţionale este o prioritate națională, iar modul în care 
aceasta va deveni un succes depinde de capacitatea țării de a seta direcțiile corecte 
și de a mobiliza resursele necesare.  
Moldova  nu dispune de resurse naturale sau energetice  proprii pe care le-ar putea 
exploata și care i-ar aduce o plus valoare economică. Astfel, valorificarea 
capitalului uman și crearea condițiilor necesare de exploatare a potențialului 
acestuia s-ar solda cu rezultate benefice.   
 

Pentru a-şi consolida poziţiile sale în rating-urile internaţionale, Moldova trebuie 
să întreprindă masuri stringente, cum ar fi: 
 Încurajarea utilizării tehnologiilor informaţionale  şi de comunicaţii 
electronice în sectorul public şi privat prin lansarea unor proiecte la un nivel 
înalt de tehnologizare atât pentru necesităţile locale ale pieţei, cât şi pentru 
promovarea acestora pe piaţa externă; 
 Lichidarea decalajului digital între localităţile rurale şi cele urbane; 
 Promovarea imaginii de high-tech a Republicii Moldova, prin cele mai bune 
realizări ale sectorului TIC, crearea unui brand pentru industria de tehnologie a 
informaţiei din Republica Moldova; 
 Crearea unui climat investiţional favorabil, pentru atragerea investiţiilor 
străine şi promovarea exporturilor; 
 Stimularea concurenţei loiale între furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice din sectorul public şi privat; 
 Îmbunătăţirea procesului de educaţie în domeniul TIC prin actualizarea 
programelor de studii.  
 Reducerea tarifelor la telefonia mobilă şi serviciilor Internet în bandă largă. 
 

 
 
 
 
 
 
DIRECŢIA  ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUAREA POLITICILOR 
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Anexa 1 
 

Indicele Dezvoltării TIC (IDI) a fost introdus de către Uniunea Internaţională 
de Telecomunicaţii (UIT) în martie 2009, în scopul de a compara nivelul de 
dezvoltare şi evoluţia 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.      

Principalele obiective ale indicelui IDI constau în determinarea:  
• dinamicii nivelului de dezvoltarea sectorului TIC între 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, 2013 

 
 • Accesul:  indică gradul de accesibilitate a tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii la nivel individual, utilizând următorii indicatori: numărul de abonamente 
la telefonia fixă/ mobilă la 100 locuitori, lăţimea benzii de Internet la canalele 
internaţionale, procentul gospodăriilor cu calculatoare personale, accesul 
gospodăriilor la Internet. 

 • Utilizarea:  evaluează capacitatea populaţiei de a utiliza în mod eficient 
tehnologiile informaţionale şi conţine 3 indicatori:procentul de populaţiei ce utilizează 
Internetul, numărul de abonamente Internet de bandă largă la 100 locuitori în puncte 
fixe şi  mobile.  
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 • 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. Abonamente la telefonia fixă la 100 locuitori 
(Fixed telephone subscriptions per 100 inhabitans) 60 20 

2. Abonamente la telefonia mobilă la 100 locuitori 
(Mobile-cellular telephone subscribtions per 100 inhabitans) 190 20 

3. Lăţimea benzii de Internet la canalele internaţionale (bit/s) 
(International Internet bandwidth(bit/s)per Internet users) 621’834 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 Internet Wireless de bandă largă 
la 100 locuitori 
(Wireless-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 
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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Anexa 2 
Calcul al Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) pentru Republica Moldova  în anul 2012 

 

Indicatorii IDI Ponderea 
indicatorului 

Valoarea 
de calcul 

Indicatorii
Moldovei 

Calculul 
 Valoarea 

A B C D E= D/C F=E*D 
L Accesul la TIC (locul 59)                                                                           formula  ( 1f+2f+3f+4f+5f) 0,581 

 1. Abonamente la telefonia fixă la 100 locuitori 
(Fixed telephone subscriptions per 100 inhabitans) 

0,20 60   
 

34,3 0,57 0,114 

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

0,20 190 115,9 0,61 0,122 

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

0,20 621 834* 
(5,79) 

94 044 
(4,97) 

0,86 0,172 

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

0,20 100 44,5 0,45 0,089 

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

0,20 100 42,0 0,42 0,084 

M Utilizarea TIC (locul 80) )                                                                           formula  ( 6f+7f+8f) 0,227 
 6. Procentul de populaţiei ce utilizează Internetul 

(Percentage of individual using the Internet) 0,33 100 43,4 0,434 0,144 

7. Abonamente Internet Fix în bandă largă /100 locuitori 
Fixed wired-broadband Internet subscriptions per 100 inhabitants 0,33 60 11,9 0,20 0,066 
8. Abonamente  Internet mobil în bandă largă la 100 locuitori  
(Active mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants) 0,33 100 5,1 0,051 0,017 

N Competenţele domeniul TIC ( locul 60)                                                      formula  ( 9f+10f+11f) 0,753 
 9. Rata de alfabetizare a adulţilor 

(Adult literacy rate) 0,33 100 99,0 0,99 0,330 
10.Rata populaţiei cu studii medii 
(Secondary gross enrolment ratio) 0,33 100 87,7 0,88 0,291 

11. Rata populaţiei cu studii superioare 
(Tertiary gross enrolment ratio) 0,33 100 39,4 0,39 0,132 

 ICT DEVELOPMENT INDEXformula  ( L*0,40+M*0,40+N*0,20)*10 
                                                                                                           (0,232+0,091+0,151) * 10 4,74 

*-To diminish the effect of the large number of outliers at the high end of the value scale, the data were first transformed to a logarithmic (log) scale. The 
ideal value of 621'834 bit/s per Internet user is equivalent to 5.79 if transformed to a log scale. Source: ITU. 
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