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Sinteza Raportului Mondial privind Tehnologiile Informaţionale în anul 2012 
 

Raportul Global privind Tehnologiile Informaţionale (în continuare Raport) este un proiect de 

cercetare derulat începând cu anul 2002 de către Forumul Economic Mondial în colaborare cu 

INSEAD, care estimează capacitatea economiilor statelor lumii de a crea un mediu digital 

complex şi de a utiliza tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile în asigurarea unei dezvoltări 

sustenabile.  
 

Actuala ediţie a Raportului Forumului Economic Mondial conţine un număr record de 144 state, 

care însumat constituie 98% din PIB mondial.  
 

 

Raportul menţionat conţine rezultatele cele mai recente ale Indicelui pregătirii de reţea-NRI 

(Networked Readiness Index), care serveşte ca instrument de evaluare a impactului tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţiilor asupra dezvoltării economice şi consolidării competitivităţii 

domeniului în statele lumii.  
 

Raportul este compus din 4 părţi tematice: Prima parte descrie influenţa indicelui NRI în 

procesul de creştere economică şi de creare a noi locuri de muncă înalt calificate. Partea a doua 

include un studiu de caz, care arată rolul sectorului TIC în vederea menţinerii unei creşteri 

economice durabile şi echilibrate. Partea 3 oferă informaţii detaliate despre fiecare din cele 144 

de economii evaluate, oferind o imagine de ansamblu pentru fiecare stat din punct de vedere al 

pregătirii de reţea. Partea 4 cuprinde tabele de date pentru 53 de variabile care compun indicele 

NRI. 
 

Indicele NRI se bazează pe un set de date statistice, colectate de organizaţiile internaţionale: 

Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Banca Mondială, 

precum şi pe sondajele anuale efectuate de Forumul Economic Mondial. La etapa de colectare a 

datelor, sunt intervievaţi cei mai importanţi actori din punct de vedere a dezvoltării şi utilizării 

TIC: consumatorii privaţi, companiile şi guvernele. Se evaluează componentele principale ale 

mediului macroeconomic şi regulator general pentru TIC în care actorii menţionaţi activează; se 

analizează nivelul de utilizare a TIC de către aceste trei categorii de actori, care este legat de 

nivelul lor de pregătire/capabilitate de utilizare a TIC.  
 

Conform metodologiei WEF, poziţia unui stat după Indicele pregătirii de reţea este calculată în 

baza a 53 de indicatori, grupaţi în 10 piloni (Figura 1). Calculul NRI se bazează pe succesive 

agregări de scoruri, de la nivelul de variabile la scorul general NRI. Pentru fiecare nivel se 

foloseşte agregarea componentelor din fiecare categorie, componentele fiecărui nivel având 

aceeaşi pondere.  

Figura 1. Structura Indicelui NRI 
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Indicele NRI la nivel mondial 
 
 

Potrivit Raportului, topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI este dominat de 

ţările nordice, care au creat economii foarte inovative şi receptive la TIC şi noile ţări 

industrializate din Asia - Singapore, Taiwan, China (Tabelul 1). 

În premieră, pe prima poziţie în raiting se clasează Finlanda cu 5,98 puncte oferind un nivel 

ridicat de performanţă la toţi indicatorii ce formează indicele compozit. 
 

Tabelul 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI 
 

Ţara 2012 2011 Abaterea absolută 

Locul Valoarea 

Indicelui 

Locul Valoarea 

Indicelui 

Locul Valoarea 

Indicelui 

Finlanda 1 5,98 3 5,81 2 +0,17 

Singapore  2 5,96 2 5,86 0 +0,1 

Suedia 3 5,91 1 5,94 2 -0,03 

Olanda 4 5,81 6 5,59 2 +0,22 

Norvegia 5 5,66 7 5,59 2 +0,07 

Elveţia 6 5,66 5 5,61 1 +0,05 

Regatul Unit 7 5,64 10 5,50 3 +0,14 

Danemarca 8 5,58 4 5,70 4 -0,12 

SUA 9 5,57 8 5,56 1 +0,01 

Taiwan, China 10 5,47 11 5,48 1 -0,01 
Sursa: World Economic Forum 2013. 

 
 

Singapore ocupă poziţia a doua în clasament (5,96), evidenţiindu-se cu un mediu de afaceri 

favorabil fiind guvernat de principiul liberei concurenţe, protecţiei proprietăţii intelectuale şi 

unui nivel înalt al studiilor superioare.  

Pe locul trei se situează Suedia (5,91), în scădere cu două poziţii în clasament. Au fost 

devansate în poziţii - Danemarca de pe poziţia 4 pe a 8-a, precum şi SUA a coborît pe 

poziţia a noua.  Regatul Unit a crescut trei poziţii în clasamnet datorită existenţei unui mediu 

politic şi de reglementare favorabil şi unui nivel înalt al accesibilităţii TIC. 

 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional NRI 
 

 

Eforturile depuse în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii sectorului 

TIC au contribuit la creşterea poziţionării Moldovei în ratingul internaţional NRI.  
 

La nivel mondial, Republica Moldova a înregistrat un salt de o poziţie în clasamentul 

mondial şi s-a plasat pe locul 77 din 144 de state, acumulând 3,84 de puncte din 7,0 şi 

înregistrând o majorare cu 0,06 puncte faţă de clasamentul precedent (Tabelul 2). 
 

La nivel european, deşi persistă decalajul faţă de media europeană, se atestă tendinţa de 

apropiere de statele vecine România (poziţia 75) şi Ucraina (poziţia 73). Menţionăm faptul, 

că Republica Moldova este înaintea unor state est-europene ca Bosnia şi Herţegovina 

(poziţia 78), Albania (poziţia 83), Serbia (poziţia 87). 
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Tabelul 2.Republica Moldova în clasamentul internaţional NRI-2012 

Sursa: World Economic Forum 

 

La nivel regional, în fruntea clasamentului statelor CSI se situează Kazahstan (poziţia –43), 

iar cel mai mare salt în rating, de circa 23 poziţii la efectuat Georgia. 

Printre ţările CSI, Moldova ocupă locul 6 fiind depăşită de Kazahstan (poziţia - 43), 

Federaţia Rusă (poziţia - 54), Azerbaidjan (poziţia - 56), Georgia (poziţia - 65) şi Ucraina 

(poziţia - 73). (Tabelul 3) 
 

Tabelul 3. Lista ţărilor CSI, aranjate după valoarea Indicelui NRI-2012 
 

 

N/o Ţările CSI Locul 
Indicele 

NRI 

Sub-indici  

MEDIUL  PREGĂTIREA UTILIZAREA IMPACTUL 

1  Kazahstan 43 4,32 3,9 5,0 4,2 4,2 

2  Federaţia    

Rusă 

54 4,13 3,6 5,3 3,9 3,7 

3   Azerbaidjan 56 4,11 3,8 5,0 4,0 3,6 

4   Georgia  65 3,93 3,9 5,0 3,5 3,4 

5 Ucraina 73 3,87 3,5 5,3 3,3 3,3 

6   Moldova 77 3,84 3,5 5,0 3,4 3,4 

7 Armenia   82 3,76 3,7 4,6 3,4 3,3 

8 Tadjikistan 112 3,29 3,8 3,2 3,1 3,0 

9 Kîrgîzstan 118 3,09 3,0 3,8 2,8 2,7 

10 Uzbekistan - - - - - - 

11 Belarus - - - - - - 

12 Turkmenista

n 

- - - - - - 

 Media CSI - 3,81 3,63 4,68 3,52 3,4 
             Sursa: World Economic Forum 

 

Observăm că statele CSI în unanimitate au înregistrat cele mai înalte valori la sub-indicii 

PREGĂTIREA şi MEDIUL, la care Republica Moldova s-a remarcat cu valorile respectiv 

de 5,0 şi 3,5 puncte, fapt ce indică asupra flexibilităţii implementării TIC în societate. 
 

 

 

 

 2006 

(122ţări) 

2007  

(127 ţări) 

2008 

 (134 ţări) 

2010  

(138 ţări) 

2011 

(142 ţări) 

2012  

(144 ţări) 

NRI rang NRI rang NRI rang NRI rang NRI rang NRI  rang 

Moldova 3,13 92 3,21 96 3,30 99 3,45 97 3,78 78 3,84 77 

Ţara top în 

lume  

5,71 1 5,78 1 5,85 1 5,60 1 5,94 1 5,98 1 

Media 

mondială 

3,84 - 3,93 - 3,69 - 3,9 - 3,95 - 3,96 - 

Media CSI 3,11 - 3,27 - 3,35 - 3,48 - 3,67 - 3,81 - 

Media 

Europei  

4,29 - 4,42 - 4,54 - 4,36 - 4,42 - 4,9 - 

România 3,80 55 3,86 61 3,97 58 3,81 65 3,90 67 3,86 75 

Ucraina 3,46 75 3,69 70 3,88 62 3,53 90 3,85 75 3,87 73 
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Republica Moldova în clasamentul internaţional NRI 

dezagregat pe sub-indici 
 

Sub-indicele MEDIUL - include 18 variabile grupate în 2 piloni: mediul politic şi regulator; 

mediul de afaceri şi inovare (Tabelul 4). 
 

Pilonul mediul politic şi regulator (9 variabile) evaluează nivelul de eficienţă al cadrului 

naţional de reglementare. Prin prisma acestui pilon, Republica Moldova atestă dezavantaje 

evidente, coborît cu 8 poziţii faţă de anul 2011, astfel fiind plasată pe locul 117 cu o valoare 

de 3,09 puncte. Aportul negativ l-au avut următorii indicatori: independenţa instanţelor de 

drept (poziţia 138), eficienţa sistemului juridic în soluţionarea litigiilor (poziţia 120) şi 

eficienţa sistemului juridic de reglementare (poziţia 117). 
 

Pilonul mediul de afaceri şi inovare (9 variabile) evaluează calitatea cadrului legal din 

mediul de afaceri, totodată măsurând condiţiile existente de facilitare a inovării.  

La acest pilon, Moldova a acumulat 3,94 puncte, înregistrând o sporire uşoară, avansând cu 

o poziţie faţă de anul precedent (locul 88). Valoarea acestui pilon este la nivelul mediei 

ţărilor CSI (3,94 puncte), totodată rămânând în urmă faţă de media Europei ce constituie 

4,79 puncte. Un aport pozitiv la valoarea obţinută l-a avut variabila „rata totală a impozitului 

pe venit”, unde Moldova s-a plasat pe poziţia 40 din 144 de state. Pe cînd, nivelul scăzut de 

procurări a tehnologiilor avansate de către Guvern (poziţia 136), calitatea joasă a 

managementului în şcoli (poziţia 121), precum şi disponibilitatea slabă de noi tehnologii 

(poziţia 118) au condiţionat stagnarea creşterii valorilor la pilonul menţionat. 
 

Tabelul 4. Moldova în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-indicele MEDIUL 
 

 Sub-indicele 

MEDIUL 

Mediul politic 

 şi regulator 

Mediul de afaceri şi 

inovarea 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Moldova 3,52 109 3,09 117 3,94 88 

Media CSI 3,64 - 3,34 - 3,94 - 

Ţara top în lume 5,59 3 5,67 5 5,30 11 

Media Europei 4,68 - 4,57 - 4,79 - 

România 3,70 89 3,25 106 4,14 70 

Ucraina 3,54 105 3,01 124 4,07 78 

Media mondială  4,00 - 3,86 - 4,17 - 

Sursa: World Economic Forum. 
 

Astfel, pe sub-indicele MEDIUL, Republica Moldova s-a poziţionat pe locul 109 cu 

valoarea de 3,52 puncte. Deşi valoarea sub-indicelui a crescut faţă de anul 2011, ţara a 

devansat cu 3 poziţii în clasament, în mare măsură din cauza diminuării cu 8 poziţii pe 

pilonul  mediul politic şi regulator. 
 

Sub-indicele PREGĂTIREA, cuprinde 12 de variabile ce indică nivelul de pregătire a 

societăţii de a utiliza infrastructura TIC şi conţinutul digital, grupate în 3 piloni: 

Infrastructura şi conţinutul digital, Accesibilitatea şi Abilităţi (Tabelul 5). 
 

 

Pilonul infrastructura şi conţinutul digital (5 variabile), caracterizează nivelul de dezvoltare 

a infrastructurii TIC (inclusiv acoperirea reţelei mobile, lăţimea benzii de Internet, servere 

securizate de Internet, accesul la conţinutul digital şi producţia de energie electrică). La acest 

pilon, Moldova a avansat cu 8 poziţii, deţinînd locul 55 cu o valoare de 4,3 puncte.  
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Acest fapt se datorează valorilor înalte obţinute la indicatorii lăţimii benzii internaţionale de 

Internet (poziţia15) şi accesului la conţinutul digital (poziţia - 66). 
 

Pilonul accesibilitatea la TIC (3 variabile) evaluează costul de acces la tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, precum competitivitatea din sectorul de telefonie şi Internet, 

care determină acest cost. Moldova a înregistrat o valoare de 6,1 puncte (poziţia 25) cu 0,12 

puncte mai puţin decât ţara top din lume (Finlanda). La acest pilon, Moldova a depăşit aşa 

state dezvoltate ca Marea Britanie (poziţia 35), Austria (poziţia 37), Italia (poziţia 49), 

Germania (poziţia 53). Iar după nivelul competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet ţara 

noastră s-a clasat pe prima poziţie.  
 

Pilonul abilităţi (4variabile) descrie calitatea sistemului de învăţământ, nivelul de 

alfabetizare precum şi rata învăţământul secundar, care conduce la eficientizarea utilizării 

TIC. La acest pilon, Republicii Moldova a depăşit media mondială, totodată constatăm o 

rămânere în urmă faţă de media europeană şi a statelor CSI, precum şi faţă de ţările vecine - 

România şi Ucraina. 
 

Tabelul 5. Moldova în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-indicele Pregătirea 
 

 Sub-indicele 

PREGĂTIREA 

Infrastructura şi 

conţinutul digital 

Accesibilitatea 

 la TIC 

Abilităţi 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Moldova 5,02 46 4,31 55 6,06 25 4,69 78 

Media CSI 4,68 - 3,81 - 5,42 - 4,83 - 

Ţara top în lume 6,51 1 6,87 2 6,22 19 6,45 1 

Media Europei 5,59 - 5,85 - 5,50 - 5,47 - 

România 4,98 52 4,62 47 5,36 62 4,95 58 

Ucraina 5,34 29 3,85 74 6,88 2 5,30 35 

Media mondială  4,73 - 5,35 - 4,94 - 4,23 - 

Sursa: World Economic Forum. 
 

Din cele expuse mai sus, pe Sub-indicele PREGĂTIREA, Moldova a obţinut cea mai înaltă 

poziţie pe sub-indici – locul 46.  Poziţia ţării noastre a fost influenţată pozitiv de pilonii 

accesibilitatea la TIC şi infrastructura şi accesul la conţinutul digital. În decursul ultimilor 

doi ani, Moldova a urcat 46 de poziţii la sub-indicile menţionat, ca urmare a tarifelor relativ 

joase pentru acces la Internet de bandă largă puncte fixe, precum şi competitivităţii 

sectorului de telefonie şi Internet.  
 

Sub-indicele UTILIZAREA conţine 16 variabile şi măsoară nivelul de utilizare a 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor de către cetăţeni, mediul de afaceri şi Guvern, 

grupate în 3 piloni. (Tabelul 6).  
 

Utilizarea TIC de către cetăţeni (7 variabile) indică gradul de penetrare a domeniului TIC la 

nivel individual, utilizând următorii indicatori: numărul de abonaţi la telefonia mobilă, 

utilizatorii de Internet, numărul gospodăriilor cu calculatoare personale, accesul 

gospodăriilor la Internet, numărul de abonamente la Internet în bandă largă puncte fixe şi 

puncte mobile. Pe acest pilon nu s-au înregistrat schimbări esenţiale la nivel de valori şi 

poziţie (poziţia - 72). Valorile celor 7 indicatori ai pilonului au rămas aproape la nivelul 

anului 2011, fapt care a diminuat uşor poziţiile acestora în clasament. 

Utilizarea TIC în mediul de afaceri (6 variabile) evaluează capacitatea întreprinderilor de a 

utiliza în mod eficient tehnologiile informaţionale în scopul obţinerii unei  productivităţi şi 
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inovări în activitatea sa, precum şi în măsura în care acestea folosesc Internetul în 

tranzacţiile şi operaţiunile zilnice.  

Acest pilon a defavorizat foarte mult ţara noastră, plasând-o pe poziţia 129; cauzele 

principale fiind nivelul redus de absorbţie a tehnologiilor la întreprinderi (poziţia128), 

capacitatea scăzută pentru inovaţie (poziţia 122) şi gradul redus de pregătire a personalului 

(poziţia –122). La aceşti indicatori, Moldova se situează pe ultimul loc în Europa Centrală şi 

de Est.  
 

Utilizarea TIC de către administraţia publică (3 variabile) prevede importanţa politicilor 

elaborate de Guvern în vederea dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum 

şi numărul serviciilor on-line furnizate de acesta. Cu circa 18 poziţii a avansat Moldova la 

acest pilon faţă de anul 2011 (poziţia - 76), înregistrînd  şi o creştere  pe toate variabilele 

acestuia, fapt ce relevă înviorarea utilizării TIC de către administraţia publică. Cea mai înaltă 

poziţie pe acest pilon a fost atinsă la variabila serviciilor publice on-line ( poziţia 61). 
 

Tabelul 6. Moldova în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-indicele UTILIZAREA 
 

 Sub-indicele 

UTILIZAREA 

Utilizarea TIC de 

către cetăţeni 

UtilizareaTIC în 

mediul de afaceri 

UtilizareaTIC în 

administraţia publică 

Valoarea Locul  Valoarea Locul  Valoarea Locul Valoarea Locul 

Moldova 3,39 82 3,36 72 2,86 129 3,97 76 

Media CSI 3,51 - 3,32 - 3,19 - 4,01 - 

Ţara top în lume 5,97 2 6,4 6 5,97 3 5,55 10 

Media Europei 4,88 - 5,33 - 4,27 - 4,37 - 

România 3,66 69 3,97 57 3,24 94 3,76 96 

Ucraina 3,27 95 3,17 74 3,35 84 3,28 121 

Media mondială  3,35 - 4,05 - 3,1 - 4,15 - 

Sursa: World Economic Forum. 
 

Per ansamblu pe sub-indicele UTILIZAREA,  Moldova a avansat  în clasament cu 8 poziţii 

faţă de anul 2011 (poziţia - 82), fiind pozitiv influenţată de pilonii Utilizarea TIC de către 

cetăţeni şi Utilizarea TIC în administraţia publică, totodată fiind defavorizată esenţial de 

pilonul Utilizarea TIC în mediul de afaceri. 

 

Sub-indicele IMPACTUL include 8 variabile grupate în doi piloni: Impactul economic şi 

impactul social. 

Pilonul Impactul economic (4 variabile) măsoară modul în care sectorul TIC influenţează 

competitivitatea prin implementarea inovaţiilor tehnologice sub formă de noi produse sau 

procese. La acest capitol,  Moldova deşi a avansat cu 7 poziţii faţă de anul 2011 (poziţia –

84), rămâne în urmă faţă de valoarea medie a Europei (4,39) şi cea a ţărilor CSI (3,08) cu o 

valoare de doar 3,05 puncte. Implementarea slabă a TIC in servicii noi şi produse (poziţia –

114), după cum şi dezvoltarea lentă de patente, aplicaţii (poziţia –95) au dezavantajat 

valoarea pilonului. 
 

Pilonul Impactul social  (4 variabile) are ca scop evaluarea impactului TIC asupra mediului, 

educaţiei, consumului de energie, progresul în sănătate etc. La acest pilon se atestă un salt de 

22 poziţii în clasament (poziţia –65), şi se constată un excedent al valorii pe pilon (3,80) faţă 

de media CSI (3,75), media mondială (3,50), ţările vecine – România (3,31) şi Ucraina 

(3,43). Rezultatele obţinute au fost favorizate de nivelul înalt de e-participare (poziţia –38), 

precum şi accesului Internet în şcoli (poziţia –61).  
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Tabelul 7. Moldova în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-indicele IMPACTUL 
 

 Sub-indicele 

IMPACTULUI 

Impactul economic Impactul social 

Valoarea Locul  Valoarea Locul  Valoarea Locul 

Moldova 3,43 74 3,05 84 3,8 65 

Media CSI 3,42 - 3,08 - 3,75 - 

Ţara top în lume 5,86 3 5,99 1 5,74 9 

Media Europei 4,54 - 4,39 - 4,69 - 

România 3,12 97 2,92 94 3,31 97 

Ucraina 3,32 81 3,21 74 3,43 87 

Media mondială  3,94 - 3,77 - 3,5 - 

Sursa: World Economic Forum. 
 

După cum se vede din Tabelul 7, în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-

indicele IMPACTUL, Moldova a avansat  cu 15 poziţii faţă de anul 2011 (poziţia - 74), fiind 

pozitiv influenţată de pilonul Impactul social, totodată fiind defavorizată esenţial de pilonul 

Impactul economic, fapt ce necesită o atenţie sporită  încurajării implementării pe larg a 

inovaţiilor tehnologice în republică. 

 

Concluzii generale  
 

Rezultatele Republicii Moldova dezagregate pe sub-indici reflectă tendinţe pozitive de 

îmbunătăţire a valorilor acestor indici.  

Cele mai înalte valori sunt înregistrate                Figura 3. Indicele NRI dezagregat pe piloni 

la pilonii: Infrastructura şi 

conţinutul digital (4,31),  

Accesibilitatea (6,06),  

Abilităţi(4,69), graţie  

competitivităţii serviciilor 

internet şi telefonie, 

tarifelor pentru internet în 

bandă largă, lăţimii de 

bandă internaţională 

garantată. Populaţia 

foloseşte tot mai larg 

mijloacele şi serviciile TIC. 

Cele mai joase valori sunt 

înregistrate la pilonul 

Utilizarea TIC în mediul de 

afaceri (2,86), ce relevă 

gradul scăzut al utilizării 

TIC în mediul de afaceri şi 

utilizarea insuficientă a noilor tehnologii în cercetări. Valoare joasa s-a obţinut şi la pilonul 

Mediul politic şi regulator (3,09), ce indică necesitatea eficientizării cadrului naţional de 

reglementare.  
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A 12 ediţie a Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale, analizează în detalii 

impactul interconectării la nivel global. De la o ediţie la alta, aria de studiu din raport devine 

mai cuprinzătoare şi se extinde la nivel internaţional oferind o platformă unică de dialog 

public-privat. 
 

Conform Raportului, Republica Moldova în clasamentul global al Indicelui NRI-2012 s-a 

ridicat doar cu o singură poziţie faţă de clasamentul precedent, plasîndu-se  pe locul 77 din 

144 de state şi a acumulat 3,84 de puncte din 6 maximum. După valoarea obişnuită a 

indicelui NRI, ţara rămîne în urmă faţă de media mondială (3,96), totodată persistă o 

tendinţă de apropiere de statele vecine, după punctajul acumulat, ca România ( poziţia 75) şi 

Ucraina ( poziţia 73).  

În context regional, Moldova a devansat unele state est-europene, ca Bosnia şi Herţegovina 

(poziţia 78), Albania (poziţia 83), Serbia (poziţia 87). Printre ţările CSI, Moldova ocupă 

locul 6 fiind depăşită de Kazahstan, Federaţia Rusă, Azerbaidjan, Georgia şi Ucraina.  

 

Cea mai înaltă valoare la nivel de sub-indici (Figura 4), Republica Moldova a obţinut la sub-

indicele Pregătirea, graţie competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet, lăţimii de 

bandă internaţională garantată şi nivelului de acoperire a reţelei mobile (poziţia 46, valoarea 

5,00). Cea mai joasă valoare a fost înregistrată la sub-indicele Utilizarea (poziţia 82, 

valoarea 3,4) şi Impactul (poziţia74, valoarea 3,4) la toate componentele acestui sub-indice. 

Acest fapt relevă gradul scăzut de influenţă a sectorului TIC asupra competitivităţii ţării. 
 

Figura 4. Evoluţia Indicelui NRI dezagregat pe sub-indici în Republica Moldova 
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Pentru Republica Moldova, rămâne o provocare nevalorificată capacitatea redusă a mediului 

de afaceri de utilizare în mod eficient a tehnologiilor informaţionale cu scopul dezvoltării 

competitivităţii şi creşterii profitabilităţii afacerilor, de utilizare a oportunităţilor TIC în 

activităţile cotidiene.  

Succesul creării şi implementării unei politici eficiente de dezvoltare informaţională a 

societăţii în Republica Moldova depinde de înţelegerea esenţei şi complexităţii 

interdependenţei multiplilor factori de impact – în moduri pozitive sau negative – şi de 

capacitatea de a-i identifica pe cei care sunt cruciali în etapa de post-criză mondială. Iar 

valorificarea oportunităţilor de dezvoltare durabilă a TIC în ţara noastră, în  mare măsură, va 

depinde de creşterea nivelului de absorbţie a tehnologiilor de mediu de afaceri, de 

consolidare a capacităţii de inovare a întreprinderilor, de reformarea profundă a sistemului 

juridic şi de respectarea dreptului de proprietate intelectuală. 
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