În perioada 23-26 noiembrie 2010 în or. Geneva, Elveţia s-a desfăşurat  cea de-a VIII-a Reuniune Internaţională cu privire la Indicatorii statistici în domeniul TIC, organizată de către Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii (UIT).
La întrunire au fost prezenţi peste 260 participanţii ai administraţiilor de comunicaţii, autorităţi de reglementare şi operatori; oficii naţionale de statistică din circa 90 de ţări. De asemenea la reuniune au participat delegaţi ai OECD, UNCTAD, WEF, ORBICOM ş.a organisme internaţionale. 	 
Reuniunea Internaţională a fost deschisă de dl. Sami Al Basheer, directorul Biroului Dezvoltării Telecomunicaţiilor, UIT.
Reuniunea Internaţională a fost prezidenţiată de către dna Lamia Chaffai Sghaier, Secretarul de Stat în domeniul TIC, Tunisia, vice –preşedinte fiind Susan Teltscher, Şef Direcţie Monitorizare şi Statistică, IUT. 
Prezentarea generală a Reuniunii a fost expusă de domnul Mario Maniewicz, Şef Departament Politică şi Strategii din cadrul BDT. Pentru asigurarea derulării eficiente a edificării societăţii informaţionale o deosebită importanţă se acordă procesului de evaluare a stării de pregătire electronice a societăţii, a gradului de utilizare a tehnologiilor informaţionale în viaţa şi activitatea cotidiană a cetăţenilor, agenţilor economici etc. În acest context, statistica oficială devine vitală în procesul de monitorizare a acestor schimbări. 

Reuniunea a fost divizată în 10 sesiuni, urmărind şapte subiecte cheie:

	Indicatori de măsurare a impactului TIC 
	Evoluţiile recente privind Accesul si utilizarea TIC de catre gospodarii casnice si persoane individuale
	Nivelul de dezvoltare a infrastructurii TIC 
	Parteneriatul în evaluarea nivelului de dezvoltare TIC în statele membre UIT. Indicatori de monitorizare e-Gov.
	Parteneriatul în evaluarea nivelului de dezvoltare TIC în statele membre UIT.  Indicatori de monitorizare a obiectivelor WSIS
	Securitatea informaţională a minorilor 
	Indicatori de monitorizare a schimbărilor climatice 


În cadrul sesiunilor de lucru s-a menţionat, că schimbările majore din ultimii ani – extinderea capacităţilor, modernizarea, dezvoltarea exponenţială a comunicaţiilor mobile şi a utilizatorilor Internet, implementarea noilor tehnologii de prestare a serviciilor, au condus la necesitatea revizuirii şi modificării indicatorilor statistici TIC existenţi. 
Delegaţii au convenit asupra faptului că evaluarea influenţei TIC este esenţială în informarea şi ghidarea eforturilor guvernelor şi sectorului privat atît în ţările dezvoltate, cît şi în cele în curs de dezvoltare pentru a implementa cele mai efective politici şi investiţii în domeniul TIC. 
Sesiunea comună UIT-OCDE-UE a oferit un important discernămînt în rezultatele disponibile din cercetările la nivel micro şi macro, ceea ce indică spre un impact pozitiv a domeniului TIC asupra creşterii economice, productivităţii, ocupării forţei de muncă si competitivităţii. Aceasta include influenţa serviciilor în bandă largă şi a telefoanelor mobile.
Reuniunea a recunoscut că comunitatea internaţională joacă un rol important în evaluarea impactului TIC, în special OCDE, UE şi UIT, precum şi Parteneriatul cu privire la Evaluarea Impactului TIC în  Dezvoltare. UIT şi partenerii săi vor continua să abordeze problema de măsurare a impactului TIC, şi să susţină colectarea indicatorilor relevanţi.
Noile tehnologii digitale permit ca accesul, stocarea şi transmiterea informaţiei să fie din ce în ce mai facile şi mai accesibile. Dispunând de informaţia digitală, aceasta poate fi transformată în noi valori economice şi sociale, creând imense oportunităţi pentru dezvoltarea de noi produse şi servicii. Informaţia devine resursa-cheie şi factor de producţie pentru economia digitală.
În acest context, Republica Moldova a prezentat 2 conribuţii:
- privind nivelul de dezvoltare a sectorului TIC în Republica Moldova 
- sistemul statistic regional în domeniul TIC din cadrul Comunităţii Regionale în domeniul Comunicaţiilor. 
Una din sesiunile de bază a fost Sesiunea a IV, în cadrul căreia a fost examinată şi aprobată Lista Indicatorilor globali de dezvoltare TIC pentru anul 2011, elaborată de către Grupul de Experţi UIT(ECTI). 
EGTI a fost creat în baza deciziei celei de-a VII-a Reuniuni Internaţionale a UIT cu privire la Indicatorii statistici în domeniul TIC (04 martie 2009, or.  Cair, Egipt) în scopul elaborării „Listei indicatorilor globali în domeniul TIC”. Activitatea EGTI asupra coletării propunerilor privind actualizarea Listei indicatoriilor globali în domeniul TIC s-a desfăşurat în perioada aprilie 2009 – iulie 2010 în cadrul Forumului on-line, organizat de către IUT pe pagina sa oficială.
Fiind membru al EGTI, Republica Moldova a înaintat propuneri privind completarea Listei finale a indicatorilor TIC cu un compartiment suplimentar consacrat evidenţei statistice a tehnologiei informaţiei. 
Reuniunea a recunoscut activitatea excelentă a EGTI, sub conducerea Danemarcii, în revizuirea indicatorilor TIC şi armonizarea definiţiilor în conformitate cu standardele internaţionale. 
De asemenea, 2 sesiuni au fost consacrate activităţii  Parteneriatului în evaluarea nivelului de dezvoltare TIC în statele membre UIT : evaluarea e-guvernării şi obiectivelor WSIS. Reuniunea recunoaşte eforturile Parteneriatului în abordarea şi evaluarea obiectivelor WSIS. În scopul măsurării nivelului de dezvoltare a e-guvernării , precum şi obiectivelor WSIS,  Parteneriatul a propus un şir de indicatori de monitorizare a acestora.. Indicatorii vor fi revizuiţi şi finalizaţi pe parcursul primului trimestru al anului 2011 şi vor fi ca baza pentru un document mult mai detaliat, care va aborda aspecte metodologice ce includ definiţii şi întrebări model.
 La sesiunea finală a reuniunii Internaţionale s-a luat act asupra următoarelor chestiuni: 
	UIT va continua colectarea şi monitorizarea indicatorilor în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale, dat fiind că UIT este împuternicit să ducă evidenţa infrastructurii domeniului menţionat.

Direcţia de monitorizare, economie şi finanţe din cadru UIT va continua activitatea sa întru ameliorarea disponibilităţii şi calităţii indicatorilor TIC avînd la bază informaţia statistică prezentată de către administraţiile de comunicaţii, autorităţile de reglementare şi operatori; oficiile naţionale de statistică din toate ţările.
	Au fost elaborate Concluziile şi Recomandările de bază ale celei de a VIII-a Reuniune Internaţională cu privire la Indicatorii statistici în domeniul TIC, fiind structurate pe subiecte :
Evaluarea impactului TIC;
Reuniunea recomandă o serie de indicatori esenţiali în  evaluarea impactului economic, inclusiv, indicatorii privind serviciile în bandă largă, investiţiile in TIC, TIC în sectorul de producere, TIC în gospodării, TIC în mediul de afaceri, competenţele TIC; indicatorii aferenţi activelor intangibile, cercetărilor şi dezvoltării, matricele de intrare-ieşire şi datele privind ocuparea forţei de muncă. 
	colectarea de date naţionale la un nivel mai dezagregat şi necesitatea de date privind seriile de timp pentru monitorizarea impactului în evoluţie;

Evaluarea accesului gospodăriilor casnice şi utilizatorilor individuali la TIC;
colectarea datelor privind accesul si utilizarea TIC de catre gospodarii si persoane individuale  prin intermediul sondajelor;
	includerea unor indicatori adiţionali în sondajele privind gospodăriile, care sunt necesari în procesul de ghidare şi monitorizare a elaborării politicilor;

Evaluarea Nivelul de dezvoltare a infrastructurii TIC
Reuniunea propune prelungirea mandatului EGTI, în scopul discutării noilor indicatori referitori la tarife, pachetelor de servicii, calitatea serviciilor, indicatorilor wireless în bandă largă, indicatori legaţi de convergenţă, precum şi alţi indicatori noi;
Reuniunea recomandă utilizarea Manualului UIT „Handbook on the collection of ICT statistics” în scopul îmbunătăţirii accesului, calităţii şi comparabilităţii datelor administrative;

Parteneriatul în evaluarea nivelului de dezvoltare TIC în statele membre UIT : evaluarea e-guvernării şi obiectivelor WSIS 
Reuniunea recomandă ca Parteneriatul să continue activitatea comună în vederea armonizării definiţiilor şi metodologiilor de definitivare a indicatorilor TIC la nivel internaţional, precum şi furnizarea de asistenţă tehnică privind evaluarea TIC în ţările în curs de dezvoltare.
	Definitivarea Listei de indicatori privind e-guvernarea de către Grupul de lucru UIT – TGEG şi transmiterea spre analiză Comisiei de Statistică;

Definitivarea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor WSIS de către Grupul de lucru TGM WSIS pe parcursul primului trimestru al anului 2011;

Evaluarea siguranţei online a copiilor;
monitorizarea siguranţei online a copiilor, pentru a reduce anumite riscuri şi ameninţări care pot afecta copii;
utilizarea cadrului statistic al Protecţiei Online al Copilului UIT (COP);

  Evaluarea TIC şi a schimbărilor climatice;
Reuniunea consideră necesară colectarea datelor globale pentru a evalua şi a îmbunătăţi performanţele mediului;
	Reuniunea propune crearea în cadrul UIT a unei baze globale de date privind emisiile Green House Gas (GHG). Statele membre UIT şi membrii Sectorului sunt încurajaţi să se implice activ în acest proces. 


Documentele Reuniunii Internaţionale în variantă electronică pot fi accesate pe adresa: www.itu.int/ITU-D/ict/wict10.
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