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      Raportul Mondial privind Tehnologiile Informaţionale este un proiect de cercetare 

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

INSEAD, care măsoară capacitatea economiilor statelor lumii de a utiliza tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţiile întru consolidarea competitivităţii şi accelerarea dezvoltării.  

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

NRI (Networked Readiness Index), care are scopul de a estima capacitatea comunităţilor de 

participare la lumea conexă şi de folosire TIC pentru sporirea nivelului de dezvoltare şi a 

competitivităţii  ţărilor dezvoltate şi în curs de dezvoltare. 

      Raportul este compus din 4 părţi tematice: Prima parte descrie metodologia de calcul a 

indicelui– NRI, precum şi opinia experţilor vizavi de hiperconectare. Partea a doua include 

două studii de caz, care arată eforturile depuse de Azerbaidjan şi Mauritius pentru 

dezvoltarea domeniului TIC. Partea 3 oferă informaţii detaliate despre fiecare din cele 142 

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. 

      Actuala ediţie a raportului Forumului Economic Mondial  prezintă o nouă metodologie 

de calcul al indicelui NRI ca urmare a progresului în industria TIC cu următoarele 

modificări: 

1. Introducerea unui sub-indice suplimentar „Impactul TIC”; 

2. Redefinirea pilonilor sub-indicelui Pregătirea;  

3. Restructurarea pilonilor sub-indicelui Mediul; 

4. Separarea pilonului folosirea şi impactul din sub-indicele Folosirea; 

5. Actualizarea variabilelor indicelui NRI. 

Indicele pregătirii de reţea este considerat un indice complementar şi se calculează în baza a 

53 de indicatori, clasificaţi în 4 grupuri a câte 4 categorii-piloni fiecare: (Figura 1) 

La etapa de coletare 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.  

      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.  

      Metodologia de calcul a indicelui pregătirii de reţea pe sub indici este prezentată în 

(Figura 2).  
 

 

 

 

 



Figura 1. Structura Indicelui NRI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodologia de calcul a 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 înregistrat tendinţe pozitive de creştere la toţi sub-indicii analizaţi, cu 

unele excepţii notabile.  

      Prima poziţie în clasament, pentru al treilea an consecutiv este ocupată de Suedia (5,94), 

oferind unul din cele mai bune climate investiţionale combinat cu cel mai înalt grad de 

pregătire şi utilizare a tehnologiilor avansate, ceea ce duce la maximizarea efectelor 

economice şi sociale ale TIC. 

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

 

Ţara 

2011 2010 Abaterea absolută 

Locul 
Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 
Locul 

Valoarea 

Indicelui 

Suedia  1 5,94 1 5,60 0 +0,34 

Singapore  2 5,86 2 5,59 0 +0,27 

Finlanda 3 5,81 3 5,43 0 +0,38 

Danemarca 4 5,70 7 5,29 3 +0,41 

Elveţia  5 5,61 4 5,33 1 +0,28 

Olanda  6 5,60 11 5,19 5 +0,41 

Norvegia  7 5,59 9 5,21 2 +0,38 

Statele Unite 8 5,56 5 5,33 3 +0,23 

Canada 9 5,51 8 5,21 1 +0,3 

Marea Britanie 10 5,50 15 5,12 5 +0,38 
Sursa: World Economic Forum.                                        

      Singapore ocupă poziţia a doua în clasament (5,86), evidenţiindu-se cu cel mai favorabil 

mediu politic şi de reglementare din lume.  

      Pe poziţia a treia se situează Finlanda (5,81), aceasta datorându-se nivelului înalt de 

pregătire al ţării şi anume tehnologiilor relativ ieftine şi infrastructura excelentă. Penetrarea 

de noi tehnologii este printre cele mai dense din lume, peste 80 la sută din populaţie din 

gospodării deţin un PC şi sunt conectate la Internet.  

      Pe poziţia a patra din clasament se situează Danemarca cu un punctaj de 5,70 aceasta 

datorându-se accesibilităţii largi a TIC în cadrul populaţiei. 

      Următoarele poziţii în topul celor 10 ţări cu nivel avansat de dezvoltare a sectorului TIC 

sunt ocupate de către Elveţia, Olanda, Norvegia, SUA, Canada, şi Marea Britanie.  

 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional NRI 
 
 

      La nivel mondial, Republica Moldova a înregistrat un salt de 19 poziţii în clasamentul 

mondial şi s-a plasat pe locul 78 din 142 de state, acumulând 3,8 de puncte din 6 şi 

înregistrând o majorare cu 0,33 puncte faţă de clasamentul precedent.  

      Totuşi, se atestă o rămânere în urmă a Republicii Moldova faţă de media mondială (3,95) 

şi ţările vecine România (3,90) şi Ucraina(3,85).  

 

 

 
 



Tabelul 2. Republica Moldova în clasamentul internaţional NRI-2011 

Sursa: World Economic Forum 
 

      În fruntea clasamentului statelor CSI se situează Kazahstan (poziţia - 55), iar cel mai 

mare salt în rating, de circa 22 poziţii la efectuat Federaţia Rusă. 

      Comparativ cu ţările CSI, Moldova se plasează pe locul 5 fiind depăşită de Kazahstan 

(poziţia - 55), Federaţia Rusă (poziţia - 56), Azerbaidjan (poziţia - 61), şi Ucraina (poziţia - 

75). (tabelul 3) 
 

Tabelul 3. Lista ţărilor CSI, aranjate după valoarea Indicelui NRI- 2011 
 
 

N/o Ţările CSI Locul 
Indicele 

NRI 

Sub-indici  

Mediul  Pregătirea Folosirea Impactul 

1 Kazahstan 55 4,03 3,70 5,06 3,61 3,73 

2 Federaţia Rusă  56 4,02 3,54 5,41 3,69 3,43 

3   Azerbaidjan 61 3,95 3,73 4,86 3,73 3,48 

4   Ucraina 75 3,85 3,31 5,34 3,31 3,42 

5 Moldova 78 3,78 3,45 5,22 3,24 3,21 

6   Georgia 88 3,60 3,77 4,15 3,21 3,26 

7 Armenia   94 3,49 3,42 4,26 3,24 3,05 

8 Tadjikistan 114 3,19 3,67 3,28 2,81 2,99 

9 Kîrgîzstan 115 3,13 2,99 3,93 2,68 2,91 

10 Uzbekistan - - - - - - 

11 Belarus - - - - - - 

12 Turkmenistan - - - - - - 

 Media CSI - 3,67 3,50 4,61 3,28 3,27 
             Sursa: World Economic Forum. 

 

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

indicele pregătirea, la care Republica Moldova s-a remarcat cu o valoare de 5,22 puncte, 

fapt ce indică asupra flexibilităţii implementării TIC în societate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 

(142 ţări) 

2010 

(138 ţări) 

2008 

(134 ţări) 

2007 

(127 ţări) 

2006 

(122 ţări) 

NRI Locul NRI Locul NRI Locul NRI Locul NRI Locul 

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

Media 

mondială 

3,95 - 3,9 - 3,69 78 3,93 - 3,84 - 

Ţara top în 

lume 

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

EU min 3,49 94 3,24 110 3,80 69 3,71 68 3,53 72 

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

Ucraina 3,85 75 3,53 90 3,88 62 3,69 70 3,46 75 



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 modul în care cadrul legal 

facilitează nivelul de penetrare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, creând un mediu 

deschis pentru dezvoltarea afacerilor.  

      Prin prisma acestui pilon, Republica Moldova a obţinut o valoare de 3,08 puncte, 

plasându-se pe locul 109 şi situându-se sub media mondială (3,82).  

Timpul restrâns şi simplitatea procedurii de iniţiere a unui contract au ajustat valoarea 

respectivă, în timp ce independenţa juridică şi protecţia drepturilor de autor au diminuat-o.  

      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 3,81 puncte, şi deţine locul 89 depăşind media CSI (3,76 
puncte), valoarea minimă din Europa (3,75 puncte). Un aport la valoarea obţinută l-a avut 

variabila „rata totală a impozitului pe venit”, unde R. Moldova s-a plasat pe poziţia 39 din 

142 de state. Stagnarea creşterii acestui indicator a fost determinată de nivelul scăzut de 

procurarea a tehnologiilor avansate de către Guvern.  

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 

Moldova 3,08 109 3,81 89 

Media CSI 2,91 - 3,76 - 

Ţara top în lume 5,86 2 5,15 11 

EU min 2,88 125 3,75 98 

România 3,37 95 4,02 68 

Ucraina 2,88 125 3,75 98 

Media mondială  3,824,2 - 4,08 - 

                         Sursa: World Economic Forum. 
 

      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, şi producţia de energie electrică). Valoarea acestui 

pilon în Republica Moldova constituie 4,26 puncte poziţionându-se pe locul 63, astfel 

depăşind media mondială (4,07 puncte), media CSI (3,72) şi Ucraina (3,76 puncte). Acest 

fapt se datorează lăţimii benzii internaţionale de Internet (poziţia - 20) şi nivelului de 

acoperire a reţelei mobile (poziţia - 72) în comparaţie cu alte state. 

      Pilonul accesibilitatea (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 6,36 puncte (poziţia 8) cu 0,02 puncte mai 

puţin decât ţara top din lume (Suedia). Acest rezultat s-a datorat obţinerii primei poziţii la 

variabila competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet.  



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

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

TIC. La acest pilon se constată o rămânere în urmă a Republicii Moldova faţă de media CSI, 

ţările vecine - România şi Ucraina, dar o valoare mai mare faţă de media mondială.  
 

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

 

Sub-indicele PREGĂTIREA 

Infrastructura şi 

conţinutul digital 

Accesibilitatea Abilităţi 

Valoarea Locul Valoarea Locul Valoarea Locul 

Moldova 4,26 63 6,36 8 5,03 65 

Media CSI 3,72 - 5,06 - 5,04 - 

Ţara top în lume 6,90 1 6,38 7 6,03 12 

EU min 4,34 60 3,27 116 4,83 79 

România 4,56 51 5,73 37 5,30 46 

Ucraina 3,76 74 6,76 2 5,51 39 

Media mondială  4,07 - 4,77 - 4,72 - 

         Sursa: World Economic Forum. 

 

Sub-indicele FOLOSIREA conţine 15 variabile şi măsoară nivelul de utilizare a 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor de către cetăţeni, mediul de afaceri şi guvern. 

(Tabelul 6) .  

      Folosirea 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.  

      Republica Moldova a obţinut un punctaj de 3,20 (poziţia -71), valoare ce depăşeşte 

media CSI (2,97 puncte) şi ţara vecină Ucraina (3,16 puncte). Un rol important la 

îmbunătăţirea acestui indicator îl au variabilele: numărul gospodăriilor cu acces la Internet la 

100 de locuitori (poziţia - 56), abonamente Internet în bandă largă (poziţia - 60), iar 

utilizarea reţelelor sociale virtuale (poziţia - 96), numărul de abonamente la telefonia mobilă 

(poziţia -100) au contribuit la diminuarea parţială a valorii sub-indicelui.  

      Folosirea TIC în mediul de afaceri (5 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 Republica Moldova (3,04 puncte), plasând-o pe poziţia 120; 

cauzele principale  fiind nivelul redus de absorbţie a tehnologiilor la întreprinderi (poziţia - 

126) şi gradul scăzut de pregătire a personalului (poziţia - 118).  

     Folosirea TIC de către administraţia publică (3 variabile) prevede importanţa politicile 

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

şi numărul serviciilor on-line furnizate de acesta. R. Moldova la acest capitol obţine o 

valoare de 3,48 puncte (poziţia - 94), ceea ce relevă gradul scăzut al utilizării TIC, astfel la 

variabila serviciilor publice on-line R. Moldova a înregistrat o valoare de 0,3 puncte din 1, 

ocupând poziţia 81 în clasament.  

 

 



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

 

Sub-indicele FOLOSIREA 

Folosirea TIC de 

către cetăţeni 

Folosirea TIC de 

către mediul de 

afaceri 

Folosirea TIC de 

către administraţia 

publică 

Valoarea Locul  Valoarea Locul Valoarea Locul 

Moldova 3,20 71 3,04 120 3,48 94 

Media CSI 2,97 - 3,23 - 3,62 - 

Ţara top în 

lume 
6,33 1 6,22 1 5,21 10 

EU min 3,46 61 2,96 126 3,01 123 

România 3,80 54 3,34 91 3,36 105 

Ucraina 3,16 72 3,49 76 3,28 111 

Media 

mondială  
3,44 - 3,75 - 3,87 - 

             Sursa: World Economic Forum. 

 

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

impactul social (Tabelul 7). 

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

influenţează competitivitatea datorită inovaţiilor tehnologice sub formă de noi produse sau 

procese. La acest capitol R. Moldova a înregistrat valoarea de 2,98 poziţionându-se pe locul 

91, depăşind România (2,92) şi valoarea minimă din Europa (2,76).       

     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 

constată o rămânere în urmă a Republicii Moldova faţă de media CSI (5,64), media 

mondială (3,82) ţările vecine - România şi Ucraina, înregistrînd valoarea de 3,44. 

 

Tabelul 7. Moldova în clasamentul internaţional NRI dezagregat pe sub-indicele Impactului  
 

 

Sub-indicele IMPACTULUI 

Impactul economic Impactul social 

Valoarea Locul  Valoarea Locul 

Moldova 2,98 91 3,44 87 

Media CSI 3,03 - 3,52 - 

Ţara top în 

lume 
6,15 1 5,64 6 

EU min 2,76 108 3,11 105 

România 2,92 98 3,50 85 

Ucraina 3,28 66 3,56 80 

Media 

mondială  
3,42 - 3,82 - 

                               Sursa: World Economic Forum. 

 

 

 

 



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

îmbunătire a valorilor acestor indici.     

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

 înregistrate la pilonii: 

 Accesibilitatea(6,36), 

Abilităţi(5,03) 

Infrastructura şi conţinutul 

digital (4,26),  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  

Impactul economic(2,98), 

fapt ce relevă gradul scăzut 

al utilizării TIC atît în instituţiile guvernamentale, cît şi in mediul de afaceri, utilizarea 

insuficientă a noilor tehnologii în cercetări.  

      

 
Concluzii generale  

 

      Evoluţia tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în timp a condus la dezvoltarea 

infrastructurii, modernizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a oportunităţilor de pe 

glob. 

A 11 ediţie a Raportului Mondial privind Tehnologiile Informaţionale, analizează în 

detaliu impactul hiperconectării la nivel mondial.  

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 menţionat, la nivel mondial, Republica Moldova a înregistrat un 

salt de 19 poziţii în clasamentul mondial şi s-a plasat pe locul 78 din 142 de state, 

acumulând 3,8 de puncte din 6 şi înregistrând o majorare cu 0,33 puncte faţă de clasamentul 

precedent. Însă se constată o rămânere în urmă faţă de media mondială (3,95),  precum şi 

faţă de ţările vecine România (3,9) şi Ucraina(3,85).  

      Republica Moldova a obţinut cea mai înaltă valoare la sub-indicele pregătirea, graţie  

competitivităţii sectorului de telefonie şi Internet, lăţimii de bandă internaţională garantată şi 

nivelului de acoperire a reţelei mobile. 

      Cea mai joasa valoare a fost înregistrată la sub-indicele impactul la toate componentele 

acestui sub-indice. Acest fapt relevă gradul scăzut de influenţă a sectorului TIC asupra 

competitivităţii ţării. 
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