
 
Cartografierea sistemelor 

privind Revoluția Datelor în 
Moldova 

Atelier de lucru – prezentare Raport național  

Chișinău, 15 iunie 2016 
 

 

 

CIVICUS MDC 



 
Abordare și mijloacele utilizate pentru cartografiere 
Ecosistemul de date 
Harta indicatorilor ODD 
Rezultatele cartografierii ecosistemului de date 

1. Prioritățile naționale - privire de ansamblu 
2. Angajament şi leadership privind datele 
3. Cadrul regulatoriu/legal 
4. Politici de date 
5. Resurse umane şi capacităţi instituționale 
6. Infrastructura și TIC  
7. Finanțarea ecosistemului de date 

Recomandări pentru o “Revoluție a Datelor” de succes în Moldova 
1. Fundamentarea proceselor de planificare cu datele statistice  
2. Oportunități de colaborare și parteneriate  

Pașii următori în revoluția datelor 
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6. Infrastructura și TIC  

• Tranziția spre un ecosistem digital nou => noi provocări din domeniul securității cibernetice, a 
confidențialității datelor și măsurării TIC,  

• Conectivitatea și capacitățile de procesare a datelor se bazează pe infrastructura TIC, dezvoltarea 
și utilizarea căreia în Republica Moldova este neuniformă, iar decalajul digital între mediul urban 
și rural rămâne o problemă actuală.   

• Conform datelor recente, în clasamentele internaționale privind dezvoltarea societății 
informaționale, Republica Moldova ocupă următoarele poziții: 
• Indicele de Dezvoltare TIC (pozița 61 din 166); 

• Indicele de Dezvoltare al e-Guvernării al Organizaţiei Naţiunilor Unite (pozița 66 din 193); 

• Indicele pregătirii de reţea (pozița 68 din 143); 

• Indicele global al securităţii cibernetice (pozița 16 din 29). 

  

 Measuring the Information Society Report 2014 / Geneva: International Telecommunication Union, 2014. 250 p, United Nations E-Government Survey 2014. E-
Government for the Future We Want, UN, New York 2014 https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-
Gov_Complete_Survey-2014.pdf, The Global Information Technology Report 2015: ICTs for Inclusive Growth / Ed.by S. Dutta et al. Geneva: World Economic Forum, 
INSEAD, 2015. 357 p., Global Cybersecurity Index & Cyberwellness Profiles. April 2015 / International Telecommunication Union Geneva: ITU, 2015. 515 p. 
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Disponibilitatea infrastructurii TIC 

• Pentru procesul de colectare, producere, diseminare, 
stocare și analiză a datelor infrastructura TIC 
constituie un ansamblu de instrumente și resurse 
tehnologice.  

• disponibilitatea infrastructurii TIC este relativ mare, 
însă calitatea acesteia lasă de dorit 

• Existența unei infrastructuri TIC dezvoltate și eficiente 
constituie unul din elementele-cheie în contextul 
raportării datelor aferente ODD, asigurând acces la 
informații, transparență și responsabilitate sporită.  

• capacitățile tehnice pentru procesul de colectare, 
producere și diseminare a datelor sunt oarecum 
suficiente,  

• acestea nu sunt dezvoltate la moment pentru 
gestionarea unor volume mari de date.  

• se resimte si o insuficiență de capacități privind 
analiza datelor atât la  producătorii, cât și utilizatorii 
de date.  
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Capacități tehnice și tehnologice disponibile în instituții 

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Volume de date 
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Formatul existent de diseminare a datelor și informației statistice 

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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• la nivel național au fost realizate și implementate un 
sisteme și resurse IT în cadrul Programului strategic de 
modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare),  

• problema interoperabilității și deschiderii datelor încă 
nu a fost soluționată pe deplin fiind necesară 
disponibilitatea acestora într-un format prietenos 
utilizatorilor.  

• volum considerabil de informație plasată pe paginile 
WEB, diseminată prin intermediul publicațiilor și a 
solicitărilor oficiale de către producătorii/deținătorii de 
date => implică anumite eforturi din partea 
utilizatorilor pentru transferarea acestora într-un 
format reutilizabil. 

• respondenți diseminează informația în format 
electronic digital (numeric),  

• cetățenii folosesc în aceeași proporție internetul și 
aplicațiile web cu solicitările pe suport de hârtie, 
trebuie să determine și un proces de promovare și 
educare în utilizarea datelor de către aceștia 
(statistical literacy). 



Interacțiune cu furnizorii de date 
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Mecanisme de interacțiune cu furnizorii de date 

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Modalitățile utilizate pentru asigurarea legăturii inverse cu furnizorii de date 

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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• trei sferturi dintre respondenți  (74%) utilizează pe larg și 
metodele indirecte de interacțiune – precum pagina web, 
rețelele de socializare, întrucît aceste metode înlesnesc 
schimbul interactiv de informaţii, interoperabilitatea și 
colaborarea între producători și utilizatori de date 

• rezultat al inițiativelor de încurajare promovate de Centrul 
de e-Guvernare privind utilizarea rețelelor de socializare 
de către autoritățile publice.  

• majoritatea (57%) utilizează ca modalitate de interacțiune 
rețelele de socializare, 50% recurg la consultări publice, iar 
42% utilizează linia fierbinte. 

• Importanța comunicării despre datele disponibile, 
sensibilizarea utilizatorilor de date, instruirea angajaților 
pentru utilzarea noilor forme de comunicare cu publicul – 
toate aceste necesități au fost relevate de participanții la 
atelierele de lucru. 



Conexiune internet și acces 
platforme diseminare date 
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Situația conexiunii la intranet si extranet 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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• accesului și disponibilității datelor, susținut de 
existența conexiunii la Intranet în cazul a 78 la sută 
din respondenți, iar 67 la sută din respondenți 
dispun și de capacități pentru schimbul de date 
între instituții (Extranet) 
• organele administrației publice au acces la 
platforma de interoperabilitate Mconect,.  
•Instrumentele destinate pentru diseminarea 
datelor sunt în dotarea respondenților în marea 
majoritate a cazurilor (68%), ceea ce facilitează 
realizarea unei diseminări rezonabile a datelor. 
• Majoritatea producătorilor și utilizatorilor dispun 
de platformă sau compartiment special pe pagina 
web destinat pentru diseminarea datelor. 



Frecvența de actualizare date 

• informația de cele mai dese ori este actualizată zilnic (37%), 
lunar  sau trimestrial (31%). Însă, sunt instituții care 
actualizează informația mai rar decât o dată pe an (17%), 
fapt ce poate submina transparența acestora și eventual 
nivelul de informare și influență a cetățenilor asupra 
deciziilor aferente activității 

8 

Diseminarea datelor, frecvența de actualizare 

 
Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Instrumente acces date 
• Nivelul de utilizare al unor instrumente interactive pentru 

vizualizarea și analiza datelor on-line (baze de date, calculatoare 
electronice etc.) este foarte redus și doar jumătate din 
producătorii/deținătorii de date oferă aceste instrumente 
utilizatorilor.  

• Ca rezultat, diseminarea datelor statistice rămâne a fi 
preponderent prin metode tradiționale (pagina WEB, solicitări 
oficiale, publicații, rapoarte, comunicate etc.), fapt ce impune 
anumite restricții de timp în obținerea datelor, precum și 
efectuarea unor calcule adiționale la necesitate.  

• Totodată, circa 60 la sută din producătorii/deținătorii de date nu 
dispun de servicii electronice pentru diseminarea datelor, prin 
urmare acest sector necesită a fi fortificat pe viitor 

 

• Implicarea în revoluția datelor de către părțile interesate în 
contextul îmbunătățirii accesibilității datelor impune în viitor 
angajamente nu doar din perspectiva producerii datelor, dar și 
asumarea anumitor responsabilități de promovare și utilizare a 
instrumentelor interactive de accesare și vizualizare a datelor.  

• La etapa actuală conducătorii organizațiilor/instituțiilor într-o 
măsură mai redusă promovează utilizarea de hărţi, inclusiv animate 
(60%), infografice (72%), fapt ce derivă din capacitățile limitate ale 
producătorilor și utilizatorilor de date pentru crearea acestora, dar 
mult mai frecvent se recurge la utilizarea de baze de date online 
pentru accesarea datelor de interes (95%) 
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Figura 1. Utilizarea instrumentelor de vizualizare a datelor 

 
Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 

60%

72%

95%

32%

21%

7%

14%

14%

5%

0 20 40 60 80 100

Hărţi, inclusiv animate

Infografice

Baze de date on-line

Da Nu Nu stiu

Instrumentele utilizate de cetățeni pentru accesarea datelor 

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Factori limitativi ai accesului la date 
• Cu toate acestea, studiul relevă anumite impedimente în 

utilizarea TIC pentru prelucrarea și analiza datelor.  

• Principalul factor invocat de către respondenți  sunt 
constrângerile financiare (71%),  

• care determină nemijlocit atât insuficiența dotării tehnice 
(50%), cât și a posibilității de creare a competențelor TIC (50%).  

• Impedimente minore în utilizarea TIC sunt considerate 
semnătura digitală (33%) și dreptul de autor/licenţă (31%). 
Aceasta derivă cel mai probabil din utilizarea softurilor 
nelicențiate, dar și promovarea insuficientă a semnăturii 
digitale în prestarea serviciilor publice.  

• Din perspectiva producătorilor de date,  prevalează 
impedimentele care se referă la procesul de producere și 
schimb al datelor, printre care incompatibilitatea softurilor 
(56%) și nivelul redus de competențe TIC (56%), care împiedică 
producătorii de date să facă față provocărilor privind aplicarea 
tehnicilor noi de colectare a datelor și modernizarea proceselor 
privind gestionarea datelor, per ansamblu.  

• În cazul utilizatorilor, acești factori sunt mai puțin importanți, 
însă predomină impedimentele generate de dreptul de autor, 
licență (36% vs. 29%) și dotarea tehnică insuficientă (55% vs. 
49%) 
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Factorii care limitează accesul şi utilizarea TIC pentru prelucrarea şi analiza datelor, %

 

Sursa: Cercetarea CIVICUS MDC și IDSI, 2016 
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Nevoia de TIC 

• insuficiență de capacități privind analiza datelor atât la  producătorii, cât și utilizatorii de date, 
inclusiv lipsa pregătirii instituțiilor implicate în procesul de producere și utilizare a datelor pentru 
procesarea unor surse alternative și netradiționale de date de capacități mari, precum Big Data 

• impedimente în utilizarea TIC pentru prelucrarea și analiza datelor se referă la constrângerile 
financiare, insuficiența dotării tehnice și posibilitatea de formare a competențelor TIC.  

• Producătorii de date se confruntă în special cu problemele precum incompatibilitatea softurilor și 
nivelul redus de competențe TIC, care îi impiedică să facă față provocărilor privind aplicarea 
tehnicilor noi de colectare a datelor și modernizarea proceselor privind gestionarea datelor per 
ansamblu. 

• capacități tehnice pentru colectarea, procesarea, diseminarea, stocarea și analiza datelor, iar 
interoperabilitatea datelor, deși atinge un nivel moderat, reprezintă un suport important pentru 
schimbul de date și comunicare în procesul de implementare și monitorizare a ODD.  

• Totodată la nivel național există suficiente instituții publice, centre de cercetare, de dezvoltare a 
abilităților TIC, proiecte și programe pentru formarea unor comunități TIC active.  
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Vă multumim! 
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