
Strategia națională
de dezvoltare a societății informaționale
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Moldova în clasamentele internaționale

IDI – Indicele dezvoltării TIC (poziție 61 din 166)
NRI - Indicele pregătirii de reţea (poziție 77 din 148)
E-GRI - Indicele de dezvoltare a e-guvernării (poziție 66 din 193)
KEI – Indicele economiei bazate pe cunoaștere (poziție 77 din 138)
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Situaţia curentă în industria IT

În ultimii ani industria IT a cunoscut o creș tere mai rapidă 
decât alte sectoare economice, în acest sens:

   Volumul exportului de produse program (software)

     4 mil. $                    62,5 mil. $   (2005-2013)

   P iața IT internă este în creștere permanentă

      49 mil. $                  92 mil. $  (2006-2013)

   Investiți i le Guvernamentale în IT 

16 mil. $,  17,4%   din totalul alocații lor pentru IT

   Cresc investiți i le străine în piața IT din Moldova

Allied Testing,  Endava,  Pentalog , S&T,  Cedacri
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Constrîngerile identificate în                                   
e-dezvoltarea Moldovei

• Infrastructura TIC neoptimizată şi acces neuniform     
(Aproape 30% dintre localităţile rurale nu au încă acces în bandă largă)

• Conţinut digital local subdezvoltat şi disponibilitate scăzută 
a serviciilor electronice (Avem un deficit de conţinut digital local şi un 
număr relativ scăzut de servicii electronice)

• Nivel scăzut de „alfabetizare digitală” şi utilizare insuficientă 
(Nivelul de alfabetizare - locul 44, calitatea sistemului educaţional - locul 
102. Utilizatori Internet, 14% - vîrsta între 35-44 ani şi 10% - vîrsta între 45 
şi 54 ani)

• Pericolul criminalităţii cibernetice în creştere şi riscul de 
încredere scăzută în reţele şi servicii on-line                     
(SPAM virusat, furtul de identitate și fraude on-line, nivelul scăzut al culturii 
de securitate cibernetică a utilizatorilor)
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Competitivitatea
economică
Buna
guvernare
Bunăstarea
populației

VIZIUNE: Republica Moldova 
va deveni o ţară cu o societate 
informaţională avansată în care 
utilizarea facilităţilor TIC, accesul 
extins la infrastructura TIC 
modernă, conţinutul digital bogat 
şi serviciile informaţionale 
performante, vor conduce la 
competitivitatea economică, o 
bună guvernare şi implicit la 
creşterea bunăstării populaţiei
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Obiectiv general, Piloni

Piloni de bază:

I. Extinderea accesului şi 
conectivităţii TIC

II. Crearea și valorificarea 
conţinutului digital local şi 
serviciilor electronice 

III. Fortificarea capacităţilor de 
utilizare TIC

Obiectiv general: Crearea condi ț iilor favorabile pentru 
dezvoltarea și utilizarea largă a potențialului TIC de către instituțiile 
publice, mediul de afaceri ş i cet ă ț eni pentru a- ș i atinge țintele 
economice, sociale și culturale în beneficiul tuturor.

Infrastructura / acces

Conținut / servicii

Capacități / utilizare

SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

Mediul digital securizat
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Pilonul I : Extinderea accesului şi         
conectivității

Accesul la Internet la viteza de cel 
puţin 30 Mbps
 Programul de dezvoltare a reţelelor fixe 

de bandă largă pe anii 2014-2020

 Programul de dezvoltare a reţelelor prin 
radioacces de bandă largă pe anii 2014-
2020

Tranziția la televiziunea digitală 
terestră

 Programul de tranziţie de la televiziunea 
analogică terestră la cea digitală

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea 
infrastructurii 
infocomunicaționale 
şi îmbunătățirea 
accesului pentru toți 
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Pilonul II : Conţinut digital şi servicii 
publice electronice

Obiective specifice: 
 Conţinutul digital este disponibil, accesibil, 

utilizat şi valorificat
 100% din autorităţile administraţiei publice 

centrale integrate în platforma de 
interoperabilitate către anul 2020 

 Serviciile publice la ghişeu sînt oferite 
cetăţenilor în temeiul buletinului de identitate, 
inclusiv electronic, sau prin identificarea 
electronică sau mobilă, fără prezentarea unor 
acte sau certificate suplimentare

Programe:
 Programul „Crearea, dezvoltarea şi 

valorificarea conţinutului digital din R. 
Moldova” 

 Programul de digitizare a serviciilor publice

OBIECTIV GENERAL

Crearea condiţiilor 
propice pentru 
elaborarea şi 
valorificarea 
conţinutului naţional 
digital şi digitizarea 
conţinutului naţional 
ex istent, precum şi 
implementarea şi 
utilizarea serviciilor 
electronice 
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Pilonul III : Fortificarea capacităţilor de 
utilizare TIC

Obiective specifice:
 Absolvenţii instituțiilor de învăţămînt posedă 

competenţe digitale pentru a activa într-o societate 
informaţională

 Angajaţii sectorului public posedă competenţe 
digitale necesare unei guvernări competitive

 Sunt create condiţii propice pentru incluziunea 
socială în baza serviciilor electronice 

Programe:
 Programul „Educaţie digitală în învăţămîntul general 

obligatoriu”
 Programul de formare continuă şi incluziune digitală 

„Competențe digitale pentru toţi”
 Programul „Acces la echipamente şi softuri pentru 

procesul de învăţământ”
 Programul „Formarea competenţelor digitale pentru 

angajaţii instituţiilor publice”
  Programul de promovare a incluziunii digitale

OBIECTIV GENERAL

Creșterea gradului
de alfabetizare 
digitală, dezvoltarea 
competențelor 
digitale și
a incluziunii 
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Un mediu digital securizat şi 
protejat 

Obiective specifice: 
 Sporirea nivelului de securitate cibernetică a 

infrastructurilor critice naționale 
(autorități/instituții publice, rețele de comunicații 
electronice, apeducte, reţele energetice, reţele 
de transport, etc.)

  Sporirea competențelor în securitatea cibernetică
 Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor 

spaţiului digital şi a necesității măsurilor de 
asigurare a securităţii cibernetice 

 Promovarea şi dezvoltarea cooperării în plan 
internaţional în domeniul securităţii cibernetice

În vederea atingerii obiectivelor stabilite este în 
proces de definitivare proiectul Programului 
privind asigurarea securităţii cibernetice

OBIECTIV GENERAL

Crearea condiţiilor 
pentru sporirea 
gradului de 
securitate şi 
încredere în spaţiul 
digital
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Rezultatele scontate                                        
şi indicatori de progres

 Poziţionarea Republicii Moldova între primele 50 de ţări în clasamentele 
internaţionale privind: Dezvoltarea TIC (UIT), Dezvoltarea e-Guvernării 
(ONU), Pregătirea de reţea (Forul Economic Mondial);

 Toate localităţile din ţară vor avea cel puţin un punct de prezenţă cu acces 
în bandă largă (prin fibră optică) cu viteza de minimum 30 Mbps;

 Cel puţin 60%  din gospodării vor avea acces la Internet în bandă largă; 

 100%  din servicii publice care pot fi prestate în mod electronic vor fi 
disponibile on-line;

 100%  din arhive, documente de stare civilă, patrimoniu cultural, ştiinţific 
vor fi digitizate şi disponibile;

 serviciile publice vor fi oferite în temeiul buletinului de identitate, inclusiv 
electronic, sau prin identificarea electronică sau mobilă;

 100%  din populaţie va avea acces la televiziunea digitală terestră
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Etapele de implementare

 Etapa organizațională, de ajustare a cadrului legal și de 
reglementare, de consolidare a capacităților și lansare a 
programelor (2014-2015)

 Etapa dezvoltării susținute a infrastructurii, generării și 
digitizării intense a conținutului și serviciilor (2015-2017) 

 Etapa absorbției totale a TIC prin utilizarea intensă a 
conținutului digitizat și serviciilor electronice în continuă 
dezvoltare în baza infrastructurii și instrumentelor legale și 
instituționale create la primele 2 etape (2017-2020)



www.mtic.gov.md
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