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Sumarul atelierului de descoperire antreprenorială 
La data de 20 iunie 2019 Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, cu suportul Centrului Comun de 

Cercetare al Comisiei Europene și în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societății 

Informaționale au organizat primul atelier de descoperire antreprenorială în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor (TIC).  

La eveniment au participat 44 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice, universităților, 

institutelor de cercetare, mediului de afaceri și ONG-urilor, distribuiți după cum urmează: 

 

Grupul de lucru 

 

 

Nr. de  

reprezentanți 

Micro/ nanomateriale 

și inginerie 

electronică 

 

Facilitator: Ion 

Cosuleanu 

Interoperabilitate, 

date deschise și e-

infrastructuri 
 

Facilitator: Sergiu 

Porcescu 

Aplicații mobile, 

inginerie software, 

cloud computing 
 

Facilitator: Mihai Grecu  

Mediul de afaceri 3 5 9 

Cercetare 6 7 2 

Societate civilă - 2 1 

Autorități publice 3 4 2 

Total: 12 18 14 

 

Scopul principal al atelierului a fost efectuarea analizei SWOT și formularea viziunii de dezvoltare a 

domeniului prioritar, inclusiv a subdomeniilor identificate.  

Obiectivele atelierului s-au referit la validarea subdomeniilor identificate ca fiind unele prioritare 

pentru identificarea de mai departe a nișelor de specializare inteligentă. În cadrul exercițiului de 

cartografiere a potențialului economic, științific și inovațional și identificare a domeniilor preliminare 

de specializare inteligentă au fost identificate 4 subdomenii din domeniul TIC, care înglobează 

potențial de specializare inteligentă:  

 Materiale și circuite supra / semi conductoare, IoT 

 Aplicații mobile, software, coding, cloud computing  

 E-infrastructuri de cercetare, Big Data, Bioinformatica 

 Securitate cibernetică 

Discuțiile din cadrul evenimentului au condus la modificarea și reformularea acestora, astfel încât au 

fost stabilite următoarele subdomenii relevante: 

 Micro/ nanomateriale și inginerie electronică 

 Interoperabilitate, date deschise și e-infrastructuri 

 Aplicații mobile, inginerie software, cloud computing 

Agenda atelierului de descoperire antreprenorială a inclus o sesiune plenară introductivă, în care 

reprezentanții autorităților publice relevante (dr. Aliona Onofrei de la Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării, Ms Oxana Rusanovschi de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii) au subliniat 

importanța procesului de descoperire antreprenorială pentru sectorul Tehnologiei informației și 

comunicațiilor. Directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr.Igor Cojocaru a 

făcut o scurtă prezentare a agendei și a modului de desfășurare a atelierului.  

Au urmat apoi câteva prezentări realizate de membrii grupului tehnic în domeniul specializării 

inteligente (dr. Sergiu Porcesu - Punct Național de Contact pentru Centrul Comun de Cercetare al CE, 

Diana Russu - Camera de Comerț și Industrie a RM, dr.hab. Larisa Șavga Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova) axate pe procesul de specializare inteligentă în Republica Moldova și 

domeniile prioritare identificate, procesul de descoperire antreprenorială, exemple de bune 

practici/istorii de succes, elemente-cheie ale planificării strategice.  
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Prezentările au fost urmate de 2 exerciții cu caracter participativ, moderate de facilitatori, având drept 

scop:  

- realizarea analizei SWOT pe fiecare subdomeniu în parte și pentru domeniul TIC, integral,  

- formularea viziunii de dezvoltare a subdomeniilor și ulterior a domeniului TIC. 

Situația actuală a domeniului TIC 
Sectorul TIC are un potențial imens de a contribui la economia Moldovei. Moldova are o locație 

unică, cu acces atât la piețele din est, cât și cele din vest și o forță de muncă bine calificată și 

multilingvă. Contribuția sectorului TIC reprezintă 6,6% în PIB, având o tendință de creștere. Din 

2006, Moldova a înregistrat o creștere de 20 de ori a exporturilor de produse și servicii TIC. Creșterea 

numărului locurilor de muncă în sectorul TIC a atins 15% pe an – în prezent sectorul angajează peste 

20.000 de moldoveni, inclusiv 13.000 specialiști în domeniul tehnologiei și ingineriei software.1 La  

capitolul de inițiere a afacerii, Moldova s-a clasat pe locul 14 la nivel mondial, cu un scor de 95,55 

(din maximum 100), pentru inițierea unei afaceri în Chișinău fiind necesare doar patru zile. Rata de 

supraviețuire a companiilor IT din Moldova în primii doi ani este de 54,4%, cu o creștere de 18 puncte 

procentuale comparativ cu media tuturor companiilor din economia națională.2 

Sectorul TIC a fost identificat de Guvernul Republicii Moldova ca unul prioritar pentru dezvoltarea 

economică. Moldova s-a ridicat cu 63 de poziții la indicele “Ease of Doing Business” al Băncii 

Mondiale din 2009, aflându-se în 2018 pe locul 47,3 peste media regională pentru Europa și Asia 

Centrală. De asemenea, țara a realizat investiții și progrese semnificative în domeniul guvernării 

electronice, îmbunătățind climatul de afaceri general, cu inițiative precum declarația electronică, 

pașaport biometric, sisteme electronice de trecere a frontierei, hărți digitale, semnătură digitală mobilă 

și alte servicii online. Organizațiile de dezvoltare (USAID, UNDP, Banca Mondială etc.) sunt 

implicate activ în îmbunătățirea competitivității sectorului TIC din țară. 

Moldova are o piață de telecomunicații dinamică și competitivă, caracterizată prin viteză mare de 

acces la Internet, nivel ridicat de accesibilitate al serviciilor mobile și dezvoltare tehnologică. 

Infrastructura TIC în Moldova se află la un nivel satisfăcător și este clasată pe poziția 52 din 129 la 

nivel global4, fiind caracterizată de utilizarea intensivă a software și serviciilor TIC. Moldova se 

situează pe locul 48 între 140 de țări în ceea ce privește adoptarea TIC5 și pe locul 6  printre țările cu 

cel mai ieftin Internet din lume, 6  demonstrând astfel existența oportunităților de dezvoltare a 

afacerilor în toată țara. 

În ceea ce privește segmentul comunicațiilor, acesta este reprezentat de 2 operatori internaționali și 1 

operator național de telefonie mobilă, un operator dominant și mai mulți operatori alternativi de 

telefonie fixă, care oferă servicii de comunicații moderne pentru rețele celulare mobile, sisteme de  

comunicații optice și linii digitale de abonați (DSL). 

Strategia de competitivitate a industriei TIC până în 2023 aprobată în 2018 prezintă o cale pentru 

creșterea exponențială a industriei. O lege specializată privind parcurile IT deja există în Moldova 

din 2018, oferind o serie de stimulente, precum călătoriile fără viză pentru specialiștii în domeniul 

TIC și o taxă unică de impozitare de 7%. Legea a permis dezvoltarea primului parc IT virtual din 

Moldova, care în iunie 2019 găzduia aproximativ 450 de rezidenți, 57% dintre ei fiind companii de 

dezvoltare software. USAID în parteneriat cu compania IT privată locală Starnet dezvoltă primul parc 

TIC de ultimă generație din Moldova. Supranumit „Digital City” din centrul Chișinăului, această 

                                                           
1 https://md.usembassy.gov/moldova-business-week-ict-panel-introductory-remarks/ 
2 Moldovan IT Players Priming for Worldwide Presence http://ict.md/files/documents/IDC_Report_Moldova_2019.pdf 
3 https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova 
4 Global Innovation Index 2019 https://www.globalinnovationindex.org/home  
5 WEF Global Competitiveness Report 2018. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf 
6 https://www.atlasandboots.com/remote-jobs/countries-with-the-cheapest-internet-world/ 

https://md.usembassy.gov/moldova-business-week-ict-panel-introductory-remarks/
http://ict.md/files/documents/IDC_Report_Moldova_2019.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova
https://www.globalinnovationindex.org/home
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
https://www.atlasandboots.com/remote-jobs/countries-with-the-cheapest-internet-world/
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investiție de 15 milioane de dolari este una revoluționară - oferind un mediu de lucru similar celui din 

Silicon-Valley, care va încuraja creativitatea și competitivitatea.7 

Un consorțiu de organizații (printre care USAID, Asociaţia de companii private din domeniul TIC 

din Republica Moldova, Microsoft și IBM) în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, au 

lansat Tekwill (Centrul de Excelență în IT), focusat pe incubarea și accelerarea startup-urilor din 

domeniul tehnologiilor digitale. 

Pe durata anilor 2015-2020, sunt dezvoltate mai multe centre inovaționale de ultimă generație pentru 

creșterea capacităților în domeniul tehnologic cu sprijinul donatorilor internaționali și în parteneriat 

cu corporații globale precum IBM, Microsoft și altele - cu o investiție totală de peste 10 milioane 

dolari. Găzduite la cele mai mari universități din Moldova, aceste centre inovaționale reprezintă cea 

mai mare investiție colaborativă în dezvoltarea forței de muncă de mâine.8 Educația STEM este 

promovată activ începând de la nivelul școlilor, unde programarea, robotica și imprimarea 3D sunt 

utilizate pentru a crea medii de învățare colaborativă în clasă. Naționala Moldovei de Robotică a 

câștigat medalia de bronz la olimpiada mondială FIRST Global Challenge 2018 din Mexic, 

demonstrând talent în domeniul tehnologiei competitiv la nivel mondial. 

Urmând tendințele internaționale, a fost înființată Asociația Blockchain din Moldova (BAM), care 

reprezintă vocea tehnologiei Blockchain în Moldova începând cu 2017. BAM este un susținător 

puternic al tehnologiei Blockchain din Moldova, conlucrează cu guvernarea la toate nivelurile și alte 

părți interesate, pentru a sprijini creșterea ocupării forței de muncă și oportunitățile de carieră în 

domeniul tehnologiei Blockchain și cripto-economiei, pentru a promova și susține inițiativele de 

dezvoltare comunitară, a spori siguranța consumatorilor și competitivitatea industriei.9 

În ceea ce privește capacitățile naționale de cercetare în domeniul TIC, activități importante de 

cercetare-dezvoltare sunt realizate în domenii precum materiale și circuite super / semi-conductoare,  

cuantică și fotonică, spintronică, știința materialelor, nanotehnologii, precum și echipamente electrice 

și electronice, concentrate în câteva instituții de cercetare cu tradiții în domeniu. În 2019, a fost 

înființată Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova (ACEM), care urmărește 

dezvoltarea, promovarea și creșterea competitivității industriei electronice, inclusiv microelectronică, 

nanotehnologii, sisteme integrate, software, cercetare și dezvoltare în Republica Moldova prin 

parteneriate viabile. 

Moldova este activă în domeniul nanotehnologiilor, cu numeroase evenimente în domeniu care au 

loc în Moldova, precum și colaborări internaționale impresionante cu lideri mondiali în domeniu. 

NanoTechWeb.org, un site web specializat din Marea Britanie, a desemnat 4 descoperiri în domeniul 

nanotehnologiilor din Moldova drept unele dintre cele mai bune din lume. Se așteaptă că aceste 

realizări vor spori imaginea Moldovei în Spațiul European de Cercetare și vor conduce la atragerea 

investițiilor în sectoarele high-tech naționale. 

 

 

  

                                                           
7 https://md.usembassy.gov/moldova-business-week-ict-panel-introductory-remarks/ 
8 ATIC Annual Report 2017-2018. http://ict.md/files/documents/ATIC_Annual_Report_2017_2018.pdf 
9 https://www.linkedin.com/company/blockchain-association-of-moldova/about/ 

https://md.usembassy.gov/moldova-business-week-ict-panel-introductory-remarks/
http://ict.md/files/documents/ATIC_Annual_Report_2017_2018.pdf
http://ict.md/files/documents/ATIC_Annual_Report_2017_2018.pdf
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Analiza SWOT a domeniului TIC 
Puncte forte 

• Ușurința de a face afaceri 

• Industria TIC – unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea economică a țării 

• Stimulente specifice industriei TIC: legislația Republicii Moldova stabilește premisele necesare 

pentru impulsionarea dezvoltării industriei, parcul virtual IT cu multiple facilități 

• Focusarea pe e-Guvernare și implementarea multiplelor soluții TI în sectorul public 

• Angajați ai sectorului TIC înalt calificați, multilingvi, cu experienţă inclusiv în proiecte 

apreciate la nivel internațional 

• Conlucrarea facilă dintre sectorul public, privat și partenerii de dezvoltare  

• Acoperirea a mai mult de 90% din teritoriu cu rețele de bandă largă 

• Existența publicațiilor științifice în subdomeniile identificate, inclusiv în coautorat cu parteneri 

internaționali 

 

Puncte slabe 

• Capacitățile și numărul specialiștilor TI nu corespund pe deplin necesităților industriei TIC  

• Investițiile limitate în instruirea și dezvoltarea specialiștilor TI  

• Emigrarea forței de muncă calificate în domeniu 

• Industria TI locală fragmentată  

• Capacitățile limitate de inovare digitală ale companiilor TI locale  

• Lipsa accesului la finanțare de risc și business angel  

• Lipsa datelor granulare privind activitățile și rezultatele științifice și de inovare, suficient de 

detaliate, recente și actualizate.  

• Finanțare insuficientă pentru cercetări și puține proiecte de cercetare în TIC 

• Activitate antreprenorială scăzută 

 

Oportunități 

• Creșterea atenției statului față de problemele și necesitățile sectorului 

• Stabilirea parteneriatelor cu companii multinaționale TIC 

• Atragerea investițiilor străine și autohtone pentru dezvoltarea start-up-urilor IT 

• Dezvoltarea continuă a tehnologiilor și inovațiilor și a capacității de absorbție ale acestora  

• Dezvoltarea comerțului electronic și achizițiilor electronice 

• Atragerea resurselor umane calificate 

• Dezvoltarea de noi infrastructuri regionale cu valoare adăugată  

• Oportunități oferite de programul cadru al UE pentru cercetare-inovare Horizon2020 și Horizon 

Europe. 

• Moldova -  un poligon de testare a celor mai noi tehnologii mobile 

 

Amenințări 

• Presiune competitivă internațională 

• Adaptarea lentă a sistemului  educațional la cererea pieței forței de muncă TI  

• Număr insuficient de studenți la specialitățile TIC 

• Atractivitate scăzută a domeniului de cercetare și inovare, care se reflectă în lipsa de motivație 

a cercetătorilor 

• Investiții reduse în soluții high-tech din partea IMM-urilor locale 

• Formare limitată / necorespunzătoare a resurselor umane 

• Criza economică prelungită  

• Instabilitate geopolitică 

• Întârzieri în reforma administrației publice 
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Principalii factori de dezvoltare identificați pentru cele 3 subdomenii, ca rezultat al exercițiului 

participativ în grupuri sunt prezentate în tabelul 1.  

Tabelul 1.  Factorii principali de dezvoltare pe subdomenii 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 

• Specializarea științifică si 

inginerească a țării. 

• Acoperire a cca 94% din 

teritoriu cu rețele de bandă 

largă. 

• Posibilitatea atragerii 

resurselor umane calificate. 

• Dezvoltarea industriei 

automotive în baza 

domeniilor electronicii și 

TIC. 

• Cultura inginerească și 

aplicativă dezvoltată în 

ultimii patruzeci de ani. 

• Existenta instituțiilor de 

învățământ/ programelor de 

studii în domeniu. 

• Existenta grupurilor 

consolidate de cercetare în 

domeniul nanomaterialelor, 

nanotehnologiilor și 

ingineriei electronice în 

instituțiile de cercetare din 

Moldova, cu rezultate de 

rezonanță la nivel 

internațional.  

• Republica Moldova deține 

tehnologiile fotovoltaice 

unicat pentru Europa de 

Sud-Est, bazate pe 

Arseniura de Galiu (GaAs) 

pentru domeniul 

aerospațial. 

• Elaborarea și lansarea 

primului satelit 

moldovenesc. 

• Exodul personalului 

calificat cu competențe 

științifice, inginerești  

• Stagnarea industriei 

electronice locale 

• Legătura slabă a grupurilor 

de cercetare naționale cu 

mediul de afaceri.  

• Infrastructură de 

comunicații performantă 

• Creșterea gradului de 

transparență. 

• Schimbarea culturii și 

atitudinii față de date 

• Potențial și tradiții de 

formare profesională în 

TIC 

• Inițiative privind datele 

guvernamentale deschise 

• Federalizarea accesului la 

servicii electronice în 

domeniu 

• Adaptarea și aplicarea 

standardelor internaționale 

privind schimbul de date 

• Insuficienta resurselor 

pentru proiecte 

colaborative 

• Exodul capitalului uman 

• Securitatea informației și a 

sistemelor electronice 

• Cadrul legal insuficient 

dezvoltat 

• Lipsa standardizării 

schimbului de date și 

interoperabilității 

• Instabilitatea politică și 

economică a țării.  

• Infrastructură de 

telecomunicații dezvoltată 

(Internet de mare viteză) 

• Nivelul înalt de dezvoltare a 

telefoniei mobile 

• Moldova este un poligon de 

testare a celor mai noi 

tehnologii mobile 

• Atragerea investițiilor străine 

pentru proiecte de dezvoltare 

în domeniu. 

• Lipsă proiectelor finanțate de 

stat pentru instituții de 

cercetare, IMM-uri  

• Lipsa capitalului de risc (de 

investiții) 

• Insuficienta investițiilor în 

domeniul aplicațiilor mobile. 

• Nivel scăzut de 

competitivitate al 

companiilor autohtone. 

• Talente din universitate, 

specializate pe domenii 

concrete: aplicații mobile, 

gaming etc. 

• Adaptarea inadecvată a 

curriculei universitare la 

necesitățile sectorului TIC. 

• Nivel insuficient de 

competență a corpului 

profesoral din instituții de 

învățământ 

• Emigrarea specialiștilor TIC 

 



  
 

7 

Viziunea de dezvoltare a domeniului TIC  
Către 2029 domeniul TIC va fi caracterizat de existența unui cadru normativ dezvoltat și armonizat 

cu normele europene și internaționale, care să asigure un climat investițional favorabil dezvoltării 

afacerilor în TIC și să fie stimulator pentru parteneriatul public-privat lansat în vederea valorificării 

oportunităților, care rezidă din e-transformarea tuturor domeniilor de activitate, inclusiv sănătate, 

agricultură, energetică, educație, noi materiale și tehnologii, administrație publică.    

Obiectivele de dezvoltare a domeniului TIC 
 Adoptarea și realizarea unui program național privind investițiile inteligente în TIC și 

promovarea industriei TIC autohtone pe piețele europeană și internațională. 

 Atingerea unui nivel înalt de competențe digitale a populației la toate categoriile de vârstă.  

 Implementarea unui model economic de finanțare a infrastructurii de cercetare și producție, 

conform experienței și bunelor practici în domeniu.  

 Sistem educațional STEM performant. 

 Crearea unui mediu favorabil în domeniul TIC care să contribuie la stoparea exodului 

specialiștilor.  

 Industrie dezvoltată de producere a dispozitivelor și echipamentelor TIC elaborate în baza 

rezultatelor cercetărilor din domeniile spintronicii, fotonicii, plasmonicii, nanotehnologiilor. 

 Realizare de soluții TIC performante în conceptele Smart House, Smart City, Robotică, 

Inteligență artificială.  

 Crearea clusterelor specializate în domeniul TIC.  

 De la business bazat pe outsourcing la business bazat pe produse și servicii cu valoare adăugată 

înaltă. 

 Acces echitabil al companiilor la proiecte/achiziții în domeniu. 

 Cotă sporită a finanțării proiectelor de inovare și transfer tehnologic în domeniul TIC. 

 Implementarea standardelor în domeniul TIC ca un factor facilitator de dezvoltare a 

domeniului. 

 e-Infrastructura națională de cercetare interconectata la nivel european și internațional,  care să 

asigure un spațiu informațional comun, coerent și interoperabil în domeniul CDI și să favorizeze 

interacțiunea dintre cercetare-inovare și mediul de afaceri. 

 Existența unei forțe de munca calificate și instruite continuu,  

 Centre de cercetare și inovare  în domeniul TIC cu recunoaștere europeană și internațională.  

Concluzii   
Exercițiile de descoperire antreprenorială au demonstrat existența unor realizări ale cercetătorilor și 

a businessului care ar putea deveni nișe de specializare inteligentă și ar putea sta la baza unor proiecte 

colaborative dintre actorii Quadriple Helix, având drept scop atenuarea provocărilor la adresa 

societății RM și sporirii competitivității economiei naționale.  

Recomandări 
În scopul identificării celor mai relevante idei de nișe pentru specializarea inteligentă este necesară 

organizarea mai multor runde de descoperire antreprenorială. În acest context, motivarea participării 

actorilor relevanți are o importanță majoră și necesită identificarea unor mecanisme potrivite. 

Datorită lipsei de timp, discuțiile privind mixul de politici/ instrumentele de implementare vor fi 

abordate în următoarea rundă a atelierelor EDP.  

Important de menționat, perioada de desfășurare a evenimentelor a coincis cu desfășurarea susținerii 

examenelor în universități și cu termenii de raportare în companii, ceea ce a diminuat rata participării 

unor actori importanți. 
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În cele ce urmează sunt prezentate formularele detaliate de formulare a scopurilor și obiectivelor de 

dezvoltare pe subdomenii și domeniul TIC. 

Tabelul 2.  Scopurile de dezvoltare și obiectivele pe subdomenii 

1. Care este situația actuală a subdomeniului? 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 

• Societatea conștientizează 

necesitatea dezvoltării 

sectorului TIC;  

• Cultură și specializare 

științifică, inginerească și 

aplicativă dezvoltate pe 

parcursul ultimilor 

patruzeci de ani, încă 

viabilă; 

• Grupuri consolidate de 

cercetare în domeniul 

nanotehnologiilor, 

componentelor electronice 

și ingineriei electronice în 

instituțiile de cercetare din 

Moldova, cu rezultate 

științifice de rezonanță la 

nivel internațional; 

• Agenți economici care 

doresc să implementeze 

noile tehnologii; 

• Instituții de învățământ/ 

programe de studiu in 

domeniul dat; 

• Cercetarea-inovarea este 

finanțată insuficient, ca 

rezultat baza tehnico-

materială și infrastructura 

de cercetare-inovare au de 

suferit. 

• Continuă exodul masiv al 

potențialului uman calificat, 

identificat de partenerii 

străini în rezultatul 

implementării proiectelor. 

• Specialiștii absolvenți nu au 

competențe suficiente 

pentru subdomeniu. 

• Nivelul de clusterizare este 

inadecvat. 

• Piața locală mică pentru 

componentele electronice. 

Nișe importante: 

• Domeniul este caracterizat 

printr-o fragmentare - 

soluții informatice 

singulare/silozuri care nu 

comunică unele cu altele și 

prin lipsa unei viziuni 

comune, în pofida unor 

realizări pe segmentul e-

Guvernare și deschiderii 

datelor guvernamentale;  

• Capitalul uman din 

domeniu este unul relativ 

redus și supus procesului 

de exod. 

• La moment nu exista o 

cartografiere a e-

infrastructurilor de 

cercetare (dacă acestea 

există), ceea ce împiedică 

utilizarea acestora de 

mediul de afaceri. 

• Nivel scăzut de utilizare a 

standardelor în domeniul 

TIC. Nu este asigurată 

interoperabilitatea datelor, 

sistemelor, proceselor în 

sectorul public cât și pe 

dimensiunea administrație 

publică/ business/ societate 

civilă. 

Nise potențiale: 

• Infrastructuri digitale și 

soluții informatice 

interoperabile. 

• Explorarea oportunităților 

oferite de Big Data și 

Inteligența artificială 

pentru crearea de soluții 

inovative și competitive pe 

piețele în domeniu. 

• Infrastructuri de date 

deschise în administrația 

publică și în business. 

• Parcurile IT asigură facilități 

importante pentru 

dezvoltarea companiilor din 

domeniu. 

• Competitivitate cost/calitate 

pe piața internațională. 

• Companiile TIC din 

Moldova nu sunt suficient 

cunoscute/ promovate pe 

piețele internaționale. 

• Inițiative încurajatoare 

privind utilizarea M-Cloud, 

alte soluții de tip cloud. 

• Conectivitate la parametri 

înalți. 

• Multilingvism - personal cu 

abilități de comunicare în 

diferite limbi: română, rusă, 

engleză, franceză, germană 

și alte limbi europene.  

• Oferta de specialiști nu 

acoperă cererea pe piață. 

• Calitatea specialiștilor IT nu 

satisface necesitățile pieței. 

• Poziție geografică 

avantajoasă: proximitatea 

piețelor europene, fus orar 

european. 

• Disponibilitatea 

companiilor TIC pentru 

instruirea tinerilor talentați.  

• Dificultăți în antrenarea 

studenților la practică. 
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• Materiale, componente și 

dispozitive pentru protecția 

sănătății. 

• Traductori pentru 

monitorizarea proceselor, 

fenomenelor, etc., bazate pe 

principii noi de funcționare. 

• Conținut digital integrat la 

nivel național și 

internațional. 

2. Care sunt provocările? 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 

• Intensificarea competiției în 

noile tehnologii bazate pe 

TIC pe plan regional și 

mondial. 

• Creșterea influenței 

negative a dezvoltării 

tehnologiilor mobile (5G)  

asupra sănătății. 

• Securitatea informației și a 

sistemelor electronice 

• Exodul capitalului uman 

• Instabilitatea politică și 

economică a țării 

• Costuri mari pentru soluții 

privind obținerea, 

managementul și utilizarea 

datelor  

• Riscul privind controlul 

asupra comunicațiilor 

Internetului 

 

• Concurența companiilor din 

țările vecine (România, 

Ucraina). 

• Insuficiență de specialiști 

cu abilități creative. 

• Asigurarea securității 

informaționale la nivelul 

cerințelor actuale 

(specialiști, capacități, 

legislație, management...). 

• Adaptarea lentă a 

sistemului  educațional la 

cererea pieței forței de 

muncă TI 

• Relația ineficientă dintre 

sectoarele educațional, de 

cercetare și de producție. 

3. Scopurile de dezvoltare pe subdomenii 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 

Către anul 2029 subdomeniul 

prioritar Micro/ nanomateriale 

și inginerie electronică va fi 

axat pe  crearea 

micro/nanomaterialelor și 

componentelor electronice cu 

proprietăți noi, solicitate pe 

piața  internă și internațională, 

care vor contribui la 

îmbunătățirea calității vieții  

prin implementarea 

conceptelor Oraș Inteligent, 

Casă Inteligentă, agricultură 

inteligentă, medicină 

personalizată etc.  

 

Către anul 2029 subdomeniul 

prioritar Interoperabilitate, 

date deschise și e-

infrastructuri va fi unul 

caracterizat de existenta unui 

cadru normativ bine dezvoltat, 

stimulator pentru implicarea 

mediului de afaceri, date 

deschise, sigure, gratuite și 

interoperabile, cu o forță de 

munca bine calificată, centre de 

cercetare în domeniu cu 

recunoaștere internațională și 

infrastructura de cercetare 

interconectată la nivel 

european și internațional. 

Către anul 2029 subdomeniul 

prioritar Aplicații mobile, 

software, coding, cloud 

computing va fi competitiv pe 

piața digitală europeană și 

internațională, oferind climat 

investițional favorabil 

dezvoltării și inovării în 

domeniu, cu profesioniști 

calificați și dialog eficient 

dintre mediul academic, 

educațional și cel de afaceri. 

4. Care sunt principalele obiective pentru atingerea acestor scopuri? 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 
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• Crearea unui mediu 

favorabil pentru stoparea  

exodului specialiștilor și 

chiar întoarcerii acestora 

• Modificarea modelului 

economic de finanțare a 

infrastructurii de cercetare 

și producție 

• Dezvoltarea unor materiale 

și componente cu principii 

noi de funcționare în baza 

rezultatelor cercetărilor din 

domeniile spintronicii, 

fotonicii, plasmonicii, 

nanotehnologiilor etc. 

• Susținerea creării 

clusterelor specializate 

acestui subdomeniu, 

încurajând cooperarea 

mediului de cercetare cu 

sectorul privat. 

• Comercializarea pe scară 

largă a dispozitivelor create 

în baza nano-materialelor 

pentru protecția sănătății și 

pentru domeniile conexe și 

militare. 

• Implementarea 

dispozitivelor elaborate în 

conceptele Smart House, 

Smart City, Robotică, 

Inteligență artificială. 

• Un nivel suficient asigurat 

de resurse pentru proiecte 

colaborative dintre mediul 

de afaceri și cel de 

cercetare. 

• Un cadru legal în domeniu 

bine dezvoltat și armonizat 

cu normele europene și 

internaționale. 

• Implementarea 

standardelor internaționale, 

inclusiv standardelor 

deschise în domeniul 

schimbului de date și 

interoperabilității. 

• Deschidere pentru 

dezvoltare și inovare în 

rândul instituțiilor publice. 

• Comunicare eficientă între 

mediul de afaceri, 

cercetare, educație și 

administrația publică. 

 

• Program național privind 

investițiile inteligente în 

TIC și promovarea 

industriei TIC autohtone 

pe piețele europeană și 

internațională. 

• Sistem educațional TIC 

reformat, care să satisfacă 

necesitățile domeniului, în 

baza educației STEM 

performante și formării 

profesionale continue în 

domeniu. 

• De la business bazat pe 

outsourcing la business 

bazat pe produse și servicii 

cu valoare adăugată înaltă. 

• Acces echitabil al 

companiilor la 

proiecte/achiziții în 

domeniu. 

• O cotă înaltă a finanțării 

proiectelor de inovare și 

transfer tehnologic în TIC. 

 

5. Care părți interesate ar trebui să fie implicate în realizarea acestei viziuni? 

Micro/ nanomateriale și 

inginerie electronică 

Interoperabilitate, date 

deschise și e-infrastructuri 

Aplicații mobile, inginerie 

software, cloud computing 

• Academia (Technical University of Moldova, State Univrsity of Moldova, Academy of 

Economic Studies, Institute of Mathematics and Computes Science, Institute of Electronic 

Engineering and Nanotechnologies, National Center for Materials Study and Testing, 

Information Society Development Institute, ICT Excellence Center Tekwill) 

• Private sector (Endava, DAAC System, MoldovaITPark, Starnet  IT Park,  Orange, Moldcell, 

Moldtelecom, Deeplace, Pentalog, Alfasoft, Ritlabs, QSystem, ELIRI, Association of ICT 

Companies etc.). 

• Civil Society (Rectors' Council, Labor Market Observatory, professional associations, Hubs, 

RENAM, Educational Resources for Moldova, Asociation of Librarians of the Republic of 

Moldova ). 

• Public Authorities (Ministry of Education, Culture and Research, Ministry of Economy and 

Infrastructure, National Agency for R&D, National Agency for Quality Assurance in Research 

and Education) 

• International development partners (USAID, UNDP, EBRD etc.) 
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• Mediul academic (instituții 

de cercetare, universități, 

colegii). 

• Mediul de afaceri (Endava, 

DAAC System, 

MoldovaITPark, Starnet  IT 

Park,  Orange, Moldcell, 

Moldtelecom, Deeplace, 

Pentalog, Alfasoft, Ritlabs, 

QSystem, etc.). 

• Societatea civilă (Consiliul 

rectorilor, Observatorul 

pieței muncii, asociații, 

HUB-uri, RENAM, REM, 

ATIC, ACEM, ABRM). 

• Autorități publice (MECC, 

MEI, ANCD, ANACEC, 

etc.),  parteneri 

internaționali. 

• Mediul de cercetare 

(institute, universitati, 

colegii ș.a.). 

• Întreprinderi și organizații 

din mediul de afaceri. 

• Ministere, agenții, instituții 

din administrația publică. 

• Parteneriate internaționale 

în domeniul cercetării, 

dezvoltării și inovării, în 

sfera businessului și a 

organizațiilor non-

guvernamentale. 

• Utilizatorii/ societatea per 

ansamblu 

• Sectorul privat (IMM-uri, 

companii mixte, asociații de 

întreprinzători, parcuri 

industriale) 

• Organizații de promovare a 

businessului în domeniu, 

asociații profesionale.  

• Mediul academic: 

universități, instituții de 

cercetare și inovare 

• Sectorul public: instituții și 

organizații ale 

administrației publice 

centrale și locale. 
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VIZIUNEA pentru domeniul prioritar:  

Tehnologia Informației și Comunicațiilor  

1. Care este situația actuală a domeniului? Detaliați domeniul, identificați nișele importante 

• Angajați ai sectorului TIC înalt calificați, multilingvi, cu experienţă inclusiv în proiecte 

apreciate la nivel internațional 

• Capitalul uman din domeniu este unul relativ redus și supus exodului. 

• Disponibilitatea instituțiilor de învățământ și a programelor de studii în domeniu. 

• Oferta de specialiști nu acoperă cererea pe piață, iar calitatea specialiștilor IT nu satisface  

necesitățile pieței. 

• Acoperirea a mai mult de 90% din teritoriu cu rețele de bandă largă, conectivitate la 

parametri înalți. 

• Domeniul este fragmentat - soluții informatice singulare/silozuri, care nu comunică între ele 

și sunt lipsite de o viziune comună. 

• Parcurile IT asigură facilități importante pentru dezvoltarea companiilor din domeniu. 

• Poziție geografică avantajoasă: proximitatea piețelor europene, fus orar european. 

• Există o cultură și specializare științifică, inginerească și aplicativă dezvoltată pe parcursul 

ultimilor patruzeci de ani încă viabilă. 

• Există grupuri consolidate de cercetare în domeniul micro/nanomaterialelor, ingineriei 

electronice în instituțiile de cercetare din Moldova, cu rezultate științifice de rezonanță la 

nivel internațional. 

• Competitivitate cost/calitate pe piața internațională, însă companiile TIC din Moldova sunt 

puțin cunoscute/promovate pe piețele internaționale. 

• Cercetarea-inovarea în domeniu este finanțată insuficient. 

• Baza tehnico-materială și infrastructura de cercetare-inovare insuficiente. 

• Disponibilitatea agenților economici privind implementarea noilor tehnologii 

Nișe: 

• Infrastructuri digitale și soluții informatice interoperabile 

• Explorarea oportunităților oferite de Big Data și Inteligența artificială pentru crearea de 

soluții inovative și competitive pe piețele în domeniu. 

• Infrastructuri de date deschise în administrația publică și în business. 

• Conținut digital integrat la nivel național și internațional. 

 

2. Care sunt provocările? 

 Asigurarea cerințelor mereu în creștere privind securitatea informațională (personal, capacități, 

legislație, management etc). 

 Adaptarea lentă a sistemului  educațional la cererea pieței forței de muncă TI  

 Concurența companiilor TIC din țările vecine (România, Ucraina). 

 Costuri mari pentru soluții privind obținerea, managementul și utilizarea datelor. 

 Exodul capitalului uman. 

 

3. Cum ar trebui să fie domeniul prioritar în 2029 pentru a rămâne competitiv, inovativ și 

pentru a răspunde provocărilor societale (VIZIUNEA)? 

Către 2029 domeniul TIC va fi caracterizat de existența unui cadru legal/normativ dezvoltat și 

armonizat cu normele europene și internaționale, care să asigure un climat investițional favorabil 

dezvoltării afacerilor în TIC și să fie stimulator pentru parteneriatul public-privat lansat în vederea 

valorificării oportunităților, care rezidă din e-transformarea tuturor sferelor vieții; existența unei 

forțe de munca calificate și instruite continuu, centre de cercetare și inovare  în domeniul TIC cu 

recunoaștere europeană și internațională. 
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4. Care sunt principalele obiective pentru realizarea acestei viziuni?  

 Adoptarea și realizarea unui program național privind investițiile inteligente în TIC și 

promovarea industriei TIC autohtone pe piețele europeană și internațională. 

 Atingerea unui nivel înalt de competențe digitale a populației la toate categoriile de vârstă.  

 Implementarea unui model economic de finanțare a infrastructurii de cercetare și producție, 

conform experienței și bunelor practici în domeniu.  

 Sistem educațional STEM performant. 

 Crearea unui mediu favorabil în domeniul TIC care să contribuie la stoparea exodului 

specialiștilor.  

 Industrie dezvoltată de producere a dispozitivelor și echipamentelor TIC elaborate în baza 

rezultatelor cercetărilor din domeniile spintronicii, fotonicii, plasmonicii, nanotehnologiilor. 

 Realizare de soluții TIC performante în conceptele Smart House, Smart City, Robotică, 

Inteligență artificială.  

 Crearea clusterelor specializate în domeniul TIC.  

 De la business bazat pe outsourcing la business bazat pe produse și servicii cu valoare adăugată 

înaltă. 

 Acces echitabil al companiilor la proiecte/achiziții în domeniu. 

 Cotă sporită a finanțării proiectelor de inovare și transfer tehnologic în domeniul TIC. 

 Implementarea standardelor în domeniul TIC ca un factor facilitator de dezvoltare a 

domeniului. 

 e-Infrastructura națională de cercetare interconectata la nivel european și internațional,  care 

să asigure un spațiu informațional comun, coerent și interoperabil în domeniul CDI și să 

favorizeze interacțiunea dintre cercetare-inovare și mediul de afaceri. 

 Existența unei forțe de munca calificate și instruite continuu,  

 Centre de cercetare și inovare  în domeniul TIC cu recunoaștere europeană și internațională.  

 

 

5. Care părți interesate ar trebui să fie implicate în realizarea acestei viziuni? 

- Mediul de cercetare (institute, universități, colegii ș.a.); 

- Întreprinderi și organizații din mediul de afaceri (IMM-uri, companii mixte, asociații de 

întreprinzători, parcuri industriale); 

- Sectorul public: instituții și organizații ale administrației publice centrale și locale  

- Parteneri internaționali din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, din domeniul de afaceri 

și a organizațiilor non-guvernamentale; 

- Organizații de promovare a businessului în domeniu, asociații profesionale. 

 


