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Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015 
 

World Economic Forum (WEF) a prezentat ediția 

2015 a raportului Global Information Technology 

Report  (în continuare Raport). Raportul este cea 

mai cuprinzătoare evaluare internațională a 

impactului tehnologiilor informaționale și de 

comunicații asupra procesului de dezvoltare și 

competitivității țărilor.  

Raportul analizează economiile a 143 de țări și 

din datele legate de infrastructură, nivel de taxare, 

legislație și stadiul diverselor tehnologii a alcătuit 

un clasament care ține cont de situația din rândul 

persoanelor fizice, juridice și din sectorul 

guvernamental. Raportul prezintă câteva zeci de 

clasamente în care cele 143 de țări sunt ierarhizate 

în funcție de mai multe criterii. Pentru fiecare 

dintre cele 143 economii, Raportul permite 

identificarea domeniilor de prioritate pentru a 

impulsiona o dezvoltare mai bună a tehnologiilor 

informaționale și de comunicații. 

 În ediția anului 2015 apar patru mesaje importante. În primul rând, revoluția TIC, fiind 

una dintre cele mai presante provocări globale ale timpului nostru deține potențialul de 

transformare a economiilor și societăților. În al doilea rând, această revoluție TIC este în 

plină desfășurare, în unele părți ale lumii. În aceste locuri, este chiar binevenită prezența 

Internetului în bandă largă, democratizarea tehnologiilor, și ritmul accelerat de inovare. În 

al treilea rând, în multe părți ale lumii, revoluția TIC nu a ajuns până în prezent. TIC sunt 

necesare pentru o dezvoltare durabilă, pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de pregătire 

şi acces, precum și de o infrastructură mai performantă. În cele din urmă, observăm că 

persistă decalajul digital între țări. Chiar și în cele mai avansate economii, doar anumite 

segmente ale populației beneficiază de TIC. Mulți rămân în urmă, având ca motiv vârsta 

lor, alfabetizarea digitală redusă și accesul limitat la TIC.  

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. 

Utilizat ca mijloc de analiză pentru producerea ratingurilor comparative, Raportul reflectă 

capacitatea economiilor statelor lumii de a crea un mediu digital complex şi de a utiliza 

tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile în asigurarea unei dezvoltări sustenabile. 

 

Raportul este compus din 2 părţi tematice: Prima parte prezintă cele mai recente rezultate 

ale Indicelui pregătirii de reţea - NRI (Networked Readiness Index), care relevă corelația 

între nivelul de absorbție a domeniului TIC și impactul asupra economiei și societății în 

statele lumii. Partea a doua detaliază performanța celor 143 de economii evaluate, oferind 

o imagine de ansamblu pentru fiecare stat din punct de vedere al pregătirii de reţea și 

cuprinde tabele de date pentru 53 de variabile care compun indicele NRI. Tabelele de date 

sunt compilate în 10 secţiuni, care corespund la cele 10 piloni ai indicelui NRI.  
 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
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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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologia de calcul a Indicelui NRI este prezentată în Figura 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodologia de calcul a Indicelui NRI 
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Indicele NRI la nivel mondial 
 

Pe plan global se atestă consolidarea continuă a economiei digitale, care se extinde în toate 

sectoarele economiei şi vieţii sociale. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, accesul 

global la informaţie, volumul tot mai mare de informaţie electronică, precum şi 

globalizarea au un impact major şi asupra organizaţiei moderne, noile tehnologii 

determinând îndepărtarea barierelor geografice şi ducând astfel la crearea unei societăţii 

contemporane globale. 
 

Țările cel mai bine clasate sunt: Singapore, Finlanda, Suedia, Olanda, Norvegia, Elveţia, 

SUA, Marea Britanie, Luxemburg şi Japonia care dispun de infrastructuri digitale 

excelente şi sisteme robuste de inovare (Tabelul 1). În general, topul nu a suferit schimbări 

majore față de ultimele ediții, cu excepţia îmbunătățiri semnificative de şase poziţii pentru 

Japonia, care urcă la locul 10. 
 

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

 

Ţara 

2014 2013 Abaterea absolută 

Locul 
Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Singapore  1 6.0 2 5.97 1 

Finlanda 2 6.0 1 6.04 1 

Suedia 3 5.8 3 5.93 0 

Olanda 4 5.8 4 5.79 0 

Norvegia 5 5.8 5 5.70 0 

Elveţia 6 5.7 6 5.62 0 

SUA 7 5.6 7 5.61 0 

Marea Britanie  8 5.6 9 5.54 1 

Luxemburg  9 5.6 11 5.53 2 

Japonia  10 5.6 16 5.41 6 
 

Sursa: World Economic Forum 2015. 
 

 

Pentru al doilea an consecutiv, Singapore și Finlanda sunt în fruntea clasamentului cu o 

infrastructură -TIC digitală remarcabilă, un  sistem robust de inovare şi un nivel înalt de 

utilizare TIC.  
 

Susţinut de un guvern cu o strategie digitală apriată, care oferă cele mai bune servicii on-

line din lume şi o calitate superioară de învăţământ, Singapore a devenit unul dintre cele 

mai performante state bazate pe cunoaştere şi este o forţă propulsoare în domeniul TIC la 

nivel mondial, deținând unul din primele două locuri în clasament încă din anul 2010. 
 

Elveţia, SUA şi Marea Britanie, recunoscând potenţialul TIC, s-au angajat într-o nouă 

revoluţie economică şi socială, investind substanţial în dezvoltarea lor digitală, astfel 

menținându-se în topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI. 
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Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional NRI 
 

 

Tehnologiile informaţiei şi telecomunicaţiilor aduc un aport decisiv pentru îmbunătăţirea 

competitivităţii mediului de afaceri, creşterea eficienţei sectorului public şi reducerea 

birocraţiei, contribuind astfel la ameliorarea nivelului de trai al cetăţenilor. 
 

Eforturile depuse în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii sectorului 

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

În scopul maximizării impactului pozitiv TIC şi asigurării unei sinergii multisectoriale pe 

orizontală, Guvernul Republicii Moldova a aprobat în anul 2013 Strategia naţională de 

dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”. Acest document de 

planificare strategică pe termen lung se axează pe trei piloni principali care stau la baza 

dezvoltării societăţii informaţionale: infrastructură şi acces, conţinut digital şi servicii 

electronice, fortificarea capacităţilor de utilizare a beneficiilor TIC. Efectul scontat vizează 

transparentizarea actului guvernării, îmbunătăţirea şi extinderea gamei de servicii 

electronice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, dezvoltarea contentului digital local, 

accesibilitatea si diversificarea reţelelor de comunicaţii electronice.  
 

La nivel mondial, Republica Moldova a avansat nouă poziții în clasamentul general a 

Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015, ajungând pe locul 68 din 143 

de țări și devansând state ca Ucraina, Bulgaria și Serbia (Tabelul 2). Îmbunătățirea la 

nivelul punctajului obținut este însa nesemnificativa - 4,0 fata de 3,9 (pe o scara de la 1 - 

cel mai slab, la 6 - cel mai bun).  
 

La nivel european, persistă decalajul faţă de media europeană, atestând tendinţa de 

apropiere de statul vecin România (poziţia 63) dar şi o depăşire a Ucrainei (poziţia 71).  
 

Tabelul 2. Republica Moldova în clasamentul internaţional NRI-2015 
 

 

Sursa: World Economic Forum 
 

Deşi se situează cu două poziţii mai sus comparativ cu Moldova, Romania a înregistrat un 

progres vizibil (+12 poziții) comparativ cu anii anteriori, situându-se anul acesta pe locul 

63, faţă de 75 în NRI-2014. 

Menţionăm faptul, că Republica Moldova este înaintea unor state est-europene ca Serbia 

(poziţia 77), Albania (poziţia 92). 
 

La nivel regional, în clasamentului statelor CSI, Moldova s-a plasat pe locul 6, (Tabelul 3) 

fiind depăşită de Kazahstan (poziţia - 40), Federaţia Rusă (poziţia - 41), Azerbaidjan 

(poziţia - 57) , Armenia (poziţia - 58) şi Georgia (poziţia - 60). Ucraina, având un proces 

 2008 

 (134 ţări) 

2010  

(138 ţări) 

2011 

(142 ţări) 

2012  

(144 ţări) 

2013 

(148 ţări) 

2014 

(143 ţări) 

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

Ţara top în lume  5,85 1 5,60 1 5,94 1 5,98 1 6,04 1 6,0 1 

Moldova 3,30 99 3,45 97 3,78 78 3,84 77 3,89 77 4,0 68 

România 3,97 58 3,81 65 3,90 67 3,86 75 3,95 75 4,2 63 

Ucraina 3,88 62 3,53 90 3,85 75 3,87 73 3,87 81 4,0 71 

Media Europei  4,54 - 4,36 - 4,42 - 4,9 - 4,68 - 4,91 - 

Media mondială 3,69 - 3,9 - 3,95 - 3,96 - 4,0 - 3,91 - 

Media CSI 3,35 - 3,48 - 3,67 - 3,81 - 4,02 - 4,04 - 

http://egov.md/images/w-egdi_romania.pdf
http://egov.md/images/w_egdi_ucraina.pdf
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regresiv înregistrat în anii precedenți, anul acesta totuși a reușit să facă un salt de 10 poziții 

în clasament, ocupând locul 71. 
 

Tabelul 3. Lista ţărilor CSI, după valoarea Indicelui NRI-2015 

   

N/o  Ţările CSI Locul 
Indicele 

NRI 

Sub-indici 

MEDIUL PREGĂTIREA UTILIZAREA IMPACTUL 

1 Kazahstan 40 4,5 4,2 5,5 4,4 4,1 

2 Federaţia Rusă 41 4,5 4,0 5,6 4,4 4,1 

3 Azerbaidjan 57 4,3 3,9 4,9 4,3 4,0 

4 Armenia 58 4,2 3,9 5,3 3,9 3,9 

5 Georgia 60 4,2 4,0 5,3 3,8 3,8 

6 Moldova 68 4,0 3,5 5,1 3,8 3,7 

7 Ucraina 71 4,0 3,6 5,6 3,4 3,5 

8 Kîrgîzstan 98 3,5 3,6 4,6 3,0 3,0 

9 Tadjikistan 117 3,2 - 3,0 2,9 3,2 

10 Uzbekistan - - - - - - 

11 Turkmenistan - - - - - - 

12 Belarus - - - - - - 

 Media CSI - 4,04 3,84 5,00 3,50 3,76 
             

Sursa: World Economic Forum 
 

Statele CSI au înregistrat cele mai înalte valori la sub-indicii PREGĂTIREA şi 

UTILIZAREA, la care Republica Moldova s-a remarcat cu valorile respectiv de 5,1 şi 3,8 

puncte, fapt ce indică asupra flexibilităţii implementării TIC în societate. 

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.  
 

Republica Moldova în clasamentul global NRI-2015 

dezagregat pe sub-indici 
 

Sub-indicele MEDIUL - caracterizează abilitatea ţării de a adopta un cadru reglementar 

complex şi utiliza tehnologii avansate şi comunicaţii în activităţile şi procesele de 

producţie pentru creşterea eficienţei şi competitivităţii. Acesta 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 înregistrând 

aceiași valoare ca anul precedent a urcat cu 2 poziţii, astfel fiind plasată pe locul 124. 

Aportul negativ l-au avut în special indicatorii: Independenţa instanţelor de drept (poziţia 

140), Eficienţa sistemului juridic de reglementare (poziţia 133), Eficienţa sistemului 

juridic în soluţionarea litigiilor (poziţia 126), Protecţia proprietăţii intelectuale (poziţia 

117) şi Eficacitatea organelor de drept (poziţia 114). 
 

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

mediul de afaceri, totodată măsurând condiţiile existente de facilitare a inovării.  
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La acest pilon, Moldova a progresat cu circa 14 poziţii faţă de ratingul precedent şi s-a 

plasat pe locul 91 cu o valoare de 4,0 puncte. Chiar daca efectele stagnării încă persistă, 

totuși este bine ca am reușit puțin să ne îmbunătățim valorile la pilonul menţionat: 

Achizițiile guvernului in tehnologiile avansate (poziţia 126), Calitatea joasă a 

managementului în şcoli (poziţia 125), Intensitatea concurenței locale (poziţia 99), 

Disponibilitatea capitalului de risc (poziţia 116), precum şi Disponibilitatea slabă de noi 

tehnologii (poziţia 96). 
 

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

 Sub-indicele 

MEDIUL 

Mediul politic 

 şi regulator 

Mediul de afaceri 

 şi inovarea 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Ţara top  5,9 1 5,9 1 6,0 1 

Moldova 3,5 112 3,0 124 4,0 91 

România 4,0 64 3,7 72 4,3 66 

Ucraina 3,6 104 3,0 122 4,2 77 

Media Europei 4,63 - 4,42 - 4,85 - 

Media mondială  4,06 - 3,84 - 4,29 - 

Media CSI 3,84 - 3,38 - 4,29 - 
 

Sursa: World Economic Forum.  

Astfel, pe sub-indicele MEDIUL, la majoritatea indicatorilor stagnăm. Deși, Republica 

Moldova a avansat cu 9 poziţii în clasament şi s-a poziţionat pe locul 112 cu valoarea de 

3,5 puncte, celelalte state au evoluat mai bine determinând poziţionarea noastră în 

ratinguri. Stagnarea acestor indicatori a fost determinată de lipsa independenţei juridice, 

cadrul reglementar neadecvat în soluţionarea litigiilor precum şi nerespectarea dreptului de 

proprietate. La capitolul independenţa justiţiei, Moldova este plasată pe poziţia 140 din 143 

de state, iar sistemul judecătoresc este caracterizat ca fiind extrem de ineficient. Se atestă o 

careva ameliorare a mediului de afaceri, dar schimbările sunt destul de lente şi nu au 

consistenţă. 
 

 

Sub-indicele PREGĂTIREA, evaluează starea de pregătire a societăţii de a utiliza 

infrastructura TIC pin prisma a 3 piloni: Infrastructura, Accesibilitatea şi Abilităţi, care la 

rândul său cuprind 11 variabile (Tabelul 5). 
 

 

Pilonul infrastructura (4 variabile), caracterizează nivelul de dezvoltare a infrastructurii 

TIC utilizând următorii indicatori: acoperirea reţelei mobile, lăţimea benzii de Internet, 

servere securizate de Internet, şi producerea de energie electrică pe cap de locuitor. La 

acest pilon, deşi s-au atestat progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii TIC, ţara 

noastră deţinând poziţia medie, a coborât 9 poziţii în rating faţă de anul 2014 - locul 69 din 

clasament cu valoarea de 4,2 puncte. Scăderea fiind determinată de evoluţia mai accelerată 

a altor state (de ex: Ucraina +28 poziţii, Kazahstan +9 poziţii, Rusia +8 poziţii…). 
 

Pilonul accesibilitatea la TIC (3 variabile) evaluează costul de acces la telefonia mobilă şi 

Internet fix, precum şi competitivitatea din sectorul de telefonie şi Internet, care determină 

acest cost. Pe o scară de la 1 la 7, Republica Moldova este notată cu 6,0 puncte şi se află pe 

locul 37 în rating, coborând 6 poziţii faţă de anul trecut. 
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La acest pilon, Moldova a depăşit aşa state dezvoltate ca Germania (poziţia 41), Marea 

Britanie (poziţia 51), SUA (poziţia 53), Belgia (poziţia 56), Elveţia (poziţia 65). Iar după 

nivelul competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet, ţara noastră se afla la nivelul 

țărilor dezvoltate. 
 

Pilonul abilităţi (4 variabile) estimează calitatea sistemului de învăţământ, calitatea 

studiilor în domeniul ştiinţelor exacte, nivelul de alfabetizare precum şi rata 

învăţământului secundar, care conduc la eficientizarea utilizării TIC. Moldova la acest 

pilon a urcat 13 poziţii în rating, fiind notată cu 5,0 puncte şi s-a plasat pe locul 71. La trei 

din cele 4 variabile au fost atinse valori mai avantajoase comparativ cu anul 2014. 
 

  Tabelul 5. Moldova în clasamentul global NRI dezagregat pe sub-indicele PREGĂTIREA 
 

 Sub-indicele 

PREGĂTIREA 
Infrastructura  

Accesibilitatea 

la TIC 
Abilităţi 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Ţara top  6,7 1 7,0 1 6,6 18 6,5 1 

Moldova 5,1 53 4,2 69 6,0 37 5,0 71 

România 5,2 47 4,6 52 5,5 59 5,5 38 

Ucraina 5,6 28 4,7 46 6,6 10 5,6 36 

Media Europei 5,63 - 5,57 - 5,64 - 5,66 - 

Media mondială  4,58 - 4,05 - 4,95 - 4,67 - 

Media CSI 5,0 - 4,0 - 5,7 - 5,2 - 
 

Sursa: World Economic Forum. 
 

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

înaltă poziţie – locul 53, depăşind media mondială (4,58) şi apropiindu-ne de media 

europeană (5,63). Poziţia ţării noastre a fost influenţată pozitiv de toți pilonii acestui sub-

indice. 

Extinderea rapidă a accesului la un Internet mai rapid şi mai ieftin a stimulat utilizarea 

acestuia în ţara noastră, coeficientul de lăţime benzii de Internet la canale internaţionale 

per utilizator, a crescut esenţial în ultimii ani, poziționând Moldova printre cele mai 

avansate ţări la acest indicator (locul 24) şi lăsând în urma sa aşa state europene ca 

Germania (locul 30), Franţa (locul 26), Italia (locul 28), ş.a. Iar după nivelul 

competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet, ţara noastră s-a clasat pe prima poziţie în 

lume, atestând o dinamică pozitivă pe piaţa serviciilor de acces la Internet de bandă largă. 
 

Sub-indicele UTILIZAREA măsoară nivelul de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţiilor de către cetăţeni, mediul de afaceri şi Guvern prin intermediu a 16 

variabile, grupate în 3 piloni (Tabelul 6).  
 

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

la nivel individual şi pe gospodării, 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 la nivel de valori nu s-au înregistrat schimbări 

esenţiale (4,2), dar la nivel de poziție am urcat 9 trepte (poziţia - 64). Valorile celor 7 



Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015 
 

indicatori ai pilonului au înregistrat și ele schimbări favorabile față de anul 2014, fapt care 

a sporit uşor poziţiile acestora în clasament. 

Conform datelor oficiale, în anul 2014 penetrarea telefoniei mobile a atins 122,9%, 

penetrarea serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă a ajuns la 14,3%. Ponderea 

gospodăriilor care dispun de calculator constituie 67%, iar 66% au acces la Internet. 
 

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 inovări în activitatea sa, precum şi în măsura în care acestea folosesc Internetul în 

tranzacţiile şi operaţiunile zilnice.  

Acest pilon a defavorizat mult ţara noastră, plasând-o pe poziţia 114, cauzele principale 

fiind capacitatea scăzută pentru inovaţie (poziţia 127), nivelul redus de absorbţie a 

tehnologiilor la întreprinderi (poziţia 109), şi gradul redus de pregătire a personalului 

(poziţia 119). La aceşti indicatori, Moldova se situează pe ultimul loc în Europa Centrală şi 

de Est.  
 

Utilizarea TIC de către administraţia publică (3 variabile) analizează importanţa 

politicilor elaborate de Guvern în vederea dezvoltării tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor, precum şi numărul serviciilor on-line furnizate de acesta. La acest pilon 

Moldova a avansat cu 10 poziţii faţă de anul 2014 (poziţia - 65), în același timp 

înregistrând o creştere uşoară pe 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 60). 
 

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

 Sub-indicele 

UTILIZAREA 

Utilizarea TIC 

de către cetăţeni 

Utilizarea TIC în 

mediul de afaceri 

Utilizarea TIC în 

administraţia publică 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Ţara top  5,9 1 6,8 1 6,1 1 6,2 1 

Moldova 3,8 71 4,2 64 3,2 114 4,0 65 

România 3,9 66 4,5 61 3,5 76 3,6 85 

Ucraina 3,4 94 3,7 78 3,5 78 2,9 124 

Media Europei 4,75 - 5,51 - 4,41 - 4,35 - 

Media mondială  3,90 - 3,95 - 3,80 - 3,98 - 

Media CSI 3,5 - 3,8 - 3,4 - 4,0 - 

Sursa: World Economic Forum.  

Concluzionând cele expuse, per ansamblu pe sub-indicele UTILIZAREA, Moldova nu a 

înregistrat schimbări esenţiale la nivel de valori comparativ cu anul 2014, dar în poziţie am 

avansat cu 12 trepte în clasament – locul 71. Gradul redus de utilizare TIC în mediul de 

afaceri, precum şi capacitatea scăzută pentru inovaţie defavorizează foarte mult poziţia 

ţării noastre la acest capitol. În comparaţie cu statele europene, Republica Moldova, se 

plasează la capătul clasamentului, alături de: Serbia, Albania şi Ucraina. Managementul 

cunoştinţelor este principala provocare a noii economii. În condiţiile unui impact crescând 

al tehnologiilor Internet şi Intranet în toate domeniile, se deschide o formidabilă cursă a 

competitivităţii, în care managerii au un rol central.  
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Sub-indicele IMPACTUL evaluează impactul economic şi impactul social al TIC asupra 

creşterii economice în baza a 8 variabile grupate în doi piloni.  
 

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 a scăzut cu 2 poziţii faţă de anul 2014 şi s-a plasat pe 

locul 79. O scădere de 8 poziţii a înregistrat Moldova și la numărul de cereri şi brevete în 

domeniul TIC depuse în temeiul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor – PCT, 

clasându-se la acest indicator pe poziţia 62. Oricum, încurajarea slabă a inovaţiilor locale 

în domeniul produselor şi serviciilor TI au dezavantajat valoarea ţării pe acest pilon. 

(poziţia – 115). 
 

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

mediului, educaţiei, consumului de energie, progresul în sănătate etc. La acest pilon 

rămânem la același nivel ca anul precedent (poziţia – 60), deşi în valoare s-a constatat o 

mică creștere pe pilon (4,3), în comparație cu ţările vecine care au rămas la aceiași valoare 

– România (3,3) şi Ucraina (3,2). Rezultatele obţinute au fost favorizate de nivelul înalt de 

e-participare (poziţia – 40), precum şi accesului Internet în şcoli (poziţia – 49).  
  

Tabelul 7. Moldova în clasamentul global NRI dezagregat pe sub-indicele IMPACTUL 
 

 Sub-indicele 

IMPACTULUI 
Impactul economic Impactul social 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Ţara top 6,0 1 6,1 1 6,2 1 

Moldova 3,7 67 3,1 79 4,3 60 

Ucraina 3,5 82 3,3 67 3,7 89 

România 3,5 80 3,1 85 4,0 77 

Media Europei 4,52 - 4,24 - 4,81 - 

Media mondială  3,78 - 3,45 - 4,12 - 

Media CSI 3,76 - 3,29 - 4,27 - 
 

Sursa: World Economic Forum.  
 

Prin urmare, la capitolul IMPACTUL Republica Moldova a urcat doar o poziţie, plasându-

se pe locul 67 cu o valoare de 3,7 puncte pe o scară de la 1 la 6, calificativ ce atribuie ţării 

noaste o poziţie medie între statele Europei de Est şi a Asiei Centrale în promovarea 

schimbărilor structurale în acest sector. S-a atestat un uşor excedent al valorilor şi 

poziţiilor pe ambii piloni ai sub-indicelui faţă de anul 2014, precum şi faţă de ţările vecine 

– România (locul 100) şi Ucraina (locul 98).  

Totuşi, performanţa inovaţională a Republicii Moldova în comparaţie cu ţările UE este cu 

mult mai scăzută, iar impactul inovaţional asupra economiei naţionale rămâne redus. 

Promovarea implementării inovaţiilor în republică va oferi noi sisteme de educație și 

cercetare-dezvoltare-inovare, performante, creând condiții favorabile dezvoltării 

antreprenoriatului și stimulând afacerile firmelor inovative.  
 

Datele referitor la poziţia şi valorile obţinute de către Republica Moldova în Clasamentul 

global al Indicelui NRI-2015, dezagregat pe fiecare componentă a indicelui (53 variabile), 

sunt indicate în Anexa la prezentul Raport de sinteză. 
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Concluzii generale  
 

 

Republica Moldova este percepută astăzi în lume ca având o economie bazată pe utilizarea 

intensivă a factorilor primari (instituţiile guvernamentale, mediul macroeconomic, 

infrastructura, educaţia), căror le revine rolul central în asigurarea competitivităţii 

economiei naţionale şi a unei dezvoltări sustenabile. 
 

Conform “The Global Information Technology Report 2015”, rezultatele Republicii 

Moldova reflectă o consolidare continuă a economiei digitale, care se extinde în toate 

sectoarele economiei şi vieţii sociale. Tendinţe pozitive de îmbunătăţire a valorii Indicelui 

NRI s-au înregistrat la o mare parte din cei 10 piloni care formează indicele integrat pe ţară 

(Figura 3).  

În clasamentul global al Indicelui NRI-2015, Republica Moldova a urcat 9, plasându-se pe 

locul 68, înregistrând 4,0 puncte din 6,0 maxim. Țările vecine: România și Ucraina se 

plasează pe poziția 63 și 71 respectiv. Menţionăm faptul, că Republica Moldova este 

înaintea unor state europene ca Serbia (poziţia 77), Albania (poziţia 92) și Bulgaria 

(poziţia 73) . 
 

Cea mai înaltă valoare la nivel de sub-indici, Republica Moldova a obţinut la sub-indicele 

Pregătirea (poziţia 53, valoarea 5,1), graţie nivelului suficient de pregătire a societăţii de a 

utiliza infrastructura TIC (Figura 3). Remarcabil este faptul, că după nivelul 

competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet, ţara noastră de rând cu statele dezvoltate, 

s-a clasat pe prima poziţie în lume.  

O poziţie medie între statele Europei de Est şi a Asiei Centrale o deţine Moldova şi pe sub-

indicele IMPACTUL (poziţia 67, valoarea 3,7), rezultatele fiind favorizate de nivelul înalt 

de e-participare. 

Stagnarea valorii medii a NRI a fost influenţată de scorurile joase obţinute la sub-indicele 

MEDIUL (poziţia 112, valoarea 3,5) pe majoritatea componentelor acestuia. Rezultatele 

reflectă nivelul scăzut a independenţei juridice, cadrul reglementar neadecvat în 

soluţionarea litigiilor precum şi nerespectarea dreptului de proprietate. La capitolul 

independenţa justiţiei, Moldova este plasată pe poziţia 140 din 148 de state, iar sistemul 

judecătoresc este caracterizat ca fiind extrem de ineficient.  
 
              

                   Figura 3. Evoluţia Indicelui NRI dezagregat pe sub-indici în Republica Moldova
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Cele mai înalte valori sunt înregistrate la pilonii: Infrastructura (4,2), Accesibilitatea TIC 

(6,0), Abilităţi TIC (5,0), graţie competitivităţii serviciilor internet şi telefonie, tarifelor 

pentru internet în bandă largă, lăţimii de bandă internaţională garantată.                          

Populaţia foloseşte tot mai larg        Figura 4. Indicele NRI dezagregat pe piloni          

mijloacele şi serviciile TIC. 

Remarcabil fapt, că după gradul 

de Accesibilitate a TIC, Moldova 

a depăşit aşa state dezvoltate ca 

Germania (poziţia 41), Marea 

Britanie (poziţia 51), SUA 

(poziţia 53), Belgia (poziţia 56), 

Elveţia (poziţia 65). Cele mai 

joase valori sunt înregistrate la 

pilonul Mediul politic şi regulator 

(3,0). Pentru Republica Moldova, 

cea mai precară situaţie se atestă 

anume la capitolele privind 

independenţa instanţelor de drept, 

eficienţa sistemului juridic de 

reglementare, eficacitatea organelor de drept, la care ţara noastră se plasează la capătul 

clasamentului, alături de țările Africii.  
 

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 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 consolidarea capacităţii de inovare a 

întreprinderilor, de reformarea profundă a sistemului juridic şi de respectarea dreptului de 

proprietate intelectuală. Ținând cont de deficienţele persistente, fiecare organizaţie şi 

fiecare cetăţean trebuie să-şi pună problema valorificării oportunităţilor oferite de 

societatea informaţională, noua arhitectură a lumii urmând să depindă atât de capacitatea 

valorificării acestor oportunităţi cât şi de efectul globalizării informaţionale asupra 

mentalităţii instituţiilor de guvernare, comunităţilor şi în special asupra cetăţeanului. 
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Anexă 

Moldova (2015)  
 

Indicele pregătirii de reţea - NRI 2015 .....68 ..4.0 

Indicele pregătirii de reţea - NRI 2014 (148 țări) .................... 77 .....3.9 

Indicele pregătirii de reţea - NRI 2013 (144 țări) .................... 77 .....3.8 

A. Sub-indicele MEDIUL....................................................... 112 .....3.5 
1pilon: Mediul politic şi regulator........................................ 124 .....3.0 
2pilon: Mediul de afaceri şi inovare...................................... 91 .....4.0 

B. Sub-indicele PREGĂTIREA............................................... 53 .....5.1 
3 pilon: Infrastructura şi conţinutul digital............................. 69 .....4.2 
4 pilon: Accesibilitatea la TIC............................................... 37 .....6.0 
5 pilon: Abilităţi .................................................................... 71 .....5.0 

C. Sub-indicele UTILIZAREA................................................. 71 .....3.8 
6 pilon: Utilizarea TIC de către cetăţeni............................... 64 .....4.2 
7 pilon: Utilizarea TIC în mediul de afaceri......................... 114 .....3.2 
8 pilon: Utilizarea TIC în administraţia publică...................... 65 .....4.0 

D. Sub-indicele IMPACTUL..................................................... 67 .....3.7 
9 pilon: Impactul economic.................................................... 79 .....3.1  
10 pilon: Impactul social  ...................................................... 60 .....4.3 

  

Indicele pregătirii de reţea - NRI dezagregat  

 
INDICATORUL                                              LOCUL (143) / VALOAREA 

1pilon: Mediul politic şi regulator  
1.01 Eficacitatea organelor de drept . .........................114 ......... 2.8 
1.02 Legile privind TIC...................................................77 ......... 3.9 
1.03 Independenţa instanţelor de drept ......................140 .......... 2.0 
1.04 Eficienţa sistemului juridic în soluţionarea litigiilor.126 ........ 2.7 
1.05 Eficienţa sistemului juridic de reglementare .. …..133 ......... 2.3 
1.06 Protecţia proprietăţii intelectuale ..........................117 ......... 2.8 
1.07 Rata pirateriei software, % software-ul instalat.....103 .......... 90 
1.08 Nr. procedurilor la executarea unui contract ..........22 ........... 31 
1.09 Nr. de zile necesar la executarea unui contract ....78 .......... 567 
 

2 pilon: Mediul de afaceri şi inovare  
2.01 Disponibilitatea tehnologiilor noi ............................96 .......... 4.3 
2.02 Disponibilitatea capitalului de risc .. .....................116 .......... 2.2 
2.03 Rata de impozit - total, % profitul ............................79 ....... 39.7 
2.04 Nr. de zile pentru a porni o afacere.........................27 ............. 6 
2.05 Nr. de proceduri pentru a porni o afacere................38 ............. 5 
2.06 Intensitatea concurenței locale ................................99 .......... 4.7 
2.07 Rata brută de cuprindere în învățământul super., %..69... ... 40.1 
2.08 Calitatea managementului în şcoli .........................125 ........ 3.2 
2.09 Achizițiile guvernului în tehnologiile avansate…......126 ........ 2.7 
 

3 pilon: Infrastructura şi conţinutul digital  
3.01 Producerea de energie electrică, kWh/locuitor ........86 .. 1,625.3 
3.02 Rata de acoperire telefonie mobilă, % pop. ............66 ....... 99.0 
3.03 Lățimea benzii Internet, Kb/s per utilizator...............24 ..... 115.8 
3.04 Securitatea serverilor Internet /milion pop. ............75 ........ 24.7 
 

4 pilon: Accesibilitatea la TIC  
4.01 Tariful la telefonia mobilă (pre-paid), PPP $/min.. ...62 ...... 0.24 
4.02 Internet în bandă largă la puncte fixe, PPP $/lună ..44 .... 26.51 
4.03 Internet & telefonie, concurență, 0–2 (best) .............1 ....... 2.00 
 

5 pilon: Abilităţi  
5.01 Calitatea sistemului de învăţământ…....................103 ......... 3.2 
5.02 Calitatea studiilor în domeniul ştiinţelor exacte…....80 ......... 4.0 
5.03 Rata învăţământului secundar, % …….…………....73 ....... 88.2 
5.04 Nivelul de alfabetizare, % .......................................14 ....... 99.4 

 
 
Sursa: World Economic Forum 
 
 
 
 

6 pilon: Utilizarea TIC de către cetăţeni 
6.01 Nr. de abonaţi la telefonia mobilă /100 pop. .........83 ........ 106.0 
6.02 Utilizatori Internet, %.............................................70 .......... 48.8 
6.03 Gospodării cu calculatoare, % ..............................66 .......... 49.5 
6.04 Accesul gospodăriilor la Internet, % .....................64 .......... 46.0 
6.05 Nr. abonați Internet în bandă largă fix./100 pop.. ..52…...… 13.4 
6.06 Utilizatori Internet mobil în bandă largă/100 pop. ….47 …....47.2 
6.07 Utilizarea rețelelor sociale virtuale… .......................73 .......... 5.6 
 

7 pilon: Utilizarea TIC în mediul de afaceri 
7.01 Absorbţia tehnologiilor la întreprinderi ...................109 .......... 4.1 
7.02 Capacitatea pentru inovaţie …................................127 ......... 3.0 
7.03 PCT brevete, cereri / milioane pop. ..........................67 ......... 1.2 
7.04 Afaceri pentru afaceri utilizând Internetul..................93 ......... 4.4 
7.05 Afaceri pentru consumatori utilizând  Internetul.. ......85 ........ 4.2 
7.06 Gradul de pregătire a personalului ….....................119 ......... 3.4 
 

8 pilon: Utilizarea TIC în administraţia publică 
8.01 Utilizarea TIC de către administraţia publică.............87 ......... 3.7 
8.02 Servicii on-line furnizate de Guvern, 0–1 (best) .......60 ........ 0.53 
8.03 Succesul Guvernului în promovarea TIC .................67 .......... 4.2 
 

9 pilon: Impactul economic 
9.01 Impactul TIC asupra produselor și serviciilor noi.. ....115 ...... 3.7 
9.02 PCT brevete, cereri în TIC/milioane pop. ….…..........62 ........ 0.4 
9.03 Impactul TIC asupra noilor modele de organizare….106 ....... 3.6 
9.04 Locuri de muncă bazate pe cunoaștere,………….….48 ..…..30.0 
        % din forța de muncă  

 
10 pilon: Impactul social   

10.01 Impactul TIC asupra accesului la serviciile de bază...88...... 3.8 
10.02 Internet acces în școli….............................................49 ...... 4.9 
10.03 Utilizarea TIC & eficiența Guvernului.........................80 …... 3.9 
10.04 Indicele  E-Participare, 0–1 (best)..............................40 ..... 0.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORUL                                              LOCUL (143) / VALOAREA 



 


