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În cadrul celui de al XIII-lea Simpozion Mondial privind Indicatorii de dezvoltare a 

tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor (WTIS-2015, desfășurat la Hiroshima, Japonia 

30 noiembrie – 02 decembrie 2015), Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) 

a lansat Raportul anual cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la 

nivel mondial „Measuring the Information Society 2015” (în continuare Raport).  

Raportul oferă o evaluare obiectivă a performanţelor atinse în dezvoltarea societăţii 

informaţionale şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la nivel global, 

bazată pe indicatori şi criterii de referință cantitativi. 
 

Conceptul de Societate Informaţională prevede crearea unei societăţi care să includă 

accesul tuturor cetăţenilor, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii 

informaţionale, reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice şi 

creşterea eficienţei operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiei informaţiei, 

dezvoltarea comunicaţiilor electronice, respectiv creşterea competitivităţii la nivelul 

mediului de afaceri prin utilizarea avansată a TIC. 

Raportul din acest an analizează evoluțiile în domeniul TIC în ultimii cinci ani. 

Rezultatele arată că toate cele 167 de economii incluse în IDI-2015 și-au îmbunătățit 

valorile lor IDI comparativ cu anul 2010, ceia ce înseamnă o evoluția continuă a 

societății informaționale la nivel mondial. 

Raportul reflectă progresul economic atestat pe parcursul anului 2015 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.  
 

În Raport sunt definite schimbările majore în domeniul TIC, precum și urmărite 

costurile și accesibilitatea serviciilor TIC, în conformitate cu metodologiile de estimare, 

stabilite la nivel internațional.  

Tehnologiile moderne şi comunicaţiile electronice continuă să fie motorul principal al 

modernizării economice şi sociale. Cheltuielile de cercetare în sectorul TIC sunt încă 

inferioare obiectivelor în majoritatea statelor membre. Este necesar să se facă eforturi 

mai mari pentru punerea în comun a resurselor, prin coordonarea eforturilor în 

domeniile cercetării şi inovării. (Figura 1).  

 

Figura 1. Dinamica indicatorilor de dezvoltare TIC la nivel mondial 

 

Sursa: UIT, 2015 
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Serviciile de bandă largă atât fix, cât şi mobil rămân cele mai puternice segmente de piaţă 

în creştere. De asemenea o creştere continuă se înregistrează şi în rândul utilizatorilor de 

Internet din toate ţările.  

În general, aproape toate cele 167 de ţări, incluse în evaluarea anuală a gradului de 

dezvoltare informaţională au atins performanţe noi şi-au îmbunătățit valorile indicatorilor 

în ultimul an.  

La nivel mondial se atestă următoarele rezultate notabile: 
 

 Numărul abonaţilor la telefonia mobilă se rezumă la 7,3 miliarde de utilizatori în lume, 

iar rata de penetrare a acestor servicii la o sută de locuitori, depăşeşte 95%.  

 Numărul abonaţilor la Internet de bandă largă în puncte fixe se cifrează la 0,8 miliarde, 

nivelul de penetrare a acestor servicii atingând 10,3 la sută la nivel mondial. Cel mai înalt 

nivel de penetrare a serviciilor Internet de bandă largă în puncte fixe se atestă în 

majoritatea ţărilor dezvoltate.  

 Cele mai însemnate rate de creștere sunt înregistrate pe segmentul de piață a serviciilor 

Internet de bandă largă mobilă. Timp de cinci ani, numărul de contracte la aceste servicii a 

sporit mai mult de patru ori: de la 0,8 miliarde în 2010 pînă la aproximativ 3,5 miliarde 

către anul 2015. Cu toate acestea, decalajul între țările dezvoltate și cele în curs de 

dezvoltare rămâne imens, respectiv de 84 şi 21 la sută.  

 S-au înregistrat creşteri semnificative ale ariei de acoperire a populaţiei mondiale cu 

reţele 3G de la 45 la sută (anul 2011) pînă la 69 la sută către anul 2015. Totodată, rețelele 

3G rămân absente încă în multe zone rurale din tarile cu venituri mici, 

în special Africa.  

 Lăţimea benzii de Internet la canalele internaţionale pentru fiecare utilizator de 

Internet în anul 2014 a variat de la 27 (biți/s/utilizator) la aproape 6 887 708, aceasta se 

datorează investiţiilor însemnate în infrastructura TIC.  
 Circa 46 la suta din gospodăriile casnice dispun de acces la Internet. În ţările 

dezvoltate 81,3 la sută din gospodării dispun de acces la Internet, 34,1 la sută - în ţările în 

curs de dezvoltare şi doar 6,7 la sută în ţările slab dezvoltate. 
 

Evoluţia indicelui dezvoltării TIC (IDI)  
 

Elementul principal al Raportului este Indicele de Dezvoltare TIC (IDI), care clasează 

performanţele a 167 state membre ale UIT în ceea ce priveşte infrastructura TIC, utilizarea 

şi abilităţi în domeniul TIC.  

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. Indicele IDI este 

alcătuit din 11 indicatori, grupaţi în 3 sub-indici: Utilizarea TIC, Accesul şi Competenţele 

TIC.  
 

Rezultatele Indicelui IDI-2015arată că valorile indicelui au crescut aproape în toate ţările, 

atenționând totodată asupra faptului că nivelul de dezvoltare TIC în lume variază imens de 

la 0,88 în Chad la un nivel record de 8,93 în Republica Coreea. 

Republica Coreea conduce topul primelor zece ţări cu nivel avansat de dezvoltare a 

sectorului TIC, care timp îndelungat și-a menţinut poziţia de lider în acest rating, avansând 

cu 0,29 p.p. valorile IDI comparativ cu anul 2010. (Tabelul 1).  
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Clasamentul IDI-2015 nu s-a modificat esenţial, majoritatea ţărilor fiind din Europa 

(Danemarca, Islanda, Marea Britanie, Suedia, Luxemburg, Elveția, Olanda, Norvegia). 

Comparativ cu anul 2010 cel mai mare salt de 6 poziții a efectuat Marea Britanie, 

plasându-se pe locul 4 în top. Menţionăm, că diferenţele în valorile IDI între aceste state 

sunt foarte mici şi variază de la 8,93 (Republica Coreea) la 8,49 (Norvegia). 
 

Tabelul 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat a indicelui IDI  

 

 

Sursa:UIT, 2015  
 

Aproape două treimi din ţările Europene s-au plasat pe primele 30 poziţii graţie cadrului de 

reglementare comun şi prioritizării bine definite a obiectivelor şi ţintelor de dezvoltare a 

Societății Informaționale. Liderii IDI au un nivel ridicat de venit, pieţe competitive şi 

eficiente. 
 

Conform raportului UIT, din totalul de 167 de ţări incluse în rating, 42 –deţin valori cu 

nivel înalt, 41 – cu nivel superior, 42 - cu nivel mediu şi 42 – cu nivel jos a valorii 

indicelui IDI (Tabelul 2). 
 

Tabelul 2. Gruparea ţărilor după nivelul de dezvoltare a Indicelui Dezvoltării TIC (IDI) 
 

 

 

Sursa: UIT, 2015 

 2015 2010 2015/2010 

Poziţia IDI Poziţia IDI Poziţia IDI 

Republica Coreea 1 8,93 1 8,64 - +0,29 

Danemarca 2 8,88 4 8,18 +2 +0,70 

Islanda 3 8,86 3 8,19 - +0,67 

Marea Britanie 4 8,75 10 7,62 +6 +1,13 

Suedia 5 8,67 2 8,43 -3 +0,24 

Luxemburg  6 8,59 8 7,82 +2 +0,77 

Elveția 7 8,56 12 7,60 +5 +0,96 

Olanda 8 8,53 7 7,82 -1 +0,71 

Hong Kong, China  9 8,52 13 7,41 +4 +1,11 

Norvegia 10 8,49 5 8,16 -5 +0,33 

Nivelul Nr. 

ţărilor 

IDI 2010 

Min. Max. Media 

Înalt 42 5,82 8,64 7,02 

Superior 41 3,91 5,80 4,74 

Mediu 42 2,14 3,82 3,19 

Jos 42 0,88 2,09 1,61 

Total 167 0,88 8,64 4,14 

Nivelul Nr. 

ţărilor 

IDI 2015 

Min. Max. Media 

Înalt 42 7,00 8,93 7,90 

Superior 41 5,05 6,93 5,95 

Mediu 42 2,93 5,00 4,13 

Jos 42 1,17 2,93 2,16 

Total 167 1,17 8,93 5,03 

Nivelul IDI 2015 

Min. Max. Media 

Lume 1.17 8.93 5.03 

Ţări dezvoltate 4.73 8.88 7.41 

În curs de 

dezvoltare 
1.17 8.93 4.12 

Nivelul IDI 2010 

Min. Max. Media 

Lume 0.88 8.64 4.14 

Ţări dezvoltate 3.65 8.43 6.48 

În curs de 

dezvoltare 
0.88 8.64 3.24 
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Analiza Indicelui IDI pe regiuni, oferă o viziune de ansamblu asupra dezvoltării 

sectorului TIC la nivel mondial. Astfel, ţările Europene au cea mai mare valoare medie 

IDI de 7,35 puncte, cu excepţia Albaniei care se încadrează sub media globală de 5,03 

puncte. 
Figura 2. Media Indicelui IDI pe regiuni 

 
Sursa: UIT, 2015 

Comunitatea Statelor Independente succed după statele Europene cu o medie de 5,81 

urmate de Statele Arabe (5,10) și America (5,09). Uşor cedează mediei mondiale Asia şi 

Pacific (4,70), iar cele mai scăzute valori ale Indicelui IDI s-au înregistrat în Africa 

(2,53). 

Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional IDI 
 

La nivel mondial, Republica Moldova, este situată în categoria ţărilor cu nivel mediu 

de dezvoltare TIC şi s-a plasat pe locul 66 din 167 de state acumulând 5.81 puncte ale 

Indicelui IDI. Valoarea indicelui IDI obţinută de Republica Moldova a sporit cu 1,53 

puncte faţă de ratingul anului 2010 şi depăşeşte cu 0,78 puncte media mondială. 

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

apropiere de statul vecin România (poziţia 59) dar şi o depăşire a Ucrainei (poziţia 79). 

Tabelul 2. Republica Moldova în clasamentul internaţional IDI - 2015 

 

Sursa: World Economic Forum 

7.35 

5.81 

5.10 5.09 

4.70 

2.53 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Europa CSI Statele
Arabe

America Asia &
Pacific

Africa

media regionala

media mondială (5,03)

 2015 

(167 ţări) 

2010  
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Locul IDI Locul IDI 

Ţara top în lume  1 8,93 1 8,64 

Moldova 66 5.81 74 4.28 

România 59 6,11 55 4,99 

Ucraina 79 5,23 69 4.41 

Media Europei  - 7,35 - 6,48 

Media mondială - 5,03 - 3,94 

Media CSI - 5,81 - 4,38 
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Deşi se situează cu 7 poziţii mai sus faţă de Moldova, România a înregistrat o stagnare 

vizibilă comparativ cu anul 2010, situându-se anul acesta pe locul 59, faţă de 55 în IDI-

2010. 

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

și Herțegovina (poziţia 77) şi Albania (poziţia 94). 

La nivel regional al ţărilor CSI, clasamentul este condus de către Belarus, cu valoarea IDI 

de 7.18 puncte, fiind urmată de Federaţia Rusă şi Kazahstan.  
 

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

 

Sursa: UIT, 2015 

                                
Kîrgîstan este printre cele mai dinamice ţări după nivelul de creştere a valorii IDI, 

comparativ cu anul 2010 a înregistrat un salt de 15 poziţii în ratingul IDI – 2015,  obţinând 

progrese la toţi trei sub-indici. 

Republica Moldova s-a plasat pe poziţia a 4 în clasamentul regional fiind urmată de 

Azerbaidjan, Ucraina Armenia şi Georgia.    
 

Statele CSI au înregistrat o creştere vizibilă a valorii IDI de la 5,30 în 2010 la 7,18 în 

2015. În special, îmbunătăţirile majore se regăsesc la capitolul acces la TIC prin valorile 

duble faţă de media mondială a penetrării telefoniei mobile şi acoperirii teritoriale cu 

telefonie mobilă, inclusiv Belarus, Kazahstan, Moldova şi Ucraina.  

 
Moldova în clasamentul internaţional IDI dezagregat pe sub-indici 

 

Conform cadrului conceptual, Indicele IDI este compus din 11 indicatori, grupaţi în 3 sub-

indici: Utilizarea TIC, Accesul şi Competenţele TI. Indicatorii sunt selectaţi după anumite 

criterii, inclusiv relevanţa obiectivelor pentru indicele, disponibilitatea datelor şi rezultatele 

diverselor analize statistice.  

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.  

 Locul 

regional 

2015 

2015 2010 
Devierea 

2015/2010 Locul IDI Locul IDI 

Belarus 1 36  7.18  50 5.30 14 

Rusia 2 45  6.91  46  5.57 1 

Kazahstan  3 58  6.20 62  4.81 4 

Moldova  4 66  5.81 74 4,28 8 

Azerbaidjan  5 67  5.79  76  4.21 9 

Armenia 6 76  5.32  78  4.10 2 

Georgia 7 78  5.25 85  3.76 7 

Ucraina 8 79  5.23  69  4.41 -10 

Kîrgîzstan 9 97  4.62 112 3.02 15 

Media CSI  - 5,81 - 4,38  

        

http://egov.md/images/w-egdi_romania.pdf
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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 şi cu studii 

superioare).  

Rezultatele obţinute de către Republica Moldova dezagregat pe sub-indici sunt prezentate 

în tabelul 4.  
 

Tabelul 4. Indicele IDI pentru Republica Moldova dezagregat pe sub-indici 
 

Sub-indicii 2015 2010 

Locul IDI Locul IDI 

Accesul la TIC 61 6.70 70 5.35 

Utilizarea TIC 68 4.02 84 1.61 

Competenţele TIC 68 7.63 63 7.50 
 

Sursa: UIT, 2015 
 

Valorile celor trei sub-indici pentru Republica Moldova au avansat faţă de anul 2010, 

depăşind considerabil media mondială, astfel poziționând ţara pe locul 61 după gradul de 

Acces şi pe locul 68 la sub-indicii Utilizarea TIC și Competenţele TIC.  

Mai jos (Tabelul 5) prezentăm valorile obţinute pe fiecare din componentele sub-indicilor, 

cei 11 indicatori, care au condus la majorarea sau micşorarea valorii indicelui compozit 

IDI-2015. 
 

Tabelul 5. Indicele IDI-2015 pentru Republica Moldova dezagregat pe indicatori 
 

 

 

 

Accesul la TIC 

Valoarea 

Republicii Moldova 

Media  

 mondială 

Media 

Europei 

2014 2010 2014 2010 2014 2010 

abonamente la telefonia fixă la 100 locuitori 35,2 32,5 17,8 15,2 38,3 42,8 

abonamente la telefonia mobilă la 100 

locuitori 
108,0 71,4 96,1 76,6 120,5 115,0 

lăţimea benzii de Internet la canale 

internaţionale (bit/s) 
152 362 81 450 - - - - 

procentul gospodăriilor cu computere 52,4 37,0 43,6 35,8 80,0 71,9 

procentul gospodăriilor cu acces Internet 47,5 34,7 43,9 29,9 79,0 67,8 

       

Utilizarea TIC 

Valoarea   

Republicii Moldova 

Media 

mondială 

Media 

Europei 

2014 2010 2014 2010 2014 2010 

procentul populaţiei ce utilizează Internetul 46,6 32,3 40,6 29,2 74,5 66,6 

abonamente Internet Fix de bandă largă la 

100 locuitori 
14,7 7,6 10,3 7,6 28,6 23,6 

  abonamente Internet Wireless de bandă 

largă la 100 locuitori 
49,4 3,3 37,2 11,5 69,3 30,5 

       

Competenţele TIC 

Valoarea  

 Republicii Moldova 

Media 

mondială 

Media 

Europei 

2014 2010 2014 2010 2014 2010 

rata populaţiei cu studii medii 88,3 88,0 81,5 79,2 102,4 101,5 

rata populaţiei cu studii superioare 41,3 38,2 37,2 35,4 65,4 62,9 

rata de alfabetizare a adulţilor 99,4 99,0 88,0 85,7 98,4 98,4 
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Coeficientul de lăţime a benzii de Internet la canale internaţionale per utilizator, a crescut 

esenţial în ultimii ani, poziţionând Moldova printre cele mai avansate ţări la acest indicator 

şi lăsând în urma sa aşa state europene ca Germania, Italia, Spania, Polonia.  

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. Moldova a întrat în topul celor 6o de state cu un grad înalt de 

penetrare a Internetului de bandă largă la 100 locuitori şi se plasează pe locul 62 după 

numărul de abonamente la Internet Wireless şi pe locul 60 după numărul de abonamente la 

Internet Fix.   

Ţinem să menţionăm, că la sub-indicele Utilizarea TIC nu s-au luat în calcul valorile 

prezentate de Republica Moldova pe indicatorii privind utilizarea TIC în gospodării, care 

se colectează în bază de sondaje. 

Acest fapt a defavorizat substanţial 

poziţionarea Moldovei atât la nivel 

de sub-indice cât şi pe Indicele 

integrat IDI. Din lipsa mijloacelor financiare, MTIC nu efectuează studii sau sondaje şi 

utilizează datele studiilor/sondaje prezentate de către Centrul E-Guvernare. Aceste 

studii/sondaje cuprind doar adiţional gospodăriile, fiind axate pe percepția, asimilarea și 
susținerea de către populație a e-transformării guvernării în Moldova, respectiv 

metodologia studiului diferă de cea recomandată de către UIT.  

UIT insistă pe respectarea strictă a metodologiei de evaluare a gospodăriilor şi nu a 

acceptat datele prezentate de Moldova la acest capitol, efectuând calcule estimative pentru 

ţara noastră. La nivel naţional studiile sunt recunoscute şi ministerul consideră veridice 

aceste date utilizându-le pe larg în activitatea sa.  

Totodată, potrivit raportului UIT, Republica Moldova a devansat cu 5 poziţii în 

clasamentul sub-indicelui Competenţe TIC şi s-a poziţionat pe locul 68 în comparație cu 

anul 2010. Ca punctaj, se înregistrează o uşoară creştere de 0,13 puncte, dar celelalte state 

au evoluat mai bine determinând poziţionarea noastră în ratinguri.  

Acest Sub-indicele estimează nivelul de alfabetizare a populaţiei, care conduce la 

eficientizarea utilizării TIC. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori privind utilizarea TIC  

în gospodării 

Valoarea 

UIT 

Valoarea 

reală 

 procentul gospodăriilor cu computere 52,4 67 
 procentul gospodăriilor cu acces Internet 47,5 66 
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Totalizând rezultatele obţinute de Republica Moldova în clasamentul internaţional al 

Indicelui IDI-2015 dezagregat pe cei 11 indicatorii componenţi ai Indicelui IDI, constatăm, 

că cele mai înalte valori au fost atestate pe indicatorii de 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. 
 

Figura 5. IDI-2015 pentru Republica Moldova dezagregat pe indicatori 

 
În prezent, TIC reprezintă cel mai important sector industrial al societăţii informaţionale, 

societate caracterizată de globalizare, flexibilitate şi mobilitate, iar impactul unic al TIC 

constă în rolul pe care acesta îl joacă în transformarea economiei şi a societăţii în 

întregime.  

Succesul de dezvoltare viitoare a societăţii informaţionale în Republica Moldova depinde 

în mare măsură de capacitatea ţării de a depăşi obstacolele-cheie care împiedică în prezent 

mişcarea înainte. 

Nivel scăzut de „alfabetizare digitală” şi utilizare insuficientă a TIC este unul din 

obstacolele menţionate. Ca şi întreaga Europă, Republica Moldova se confruntă cu o 

creştere a deficienţei de competenţe TIC şi cu un nivel scăzut al alfabetizării digitale. 

Aceste deficienţe au ca efect utilizarea insuficientă a beneficiilor oferite de societatea 

informaţională şi chiar excluderea multor cetăţeni din societatea şi economia bazată pe 

TIC.  

Conţinutul digital şi serviciile sînt factorii esenţiali care oferă beneficii pentru societate şi 

economia oricărei ţări şi reprezintă o sursă potenţială majoră de noi locuri de muncă şi 

creştere economică. 

Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova digitală 2020” 

prevede programe, iniţiative şi măsuri-cheie pentru crearea condiţiilor favorabile de 

dezvoltare şi utilizare largă a potenţialului TIC de către instituţiile publice, mediul de 

afaceri şi cetăţeni pentru a-şi atinge ţintele economice, sociale şi culturale în beneficiul 

tuturor. 
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