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I. Modelul de dezvoltare a societăţii informaţionale. 

 

 

Noţiunea de „societate informaţională” a apărut în mediul ştiinţific în anii 

1960 în SUA şi Japonia, fiind strîns legată de dezvoltarea informaticii, 

ciberneticii şi teoriilor informaţionale de guvernare.  

Teoria societăţii informaţionale (ca parte componentă a teoriei societăţii 

postindustriale) a fost concepută în anii 1970, cînd mai mulţi savanţi au ajuns la 

concluzia că în condiţiile moderne de dezvoltare cultura, psihologia, activitatea  

socială şi economia se formează sub influenţa mijloacelor tehnice şi electronice, 

iar procesul industrial nu constituie un factor crucial al progresului care are un 

impact semnificativ asupra moralităţii şi valorilor societăţii. În aceste condiţii 

costurile activităţii umane şi ale produselor acesteia sînt definite nu prin 

cheltuielile forţei de muncă, dar printr-o informaţie formalizată care a devenit o 

sursă de valoare adăugată. Informaţia a fost recunoscută ca resursă specifică ce 

nu reflectă majoritatea caracteristicilor tipice factorilor de producţie tradiţionale. 

Răspîndirea informaţiei a fost egalată cu apariţia de sine stătătoare a acesteia, 

fapt ce exclude aplicarea faţă de acest fenomen a noţiunii de „epuizare”, iar 

consumul informaţiei nu duce la epuizarea acesteia ca unei resurse de producere. 

În rezultatul analizei complexe promotorii teoriei societăţii informaţionale au 

ajuns la concluzia că „în economia contemporană raritatea resurselor este 

înlocuită cu prevalenţa acestora”. 

Astfel, societatea informaţională poate fi definită ca o formă nouă a 

societăţii contemporane, în care procesarea informaţiei şi a serviciilor 

informaţionale (cu o infrastructură modernă informaţională şi de comunicaţii) 

contribuie la eficientizarea proceselor de guvernare, dezvoltarea social-

economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii cu incluziune socială, precum şi la 

integrarea în mediul informaţional global. Această abordare va contribui la 

determinarea proprietăţilor fundamentale ale unui model nou de societate, bazat 

pe informaţii (ca o categorie de resurse) şi pe inovaţii (ca parte a economiei 

bazate pe cunoştinţe).  

 

Modelul de dezvoltare a societăţii informaţionale este o descriere 

teoretică generalizată a proceselor şi evenimentelor de trecere de la un nivel de 

organizare şi funcţionare a societăţii informaţionale la altul, permiţînd 

identificarea dependenţelor funcţionale ale subiecţilor implicaţi şi a tendinţelor 

majore ale dezvoltării societăţii informaţionale. Modelul de dezvoltare este unul 

multilateral, cu mai multe niveluri şi etape, ce asigură modificările calitative 

structurale şi formale ale societăţii informaţionale. Caracteristicile de bază ale 

dezvoltării sînt: caracterul calitativ al schimbărilor, ireversibilitatea şi 

directivitatea lor. 

Reieşind din experienţa diferitor ţări, modelul de dezvoltare a societăţii 

informaţionale depinde de specificul dezvoltării istorice a ţării, politica social-

economică, divizarea funcţiilor între instituţiile de stat, comerciale şi cele 
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sociale, de politici publice cu privire la societatea informaţională, specificul 

sistemului legislativ, culturii naţionale şi a mentalităţii în general.   

Pot fi evidenţiate următoarele modele de dezvoltare a societăţii 

informaţionale: model american; model european; model asiatic. 

Modelul american de dezvoltare a societăţii informaţionale depinde de 

modelul general al dezvoltării social-economice a SUA, în care funcţiile statului 

sînt limitate, iar activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice private este 

o prioritate majoră. Conform acestei abordări toate instrumente ce ţin de 

societatea informaţională trebuie să fie concentrate în sectorul privat, cu 

liberalizare totală a peţii TIC. Concomitent, o atenţie sporită este acordată 

dezvoltării canalelor „magistrale” informaţionale, orientării lor sociale, precum 

şi asigurării serviciilor universale. Aceste canale au un rol important cînd 

politica de liberalizare este axată în primul rînd pe calitatea serviciilor şi pe 

micşorarea preţurilor pentru mediul de afaceri, dar nu pentru populaţie. Astfel, 

autorităţile publice ale SUA au stabilit în calitate de prioritate dezvoltarea 

reţelelor de comunicaţii, în baza cărora este dezvoltată sfera serviciilor TIC, 

prioritare fiind servicii de divertisment.   

Modelul european de dezvoltare a societăţii informaţionale reflectă 

căutarea dinamică a echilibrului între controlul din partea statului şi regulile 

peţii. Acest echilibru poate fi schimbat în dependenţă de situaţie creată şi 

schimbările politice şi economice. Astfel de abordare în privinţa rolului statului 

în dezvoltarea societăţii informaţionale a fost reflectată în Directiva UE din 

1993, unde a fost stabilită necesitatea asigurării echilibrului între orientarea de 

piaţă şi cea socială. Totodată, Uniunea Europeană acordă o atenţie sporită 

problemelor ce ţin de privatizare şi de liberalizare a peţii TIC. Ca prioritate ţările 

Uniunii Europene consideră necesar de promovat sfera serviciilor, cu excepţia 

Angliei şi Franţei, unde este stabilită necesitatea dezvoltării reţelelor TIC ca 

factorul promovării serviciilor. Toate ţările UE în documentele de politici 

reflectă dezvoltarea serviciilor universale pentru a diminua discrepanţa 

informaţională.    

Modelul asiatic de dezvoltare a societăţii informaţionale se bazează pe 

valorile specifice (inclusiv culturale şi filozofice) în privinţa industrializării, 

informatizării şi dezvoltării sociale. Acest model reflectă colaborarea sectorului 

public cu sectorul privat pe principii de „coexistenţă” şi de „prosperare comună” 

(parteneriatul public-privat). În cadrul modelului asiatic pot fi evidenţiate 

următoarele ţări: Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong, 

China şi India.  

În Japonia performanţele în dezvoltarea societăţii informaţionale se 

datorează investiţiilor considerabile în cercetări tehnico-ştiinţifice, prioritatea 

TIC în soluţionarea problemelor social-economice de dezvoltării ţării. 

Obiectivele sectorului TIC în Japonia sînt: dezvoltarea reţelelor de comunicaţii, 

elaborarea dispozitivelor şi tehnologiilor informaţionale, dezvoltarea produselor 

program şi serviciilor informaţionale, pregătirea cadrelor pentru sectorul TIC. 

În cadrul dezvoltării informaţionale a „Tigrilor din Asia” (Singapore, 

Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong) statul participă activ în procesul decizional 
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investiţional şi în dezvoltarea infrastructurii naţionale TIC, promovînd acordarea  

accesului la resursele şi serviciile informaţionale.   

China devine unul din centre mondiale de dezvoltare a tehnologiilor noi 

ca rezultat al investiţiilor de stat în sfera cercetărilor tehnico-ştiinţifice, 

pregătirea specialiştilor pentru sectorul TIC, atragerea investiţiilor străine şi 

dezvoltarea industriei naţionale. 

India se caracterizează printr-un model intermediar de dezvoltare. 

Întreprinderile de stat nu sînt privatizate, iar capitalul principal în dezvoltarea 

societăţii informaţionale Guvernul consideră resursele umane. Ca exemplu, pe 

piaţa internaţională programatorii indieni sînt consideraţi unii din cei mai 

calificaţi. Totodată, populaţia ţării rămîne una săracă, în legătură cu ce 

beneficierea de servicii TIC este foarte scăzută. Astfel, India se caracterizează 

prin dezvoltarea informaţională segmentară. 

 

Ţinînd cont de faptul că integrarea europeană este o prioritate de 

dezvoltare a Moldovei, este oportun de ales modelul european de dezvoltare a 

societăţii informaţionale. De menţionat, că dezvoltarea societăţii 

informaţionale trebuie să fie bazată pe un model general de dezvoltare a 

Moldovei în calitate de un stat de drept şi democratic, în condiţiile articolului 1 

al Constituţiei. 

Pentru a asigura realizarea cu succes a modelului de dezvoltare a societăţii 

informaţionale şi pentru promovarea schimbărilor semnificative la nivel 

strategic sînt necesare eforturile comune din partea autorităţilor publice, 

mediului şi afaceri şi a societăţii în general.  

 

 

II. Documentele de bază privind edificarea societăţii informaţionale. 

 

 

Edificarea societăţii informaţionale la nivel internaţional este reflectată în 

aşa documente de importanţă majoră: 

1) Carta Okinawa-G8 „Charter on Global Information Society” (Carta 

privind Societatea Informaţională Globală de la Okinawa), Japonia, 

iulie 2000; 

2) Summit-ul mondial privind Societatea Informaţională (World Summit 

on the Information Society – WSIS) de la Geneva, decembrie 2003 şi 

de la Tunis, noiembrie 2005. 

Republica Moldova, în calitate de stat-membru al Pactului de Stabilitate 

pentru Europa de Sud-Est, a semnat în anii 2002-2004 Agenda Iniţiativei e-ESE 

(„Europa de Sud-Est Electronică”) pentru edificarea societăţii informaţionale şi  

Declaraţia de Intenţie a miniştrilor statelor-membre ale Iniţiativei e-ESE de 

edificare a unei societăţi informaţionale deschise" şi-a asumat responsabilitatea 

edificării societăţii informaţionale bazate pe principiile consfinţite în Statutul 

ONU, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Carta edificării 

societăţii informaţionale globale de la Okinawa în 2000.  
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Comisia Europeană a lansat în martie 2010 Strategia Europa 2020 pentru 

ieşirea din criză şi pregătirea economiei UE pentru provocările deceniului 

următor.  

Agenda digitală pentru Europa este una dintre cele şapte iniţiative-pilot 

ale Strategiei Europa 2020 şi are ca scop definirea rolului motor esenţial pe care 

utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare – TIC) va 

trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europei pentru anul 2020. Obiectivul 

general al Agendei digitale pentru Europa este de a aduce beneficii economice şi 

sociale durabile datorită unei pieţe unice digitale bazate pe Internetul rapid şi 

ultrarapid şi pe aplicaţiile interoperabile.  

Aceste documente, precum şi Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr.1743-III din 19 martie 2004 „Privind edificarea societăţii informaţionale în 

Republica Moldova” pot servi drept bază conceptuală pentru elaborarea 

Strategiei de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova – 

„Moldova electronică 2020” (în continuare – Strategie). 

La elaborarea proiectului Strategiei este necesar de luat în consideraţie 

legislaţia în vigoare, în primul rîng prevederile:  

a) Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004; 

b) Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale în 

Republica Moldova – „Moldova electronică”, aprobate prin Hotărârea 

de Guvern nr.255 din 09.03.2005.  

Aspectele ce ţin de dezvoltare a cadrului de politici publice, juridic şi 

instituţional în domeniul edificării societăţii informaţionale sînt reflectate în 

Studiul privind cadrul de politici publice, juridic şi instituţional în domeniul 

dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova. 

 

 

III. Statutul juridic şi structura Strategiei  

de dezvoltare a societăţii informaţionale.  

 

 

3.1. Statutul juridic al Strategiei  

de dezvoltare a societăţii informaţionale. 

 

Strategia reprezintă un document de politici care conţine direcţia 

orientativă de elaborare şi de realizare a politicilor publice ce vizează 

dezvoltarea societăţii informaţionale pentru un termen lung (2012-2020), avînd 

drept scop identificarea modalităţii şi mecanismului de organizare a realizării 

obiectivelor generale şi specifice pe problematica abordată.  

Strategia urmează să fie ca instrument de continuitate a politicilor publice 

la nivel naţional, preluînd rezultatele obţinute la realizarea Strategiei „Moldova 

electronică” din 2005. 
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Strategia urmează a fi aprobată printr-un act legislativ, asigurînd formarea 

unui cadru consolidat de politici publice, juridic şi instituţional pentru realizarea 

obiectivelor strategice. 

Elaborarea proiectului Strategiei ţine de competenţa Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.  

Participanţii procesului de realizare a Strategiei sînt: statul, mediul de 

afaceri şi societatea (cetăţenii). 

 

3.2. Structura Strategiei  

de dezvoltare a societăţii informaţionale. 

 

În condiţiile Hotărîrii Guvernului  nr.33 din 11.01.2007 cu privire la 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă  de documentele  de politici 

Strategia urmează să includă:  

a) descrierea situaţiei;  

b) definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin 

aplicarea politicii de rigoare;  

c) obiectivele generale şi specifice;  

d) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate;  

e) estimarea impactului şi a costurilor (financiare şi nonfinanciare) 

aferente implementării;  

f) rezultatele scontate şi indicatorii de progres;  

g) etapele de implementare;  

h) procedurile de raportare şi monitorizare. 

 

Descrierea situaţiei şi definirea problemelor. 

 

Acest compartiment trebuie sa reflecte problemele actuale şi provocările 

identificate, ce necesită implicarea statului prin politici publice. Elaborarea 

Strategiei. În calitate de surse de informaţiei pentru descrierea situaţiei vor fi 

utilizate rapoartele statistice, rapoartele de pregătire electronică a Moldovei, 

fiind realizate şi utilizate numeroase studii în domeniu. Rezultatele şi 

recomandările lor vor servi drept baza priorităţilor prezentate în Strategie.   

 

Obiectivele generale şi specifice. 

 

Scopul Strategiei constituie oferirea statului, mediului de afaceri şi 

societăţii beneficiilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale de comunicaţii 

(TIC), asigurînd accesibilitatea resurselor informaţionale şi a serviciilor 

electronice, consolidînd infrastructura TIC şi spaţiul informaţional, cu asigurarea 

securităţii informaţiei, promovînd eficientizarea activităţii autorităţilor publice, 

crearea condiţiilor pentru informatizarea mediului de afaceri şi contribuind la 

incluziunea digitală a populaţiei.  

Strategia va stabili obiectivele generale şi specifice. 
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Obiectivele generale vor reflecta motivul elaborării Strategiei şi vor 

expune direcţia majoră de acţiune, cu indicarea rezultatelor scontate în domeniul 

dezvoltării societăţii informaţionale. Prin realizarea obiectivelor generale 

urmează să fie asigurată dinamica pozitivă în următoarele direcţii principale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale:  

 edificarea statului electronic, eficientizarea guvernării, modernizarea 

funcţionării instituţiilor statului, procesului de luare a deciziilor şi   a 

proceselor-business de acordare a serviciilor publice, inclusiv prin e-

transformare a acestora; 

 a condiţiilor de activitate pentru mediul de afaceri;  

 dezvoltarea societăţii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor; 

 dezvoltarea sectorului şi peţii TIC. 

Obiectivele specifice vor expune rezultatele concrete şi măsurabile, astfel 

încît ulterior să poată fi evaluată eficienţa implementării politicilor publice. 

Obiectivele specifice vor fi identificate pentru fiecare direcţie de dezvoltare şi 

pentru fiecare etapă a implementării (pe termen scurt, mediu şi lung). 

Obiectivele specifice depind de: 

 priorităţile naţionale de dezvoltare a statului, mediului de afaceri şi 

societăţii;  

 rezultatele obţinute în baza politicilor publice anterioare; 

 problemele şi provocările interne şi externe la etapă respectivă. 

 

Acţiunile necesare  

pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate. 

 

Acţiunile necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei şi rezultatelor 

scontate urmează a fi programate în planurile respective de acţiuni. 

Planul de acţiuni trebuie să prevadă sarcini concrete pe termen scurt (un 

an) într-un anumit domeniu sau într-o direcţie de dezvoltare. Planul va fi 

elaborat în conformitate cu Strategia, alte documente de politici în vigoare, 

inclusiv cu Programul de activitate a Guvernului. Planul de acţiuni trebuie să 

includă:  

a) obiectivele;  

b) acţiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite;  

c) termenele de realizare a acţiunilor;  

d) costurile aferente implementării;  

e) responsabilii pentru implementare;  

f) indicatorii de progres;  

g) procedurile de raportare şi evaluare. 

La realizarea Strategiei autorităţile administraţiei publice vor coopera cu 

societatea civilă şi mediul de afaceri. De menţionat, că implementarea unor 

activităţi prevăzute în planurile de acţiuni pot fi delegate organizaţiilor 

nonguvernamentale relevante.  

 

Estimarea impactului şi a costurilor  
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aferente realizării Strategiei. 

 

Estimarea impactului va fi efectuată în conformitate cu Metodologia de 

analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de 

reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006. 

Costurile aferente implementării Strategiei constituie cheltuielile legate 

de realizarea planurilor de acţiuni.  

Finanţarea acţiunilor legate de realizarea Strategiei se va efectua din 

bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, surse extrabugetare, 

de întreprinderile private, din donaţii interne şi externe.  

Este necesar de asigurat ca începînd cu 2013, în bugetul de stat şi al 

unităţilor administrativ-teritoriale să fie prevăzute mijloace financiare destinate 

implementării Strategiei, care vor fi specificate într-un compartiment (fond) 

distinct “Moldova electronică”. 

Ministerele, departamentele şi unităţile administrativ-teritoriale, în baza 

rapoartelor sectoriale anuale de informatizare a domeniului ce ţine de 

competenţa lor, vor elabora şi prezenta Departamentului Tehnologii 

Informaţionale propuneri de finanţare a acţiunilor respective. Departamentul 

Tehnologii Informaţionale, la rîndul său, va generaliza propunerile parvenite şi 

va prezenta Comisiei Naţionale şi Guvernului propuneri de finanţare din bugetul 

de stat a proiectelor şi programelor de informatizare, realizarea cărora ţine de 

edificarea societăţii informaţionale în Moldova.  

 

Rezultatele scontate şi indicatorii de progres. 

 

Estimarea rezultatelor de realizare a Strategiei şi a nivelului 

dezvoltării societăţii informaţionale se realizează prin monitorizarea dezvoltării 

spaţiului informaţional conform setului de indicatori, caracteristici dezvoltării 

tehnologiilor societăţii informaţionale, elaboraţi în conformitate legislaţia în 

vigoare şi cu recomandările Uniunii Europene.  

Autorităţile administraţiei publice vor efectua colectarea şi prelucrarea 

acestor date conform indicatorilor stabiliţi pentru pronosticul dezvoltării social-

economice şi reflectarea nivelului real de dezvoltare a societăţii informaţionale.  

Indicatorii de progres a proceselor de implementare a Strategiei şi 

valorile acestora anuale trebuie să fie elaborate în conformitate cu setul de 

indicatori utilizat pe larg pentru estimarea gradului de edificare a societăţii 

informaţionale în ţările Uniunii Europene. 

 

Etapele de implementare. 

 

Strategia va fi implementată în perioada anilor 2012 – 2020.  

Etapele de implementare trebuie să corespundă perioadelor de planificare 

financiar-bugetară conform Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu (3 ani) 

pentru a asigura planificarea la timp a mijloacelor financiare necesare pentru 

realizarea acţiunilor din planurile anuale. 
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Etapele de control al realizării Strategiei şi de evaluare a nivelului de 

dezvoltare a societăţii informaţionale vor fi în anii 2014, 2017 şi 2020.    

 

Procedurile de raportare şi monitorizare. 

 

Procesul de realizare a Strategiei va fi desfăşurat la nivel naţional şi 

local, cu participarea largă a societăţii şi mediului de afaceri.  

La nivel naţional responsabilitatea pentru implementarea Strategiei o vor 

avea autorităţile administraţiei publice centrale, în timp ce la nivel local de 

implementare vor fi responsabile autorităţile administraţiei publice locale.  

La nivel naţional, procesul de realizare a Strategiei va fi coordonat de 

Comisia pentru Dezvoltarea Societăţii Informaţionale. 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor determina 

persoana (la nivel de adjunct al conducătorului) şi subdiviziunea responsabilă de 

implementarea TIC şi de participarea la realizarea Strategiei.  

În calitate de autoritate a administraţiei publice, responsabilă de 

monitorizarea realizării Strategiei şi a activităţilor din planurile de acţiuni va 

fi desemnat Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.  

Instituţiile responsabile de realizarea Strategiei şi a planurilor de acţiuni 

vor elabora şi vor aproba rapoarte anuale despre acţiunile întreprinse şi 

rezultatele obţinute, expediindu-le în adresa Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor.  

În baza rapoartelor departamentale, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor va pregăti un raport naţional, prezentîndu-l Comisiei pentru 

Dezvoltarea Societăţii Informaţionale pentru examinare şi aprobare.  

Valorile anuale ale indicatorilor de progres vor fi colectate respectiv de 

către Biroul Naţional de Statistică, autorităţile administraţiei publice, 

organizaţiile din sectorul privat şi din sondaje speciale realizate de către 

instituţiile de cercetare.  

Datele statistice şi administrative, necesare pentru monitorizarea 

edificării societăţii informaţionale, obţinute din sondaje sociologice, vor fi 

prezentate de unităţile de statistică şi autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale. Informaţia respectivă va fi clasificată pe gen, vîrstă, etnie, statut socio-

economic şi plasare geografică.  

Datele respective vor fi utilizate la elaborarea Raportului anual de 

evaluare a gradului de pregătire electronică a ţării. Aceasta va permite 

estimarea impactului procesului de realizare a Strategiei asupra statului, 

mediului de afaceri şi a cetăţenilor, asigurînd o bază analitică pentru actualizarea 

politicilor publice în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale.  
   
 

IV. Dispoziţii finale. 
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Trecerea la societatea informaţională şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere este un obiectiv strategic prioritar de dezvoltare a Moldovei.  

Dezvoltarea societăţii informaţionale va contribui la diminuarea 

inegalităţii informaţionale dintre Republica Moldova şi ţările dezvoltate, 

determinată în mare măsură de dezvoltarea insuficientă a infrastructurii TIC, de 

costul înalt al serviciilor TIC, precum şi de incapacitatea majorităţii cetăţenilor 

de a beneficia de avantajele societăţii informaţionale.  

Dezvoltarea societăţii informaţionale va constitui un instrument de 

integrare a ţării nu numai în mediul informaţional european, dar şi în cel global. 

Totodată pentru integrare respectivă este necesar de asigurat trecerea de la 

organizarea industrială a societăţii la cea informaţională. Altfel dinamica de 

dezvoltare tehnologică va majora discrepanţa între Moldova şi ţările dezvoltate, 

ultima rămînînd şi în continuare cu statut de „ţară în curs de dezvoltare”. 

 

Prezenta Concepţie serveşte drept bază conceptuală pentru elaborarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica 

Moldova – „Moldova Electronică 2020”.  
 


