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INSTITUTUL DE 
DEZVOLTARE 
A SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE ŞI 
CHEIA GLOBALIZĂRII

....................................................................
Era informaţională, numărând doar 20 de ani 

şi fi ind poate că cea mai scurtă în istoria gândirii 
umane, le depăşeşte, ca impact şi importanţă, pe 
toate celelalte. Noua epocă anunţă constituirea 
societăţilor pe alte principii decât cele tradiţionale. 
Fără să neglijeze aspectele istorice sau culturale, in-
teresele etnice, politice sau confesionale, societatea 
modernă se vrea liberă şi deschisă, fără frontiere de 
comunicare, accesibilă fi ecăruia. E un imperativ ce 
face parte din procesul de globalizare, a cărei cheie 
o deţin  astăzi  Tehnologiile Informaţionale. Acestea 
sunt adevărate vehicule ale informaţiei care asigură 
circulaţia ei  nestingherită pe plan mondial. 

Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale, deschis la Chişinău pe data de 
14 aprilie anul curent, prin însăşi denumirea sa 
îşi formulează obiectivul principal – de a con-
tribui la consolidarea societăţii informaţionale în 
Republica Moldova. Institutul este subordonat  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului 
Dezvoltării Informaţionale care sunt şi fondatorii 
lui. El urmează să devină veriga importantă care va 
asigura şi impulsiona legătura între aspectele teo-
retice, metodologice şi cele practice ale dezvoltării 
societăţii informaţionale. Pe seama lui este pusă in-
tegrarea spaţiului informaţional din 
sfera ştiinţei şi inovării în spaţiul 
informaţional unitar al Republicii 
Moldova; consolidarea spaţiului 
informaţional naţional şi integrarea 
în spaţiul informaţional european.

Institutul va urmări şi va pro-
mova, în special, dezvoltarea 
dinamică şi durabilă a sectorului IT 
al economiei naţionale. Implemen-
tarea în noua instituţie a  megaproi-
ectului Sistemul Naţional de pre-
stare a serviciilor şi a cunoştinţelor 
informaţionale publice  va permite  
constituirea unei reţele de între-
prinderi mici şi mijlocii, bazate pe 
tehnologii de ultimă oră, crearea de 
noi locuri de muncă în domeniul 
producerii informaţiei şi a servici-
ilor.       

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţio-
nale va determina direcţiile prioritare de dezvoltare 
a domeniului tehnologiilor înalte în perspectiva dez-
voltării pe termen lung, mediu şi scurt; va elabora, în 
ultimă instanţă, o viziune completă asupra modelului 
funcţional multidimensional cu multiple niveluri al 
Sistemului informaţional naţional.

La fel, noua structură de cercetare, în colabo-
rare cu Institutul de Matematică şi Informatică al 
A.Ş.M., care a jucat un rol esenţial în implementa-
rea primelor tehnologii informaţionale în Republica 
Moldova, se va include în soluţionarea principale-
lor probleme teoretice ce ţin de crearea şi asigura-
rea sistemului resurselor informaţionale de stat; va 
pregăti recomandările în vederea utilizării ubicviste 
a tehnologiilor informaţionale de comunicaţii; va 
soluţiona sarcini-model de optimizare a arhitec-
turii de sistem; va face propuneri privind sporirea 
fi abilităţii sistemelor securităţii informaţionale 
şi protecţia drepturilor omului în domeniul 
informaţional. De asemenea, Institutul va emite 
recomandări în vederea implementării metodelor 
administrării optimale a domeniului tehnologiilor 
înalte, formării, actualizării şi analizei conţinutului 
matricei tridimensionale a proiectelor informatizării 
de nivel naţional, reieşind din realităţile politice şi 
social-economice. Institutul însuşi va deveni un ge-
nerator de idei pentru crearea noilor produse IT şi 
lansarea lor pe piaţă, va proiecta şi modela infrastruc-
turi informaţionale, va testa sistemul informaţional 
şi infrastructura de comunicaţii etc.  

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţio-
nale va oferi asistenţă metodologică pentru fi ecare 
etapă de edifi care a societăţii informaţionale şi de im-
plementare a tehnologiilor moderne.  

Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale  în ziua inaugurării,
14 aprilie 2008


