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injustiției provocate de sărăcie, inegalități și schimbarea climei. Implicând 
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Introducere
Pornind de la analiza ultimelor patru scrutine prezidențiale și parlamentare desfășurate în Republica 
Moldova am constatat că media de socializare online și contextul digital dețin un rol critic și 
determinant în ceea ce ține de organizarea campaniilor electorale, elaborarea și implementarea 
strategiilor politice de către candidații electorali și partide, modul în care alegătorii interacționează 
cu părțile interesate electorale, consumă știri și adoptă decizii și, în cele din urmă, modul în care 
candidații electorali și alegătorii sunt influențați de diverse fenomene. Având în vedere declarațiile 
cercetătorilor și practicienilor, domeniul electoral  va deveni mai digital și mai complex 1, Republica 
Moldova deja trebuie să înceapă pregătirile pentru următoarele alegeri: locale generale (2023), 
prezidențiale (2024) și parlamentare (2025), astfel încât să fie pregătită din punct de vedere civic, 
comportamental și juridic să organizeze alegeri libere, democratice și pluraliste într-o lume digitală 
dominată de media de socializare online.

Prezentul Studiu își propune să prezinte principalele schimbări, transformări și fenomene, 
care impulsionează noua realitate electorală nu doar în Republica Moldova, dar și în 
regiune, formulând concluzii și recomandări relevante pentru autorități, populația 
generală și părțile interesate ale societății civile, dotându-le cu bunele practici, 
cunoștințele, metodologiile și capacitățile necesare pentru desfășurarea următoarelor 
scrutine, valorificând dividendele digitale, respectând principiile democratice și 
drepturile fundamentale ale omului și ținând cont de realitățile, pericolele și oportunitățile 
digitale.

Primul Capitol al Studiului „Aspectele 
demografice și media de socializare online în 
calitate de catalizatori ’invizibili’ ai 
comportamentului electoral și proceselor 
electorale” pune în vizor modificările 
demografice și comportamentale recente ale 
alegătorilor studiate prin prisma creșterii 
popularității platformelor de socializare.

Capitolul 2 „Privire prospectivă regională: 
România și Ucraina în noua realitate electorală 
digitală” prezintă contextul regional cu 
descrierea experiențelor electorale recente ale 
României și Ucrainei prin prisma digitală.

Foto de Marten Bjork

1   Protecția integrității electorale în era digitală, 2021, Raportul Comisiei Kofi Annan privind alegerile și democrația în era digitală.
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Discuțiile din Capitolul 3 „Fenomenul digital impulsionează oare un nou cadru juridic electoral?” 
prezintă experiența relevantă a diferitor țări, demonstrând modul în care acestea integrează 
contextul electoral digital în agenda juridică și civică, mecanismele aplicate în acest scop și 
rezultatele preliminare.

Capitolul 4 „Fenomenul de bulă informațională în Republica Moldova: privire comparativă a alegerilor 
prezidențiale și parlamentare desfășurate în perioada 2016-2021” include o trecere în revistă a 
aspectelor legate de bula informațională în perioada ultimelor 4 scrutine organizate în Republica 
Moldova. Capitolul conține și o analiză comparativă a alegerilor parlamentare din 2019 și 2021, 
precum și a alegerilor prezidențiale din 2016 și 2020.

Capitolul 5 „Prezentarea rezultatelor primului studiu calitativ referitor la bula informațională și 
fenomenele digitale în contextul electoral din Republica Moldova” descrie rezultatele studiului 
respectiv realizat în perioada august – septembrie 2021. Studiul și-a propus să evalueze experiența, 
sentimentele și percepțiile alegătorilor cu privire la bula informațională și la alte fenomene digitale din 
Republica Moldova.

„Concluziile și recomandările” din ultimul Capitol se adresează diferitor părți interesate, indicând o 
cale de urmat pentru scrutinele viitoare.

Foto de ROBIN WORRALL
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Aspectele demografice și media de 
socializare online în calitate de catalizatori 
„invizibili” ai comportamentului electoral și 
proceselor electorale 
Noua realitate electorală digitală ar trebui pusă în discuție și analizată într-un cadru mult mai amplu și 
pluridimensional. În ultimii ani au fost remarcate unele schimbări demografice și comportamentale 
importante în Republica Moldova, iar aceste schimbări structurale urmează a fi recunoscute și 
înțelese adecvat în contextul electoral, astfel încât toate părțile interesate să fie pregătite pentru 
tranziția digitală din cadrul paradigmei electorale. 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în ianuarie 2021, populația Republicii Moldova 
constituia 2.59 milioane. 2

Vârsta
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45-59
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75+

Total

476307

440898

584904

510988

468192

115818

Bărbați

245342

223505

291672

244908
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37813

Femei

230965

217393

293232

266080

271527

78005

Având una dintre cele mai scăzute natalități și o migrație în masă, în special, în rândul categoriilor de 
populație aptă de muncă (15-29 ani, 30-44 ani și 45-59 ani), Republica Moldova ocupă poziția a 
treia în lume la capitolul reducerea populației 3. Studiul Organizației Internaționale a Migrației din 
2021 privind fenomenul migrației 4 a ajuns la concluzia că numărul total de moldoveni emigrați peste 
hotare constituie 1,16 milioane, dintre care 52% sunt femei. Principalele destinații pentru emigranții 
moldoveni sunt Italia, Regatul Unit, Germania, România, Spania, Canada, SUA, Rusia, Irlanda și 
Franța.

Situația demografică problematică influențează viața socio-economică din Republica Moldova. Acest 
context are efecte multiple asupra generației tinere afectate de migrație, asupra economiei țării care 
este extrem de dependentă de remitențele persoanelor care lucrează peste hotare și, evident, 
asupra rezultatelor alegerilor. 5

De rând cu schimbările socio-demografice, Republica Moldova atestă o modificare digitală și 
comportamentală majoră a mass-media.

2 Biroul Național de Statistică, https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?
rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

3 UNFPA, Reducerea populației în Europa de Est. 2018,  https://eeca.unfpa.org/en/publications/shrinking-populations-eastern-europe?page=4%2C0%2C0 
4 IOM GMDAC, Studiul datelor privind migrația. Republica Moldova, 2021  


https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbdl266/files/documents/MOLDOVA%20GMDAC%20Report%202021.04.22_rev-IOM_cleaned.pdf
5 COUNTRY DEVELOPMENT COOPERATION STRATEGY (CDCS), USAID, 2020, 


https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/Moldova_CDCS-external_December-2025_508_COVER.pdf

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
https://eeca.unfpa.org/en/publications/shrinking-populations-eastern-europe?page=4%2C0%2C0 
https://moldova.iom.int/sites/g/files/tmzbdl266/files/documents/MOLDOVA%20GMDAC%20Report%202021.04.22_rev-IOM_cleaned.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/Moldova_CDCS-external_December-2025_508_COVER.pdf
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Având o rată mare de utilizare a Internetului – 88% la situația din 2019 și o bază în creștere a 
utilizatorilor de Internet – 2.38 milioane , Republica Moldova avansează de-a lungul majorității 
segmentelor de vârstă de la sursele tradiționale de informare, cum ar fi ziarele, jurnalele, radioul, 
spre Internet și media de socializare online.

Potrivit datelor prezentate de Barometrul opiniei publice (2021), Internetul (23%) reprezintă a doua 
sursă de informare, fiind devansat de TV. Concomitent, cele mai fiabile surse de informare sunt 
Internetul și media de socializare online (25.1%), surclasând TV (18%). Circa 65% dintre moldoveni 
accesează zilnic platformele Facebook și/sau Odnoklassniki, care sunt considerate cele mai 
populare rețele de socializare 7. 

Deși în anul 2018, ambele rețele de socializare înregistrau aproximativ același număr de utilizatori: 
910 000 membri activi ai platformei Facebook și 885 860 membri ai platformei Odnoklassniki, deja în 
anul 2020, numărul de utilizatori ai celei din urmă s-a redus cu 28%, în timp ce numărul utilizatorilor 
Facebook a crescut cu 15%. Merită remarcat faptul că popularitatea platformei TikTok ia amploare, 
îndeosebi, printre adolescenți și tineri 8.

În conformitate cu rezultatele studiului național efectuat la solicitarea Internews, „Percepția 
populației despre mass-media și aptitudinile mediatice în Republica Moldova”, 34% dintre 
respondenți au menționat că media de socializare reprezintă sursa de informare zilnică preferată 9. 

Mai mult decât atât, 24% dintre respondenți percep informațiile despre subiectele socio-
politice publicate și promovate pe rețelele de socializare drept false, iar 61% consideră 
că moldovenilor le vine greu sau chiar foarte greu să diferențieze știrile reale de cele 
false. Toate aceste circumstanțe însoțite de contextul educațional și comportamental, au 
condiționat expunerea societății diferitor fenomene digitale, inclusiv știrilor false, 
discursurilor cu instigarea la ură, bulei informaționale, troll-ului etc 10.

Analiza în detaliu a profilului alegătorilor prin prisma demografică și cea digitală a relevat niște 
rezultate interesante și fără precedent înregistrate la ultimele scrutine parlamentare și prezidențiale.

Datele CEC și analiza comparativă a alegerilor parlamentare din 2019 și 2021 a scos în evidență 2 
aspecte interesante: a sporit prezența la vot, iar participarea bărbaților la alegerile din anul 2021 a 
fost cu 8% mai mare. Femeile au avut o prezență activă la ambele scrutine 11.

Profilul de gen al cetățenilor care au participat la alegeri 

2019 Femei 53,18% Bărbați 46,82% Total 1.453.013

2020 (turul I) Femei 49,41% Bărbați 48,13% Total 1.364.597

2020 (turul II) Femei 60,17% Bărbați 52,30% Total 1.453.013

2021 Femei 53,80% Bărbați 52,30% Total 1.477.574

6 ANRECTI https://anrceti.md/news_060420
7 Barometrul opiniei publice, 2021, IPP, http://bop.ipp.md/en
8 Agora 2020, https://agora.md/stiri/80665/studiu-facebook-instagram-sau-tiktok-care-sunt-cele-mai-populare-retele-de-socializare-printre-moldoveni
9 Internews 2021, https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2019-02/03_INTERNEWS_Final%20report_25.10.18_EN-web.pdf
10 Budu, V., 2020. Alegeri pentru moldoveni. Arhitectura dezinformării în mediul online:


http://mediacritica.md/ro/alegeri-pentru-moldoveni-arhitectura-dezinformarii-mediul-online/
11 UNDP, 2021, https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-

gen.html

https://anrceti.md/news_060420
http://bop.ipp.md/en
https://agora.md/stiri/80665/studiu-facebook-instagram-sau-tiktok-care-sunt-cele-mai-populare-retele-de-socializare-printre-moldoveni
https://internews.org/wp-content/uploads/legacy/2019-02/03_INTERNEWS_Final%20report_25.10.18_EN-web.pdf
http://mediacritica.md/ro/alegeri-pentru-moldoveni-arhitectura-dezinformarii-mediul-online/
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-gen.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-gen.html
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Datele dezagregate privind alegerile din 2021 ne-au permis să efectuăm o analiză transsectorială, 
examinând datele electorale, utilizarea mediei de socializare și tendințele consumului de informații 
din aceeași perspectivă 12 13.

Vârsta grupului, ani

18 - 25 

26 - 40 

41 - 55

56 - 70

71+ 

Total

Nr. de 

participanți

118.729

405.296

370.193

442.234

141.122

1.477.574

Rata de 

participare

41,43%

44,34%

50,59%

70,38%

63,50%

53,1%

% per grup al 

tuturor 

participanților 

la alegeri 

8,04%

27,43%

25,05%

29,93%

9,55%

Utilizatori 

Facebook 

270,000

570.000

311.000

76.000

51.000

1.278.00

Ponderea 

utilizatorilor 

Facebook după 

vârstă

21%

47%

24%

6%

4%

Important

Pornind de la datele indicate mai sus, pot fi evidențiate unele fapte și observații 
importante: 3 grupuri de participanți cu vârsta cuprinsă între 26-40, 41-55 și 56-70 de 
ani sunt dominante ca utilizatori Facebook (constituind circa 77% din numărul total de 
utilizatori) și ca pondere în numărul total de participanți la alegeri (82,1%), cu o rată 
medie de participare de 55,1%. 

De asemenea, datele Barometrului opiniei publice 2021 dezagregate după vârstă au relevat faptul că 
aceleași 3 grupuri de participanți au fost printre cei mai frecvenți utilizatori ai platformei 
Odnoklassniki. Mai mult, aceștia consideră platformele de socializare și Internetul ca surse sigure și 
fiabile de informații. Un studiu recent realizat de PNUD a relevat faptul că aceeași platformă de 
socializare s-a clasat pe locul 3 printre cele mai frecvent utilizate surse de informații în perioadele 
electorale, fiind devansate de emisiunile și spoturile TV 14.

Foto de Markus Winkler

12 PNUD, 2021, https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-
gen.html

13 Utilizatorii Facebook în Moldova, https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-moldova/2020/03/
14 PNUD, 2021, Alegerile prezidențiale 2020. Sondaj de opinie post-electoral, 


https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegerile-prezideniale-2020--sondaj-deopinie-post-electoral.html

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-gen.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegeri-parlamentare-anticipate-2021--analiza-de-gen.html
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-moldova/2020/03/
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/alegerile-prezideniale-2020--sondaj-deopinie-post-electoral.html
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Privire prospectivă regională: 
România și Ucraina în noua 
realitate electorală digitală
Trecerea în revistă a noului context electoral digital din regiune are atât valoare științifică, cât și 
practică. Deși sunt amplasate în aceeași regiune geografică, România și Ucraina au specificul și 
particularitățile lor. România este un stat membru al UE și al NATO, iar Ucraina este un membru activ 
al Parteneriatului estic european și încearcă să-și consolideze statutul democratic și independent.

Foto de Christin Hume

România – de la campanii 
digitale de succes la provocări 
aferente finanțării online, 
asigurării monitorizării și 
transparenței 

Peisajul mass-media din România a urmat, în linii mari, tendințele globale. Chiar dacă cele mai mari 
trusturi mass-media dețin o poziție fermă și brand-uri robuste, televiziunea liniară și cea digitală 
rămân în continuare cele mai importante surse de știri în România. În partea opusă, presa scrisă are 
o pondere de doar 19%. Potrivit aceluiași studiu, 68% dintre români recurg la Facebook ca principala 
platformă de socializare, iar 27% au deplină încredere în știrile postate pe aceste platforme 15.

În anul 2014, România era considerată un exemplu de referință regional la capitolul valorificarea 
dividendelor digitale în contextul alegerilor prezidențiale. Cu o campanie inteligentă bazată pe media 
de socializare, candidatul PNL a câștigat cu un scor confortabil. Unul dintre factorii majori de succes 
a fost vizibilitatea sporită și prezența candidatului electoral pe Facebook prin intermediul paginilor 
web oficiale, grupurilor dedicate, spoturilor publicitare pe Facebook, emisiunilor live, materialelor 
video etc. Un fapt interesant a fost comunicarea strânsă dintre cetățenii din țară și diasporă, prin 
prisma sentimentului de nemulțumire față de candidatul oponent și performanța partidului de 
guvernământ. Majoritatea postărilor singulare și repetate și a comentariilor a avut un conținut 
emoțional puternic și, cel mai important, a generat valori și domenii de interes, conexiuni și 
sentimente de unire. O analiză a conținutului și comentariilor a scos în evidență faptul că „Revoluția 
2.0 începe pe Internet”  a servit drept bază pentru această campanie social media.  16

15 Raport despre știrile digitale, România, 2019, https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/romania-2019/
16 https://www.andreaperlato.com/graphpost/social-network-analysis-on-romania-elections/

https://www.digitalnewsreport.org/survey/2019/romania-2019/
https://www.andreaperlato.com/graphpost/social-network-analysis-on-romania-elections/
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Pe baza următorului scrutin, desfășurat în anul 2019, au fost formulate câteva concluzii distincte și 
importante, incluse în rapoartele de monitorizare întocmite de OSCE în martie 2020 17.  Candidații 
USR și PNL au fost foarte activi pe platformele social media, preponderent pe Facebook, care era 
considerată cea mai populară rețea de socializare din România. Strategia a inclus publicitate 
electorală online, postări de la evenimente publice etc. 

Chiar dacă procesul electoral nu a fost marcat de cazuri răspândite de dezinformare pe rețelele de 
socializare, câteva relatări false au fost distribuite prin intermediul acestora. Liderul USR a anunțat că 
a depus o plângere penală împotriva campaniei de pretinsă dezinformare online orchestrată de PSD. 
Partea pozitivă a fost că mass-media a demascat imediat zvonurile, aplicând metode eficace de 
sensibilizare și combatere a cazurilor de dezinformare. Acest fapt a redus semnificativ ciclul de viață 
al relatărilor fabricate și a protejat alegătorii de diseminarea acestora pe scară largă (caseta studiului 
de caz).

Finanțarea și transparența constituie aspectele critice ale campaniei politice digitale. În acest scop, 
Expert Forum în Raportul de monitorizare a finanțării campaniilor electorale din anul 2020 18, a scos 
în evidență faptul că în cadrul campaniei pentru alegerile locale, partidele politice și persoanele 
afiliate au cheltuit circa 3 milioane de Roni pentru promovarea lor pe Facebook. În pofida faptului că 
concurenții electorali au fost rugați să marcheze materialele politice utilizate în cadrul campaniei, 
inclusiv cele utilizate online, în multe cazuri, partidele politice nu au respectat legislația. Promovarea 
online nu este suficient reglementată și, prin urmare, este dificil de controlat de către observatorii 
externi și autorități.

Cheltuielile pentru Facebook, august 2020

Facebook: Estimări de cost, August 2020

PNL 28.9%

Others 7.1%

ALDE 3.4%

PMP 3.3%

Independent 2.2%

UDMR 1.9%

PLUS 1.4%

PSD 16.1%

USR 11.2%

USR PLUS 9.2%

NEWS 8.6%

PRO RO 4.2%

Facebook: Top 10 partide politice și afiliați după cheltuieli

17 https://www.osce.org/files/f/documents/8/a/449200_0.pdf

18 https://expertforum.ro/en/monitoring-campaign-finance-local-2020/

https://www.osce.org/files/f/documents/8/a/449200_0.pdf
https://expertforum.ro/en/monitoring-campaign-finance-local-2020/
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De rând cu aceasta, rapoartele au concluzionat că limitele de finanțare prevăzute de legislație au 
fost depășite. Din cauza faptului că alegerile locale s-au suprapus cu lansarea procesului de 
colectare a semnăturilor pentru alegerile parlamentare, delimitarea utilizării materialelor a fost 
discutabilă și estompată 19.

Foto de hahadat Rahman

Ucraina – campanii electorale 
digitale realizate în contextul 
polarizării și al securității 
datelor cu caracter personal 

Scrutinele recente din Ucraina au fost marcate atât de factori interni, cât și de factori externi. Cei din 
urmă au fost discutați și studiați intens de către cercetători și practicieni prin prisma situației 
geopolitice și a relațiilor tensionate cu Rusia. Mașinăria de propagandă, fiind impulsionată de troll, 
știri false și dezinformare difuzate de mijloacele de informare în masă pro-estice au contribuit 
semnificativ la sporirea polarizării și a tensiunilor etnice. În afară de aceasta, Comisia Electorală 
Centrală a fost ținta mai multor atacuri cibernetice 20.

Candidații și partidele politice din ultima cursă prezidențială au derulat campanii de comunicare 
robuste și vizibile pe platformele de socializare, inclusiv pe Facebook, vKontakte și Telegram, 
utilizând astfel de vehicule digitale ca chatbots, liste de abonați, aplicații mobile etc. Potrivit opiniei 
experților, campania desfășurată de candidatul pro-occidental a adunat 80,000 de abonați pe 
canalul Telegram al acestuia, a recrutat 608,527 de voluntari online și a implementat peste 3,200 de 
spoturi publicitare digitale, folosind opțiunea de microtargeting 21.

În cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare, partidele politice au rulat 40427 de spoturi 
publicitare cu caracter politic, cheltuind în acest scop 1,800,000 dolari SUA. S-a constatat, de 
asemenea, că în pofida înăspririi recente a normelor legate de publicarea materialelor electorale pe 
Facebook, unele pagini web au publicat spoturi publicitare nemarcate cu elemente negative sau așa-
numitul “black PR” împotriva anumitor candidați electorali. 

Deși campaniile digitale au devenit principalele motoare de comunicare, legislația electorală din 
Ucraina nu face deosebire între campaniile desfășurate offline și cele online și nu a reușit să 
definească mecanisme clare pentru raportarea mijloacelor de finanțare a spoturilor publicitare online. 
Astfel, unii participanți la alegerile parlamentare din 2019 nu au raportat explicit cheltuielile suportate 
pentru publicitatea digitală, iar reprezentanții societății civile și autoritățile de reglementare nu au 
avut posibilitate să pună în aplicare mecanismele de supraveghere/watchdog și juridice în vederea 
asigurării unor campanii online echitabile. 

19 https://expertforum.ro/en/monitoring-campaign-finance-local-2020/
20 https://freedomhouse.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media/digital-election-interference
21 https://cdn.ttc.io/s/ourdataourselves.tacticaltech.org/The-Use-of-Personal-Voter-Data-During-2019-Elections-in-Ukraine_EN.pdf

https://expertforum.ro/en/monitoring-campaign-finance-local-2020/
https://freedomhouse.org/report/freedom-on-the-net/2019/the-crisis-of-social-media/digital-election-interference
https://cdn.ttc.io/s/ourdataourselves.tacticaltech.org/The-Use-of-Personal-Voter-Data-During-2019-Elections-in-Ukraine_EN.pdf
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O preocupare și provocare majoră remarcată de reprezentanții societății civile s-a referit la 
colectarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor. Potrivit investigării, 
principalele partide politice au colectat date cu caracter personal ale utilizatorilor care ulterior 
puteau fi folosite pentru publicitate politică țintită și comunicare comercială. Conform rezultatelor 
Studiului „Utilizarea datelor cu caracter personal ale alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 
2019 desfășurate în Ucraina: Raport despre influența digitală în afara sferei de dezinformare” 22, 
niciunul dintre site-urile web ale partidelor din Parlament și platformele de socializare nu au 
respectat integral cerințele și principiile referitoare la acordul utilizatorilor prevăzute de legislația cu 
privire la protecția datelor. În timp ce legislația electorală ucraineană nu cuprinde dispoziții menite să 
reglementeze și să protejeze utilizarea informațiilor cu caracter personal ale votanților, Legea privind 
protecția datelor cu caracter personal adoptată în anul 2010 include cerințe obligatorii în ceea ce 
privește procesarea automatizată a datelor cu caracter personal, aplicabile și practicilor online ale 
partidelor politice și candidaților.

Tema protecției datelor a devenit critică urmare a scurgerilor de date cu caracter 
personal din registrele autorităților din Ucraina și din bazele de date comerciale care s-
au produs recent. În afară de aceasta, au circulat ipoteze despre legăturile ilegale dintre 
părțile politice interesate și autoritățile publice, precum și despre faptul că datele 
cetățenilor nu sunt deplin protejate nici în cadrul campaniilor electorale, nici ulterior. 
Problema protecției datelor depășește limitele electorale și reprezintă o amenințare și o 
preocupare serioasă pentru alte reforme structurale din Ucraina și pentru situația 
geopolitică în raport cu Rusia 23.

Foto de Headway

Dată fiind proliferarea tehnologiilor comerciale digitale utilizate actualmente în scopuri politice, este 
esențial ca Ucraina să introducă precizări/clarificări, mecanisme și garanții importante aferente 
campaniilor desfășurate online și protejării datelor cu caracter personal ale cetățenilor – înainte ca 
situația să fie exploatată de factori de influență din țară sau de peste hotare 24.

22 https://cdn.ttc.io/s/ourdataourselves.tacticaltech.org/The-Use-of-Personal-Voter-Data-During-2019-Elections-in-Ukraine_EN.pdf
23 https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-digital-political-campaigning-ramps-little-oversight/
24 Idem

https://cdn.ttc.io/s/ourdataourselves.tacticaltech.org/The-Use-of-Personal-Voter-Data-During-2019-Elections-in-Ukraine_EN.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-digital-political-campaigning-ramps-little-oversight/
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Fenomenul digital impulsionează 
oare un 

?
nou cadru juridic 

electoral
De-a lungul ultimilor ani, atât Uniunea Europeană, cât și instituțiile internaționale au recunoscut 
importanța extinderii ariei cercetărilor și de studiu pentru a cuprinde realitatea digitală, efectele 
negative și pozitive ale acesteia asupra alegerilor, pe de o parte, și de abordare a impactului pe 
termen scurt și lung prin intermediul mecanismelor juridice, instituționale și educaționale, pe de altă 
parte.

În acest scop, Consiliul Europei a prezentat, în anul 2018, un raport cuprinzător cu privire la 
dezinformare și campaniile electorale 25, un grup specializat de experți fiind creat cu un an înainte în 
vederea acordării unor servicii de asistență și consultanță diferitor state în ceea ce privește 
elaborarea, modificarea și adoptarea cadrului juridic și digital necesar pentru a preveni și combate 
fenomenele digitale nocive.

Prin urmare, țările au început să redacteze și să pună în aplicare strategii, măsuri și abordări 
concrete pentru a diminua/atenua efectele negative generate de realitatea digitală și securiza 
procesele electorale. Majoritatea țărilor au întreprins un mix de măsuri, inclusiv crearea unor grupuri 
de lucru, modificarea legislației, a proiectelor de acte legislative, desfășurând campanii de educație 
civică și de alfabetizare în materie media etc 26.  

SUA a adoptat bune practici de referință prin instituționalizarea curriculumului de educație civică și 
de alfabetizare în materie media. Autoritățile publice din California au adoptat o lege prin care au 
împuternicit Departamentul Educație să sprijine crearea și adoptarea curriculumului și a materialelor 
de alfabetizare în domeniul mass-media 27.  

În aceeași ordine de idei, în cadrul campaniei de alegeri parlamentare UE, Țările de Jos au desfășurat 
o campanie amplă de sensibilizare axată pe utilizatorii social media, având în vizor prevenirea 
cazurilor de dezinformare.

În timp ce unele țări preferă abordări mai atenuante, Spania, Franța și Germania au întreprins măsuri 
juridice ambițioase și concrete în vederea prevenirii și combaterii fenomenelor digitale negative, în 
special, în perioada electorală.

Foto de Sergey Zolkin

25 https://rm.coe.int/disinformation-and-electoral-campaigns-research/16809f1618
26 A guide to anti-misinformation actions around the world, https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
27 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/23/the-online-privacy-echo-chamber-is-anything-really-changing/?sh=b7ddbd287928

https://rm.coe.int/disinformation-and-electoral-campaigns-research/16809f1618
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/23/the-online-privacy-echo-chamber-is-anything-really-changing/?sh=b7ddbd287928
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Germania reprezintă un pionierat în redactarea și adoptarea legislației de combatere a discursurilor 
cu instigare la ură pentru rețelele de socializare, care a intrat în vigoare în anul 2018. Deși au fost 
supuse unor multiple dezbateri și critici, autoritățile din Germania au reușit să impună giganții social 
media să elimine conținutul ilegal în termen de 24 de ore după raportare.

În anul 2018, Franța a adoptat un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea răspândirii știrilor 
false și a manipulării informațiilor în cadrul campaniilor electorale. Mai mult, legea a pus în aplicare 
principii de transparență, potrivit cărora platformele de socializare sunt obligate să dezvăluie 
informația despre cumpărătorul și proprietarul spoturilor publicitare politice. 

Foto de Jeremy Bezanger

Spania a creat un grup de lucru în sarcina 
căruia a fost pusă monitorizarea campaniilor 
electorale desfășurate pe social media. La fel, 
Spania a aderat și a consolidat eforturile UE de 
punere în aplicare a Sistemului european de 
alertă rapidă 28.

Sistemul a fost elaborat pentru alegerile în 
Parlamentul European. Platforma conectează 
punctele de contact din statele membre care 
se ocupă de soluționarea cazurilor de 
dezinformare din cadrul campaniilor electorale. 

La fel, sistemul este o punte de legătură între 
Rețeaua europeană de cooperare în materie 
electorală (ECNE) și Rețeaua internă a Comisiei 
împotriva dezinformării.

Sistemul elaborat a depășit concepția inițială 
de a servi drept mecanism de alertare a unei 
comunități de experți în cazuri serioase de 
dezinformare. 

Acești experți fac schimb de informații și opinii 
în vederea sensibilizării cat mai ample și 
conceperii unei abordări comune de răspuns la 
aceste cazuri de dezinformare. 

În timp ce unele state democratice mai 
dezvoltate încearcă să elaboreze, să adopte și 
să implementeze mecanisme adecvate, luând 
în considerare principiile democratice și de 
respectare a drepturilor omului, alte țări din 
lume au recurs la metode restrictive și 
subiective în acest sens, de genul arestărilor, 
sistării accesului la Internet, impozitării social 
media și aplicării de sancțiuni penale.

Uganda a introdus așa-numita taxă a social 
media în scopul verificării comentariilor și a 
conținutului postărilor realizate de utilizatori. 
Concomitent, autoritățile au intenționat să 
creeze o sursă adițională de venituri. Merită 
menționat faptul că autoritățile din Uganda au 
sistat accesul la platformele de socializare în 
perioada alegerilor din 2016, țara fiind 
poziționată printre statele cu libertate scăzută 
a mijloacelor de informare în masă 29.

28 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001705_EN.html
29 A guide to anti-misinformation actions around the world, https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001705_EN.html
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
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Foto de Dorin Seremet

Fenomenul de bulă 
informațională în Republica 
Moldova: privire comparativă 
asupra alegerilor prezidențiale 
și parlamentare desfășurate în 
2016-2021 

Deși bula informațională ca fenomen socio-digital a fost pusă în vizorul mai multor studii doar recent, 
caracterul critic al acestui subiect în contextul electoral este tot mai evident, reprezentând un interes 
special de cercetare în rândul comunității academice și al practicienilor. 

Rolul și influența Internetului, a social media și algoritmilor asupra alegerilor au fost recunoscute, 
fiind ținta evaluărilor, analizelor și abordărilor la nivel mondial.

Democrațiile mature, cum sunt SUA, Regatul Unit și Germania, au învățat câteva lecții importante 
referitoare la magnitudinea și efectele fenomenelor digitale, inclusiv ale bulei informaționale, asupra 
referendumului Brexit, alegerilor prezidențiale și parlamentare  30 31.

Republica Moldova, la fel, a avut oportunitatea de a studia și înțelege specificul și particularitățile 
proceselor electorale într-o nouă lume digitală pe baza ultimelor 4 scrutine parlamentare și 
prezidențiale organizate în perioada 2016-2021, astfel încât să fie mai bine echipată și pregătită 
pentru următoarele cicluri electorale.

În mod tradițional, contextul electoral din Republica Moldova a fost marcat de cursul geo-politic, 
care și-a lăsat amprenta și pe conținutul social media și dezbinarea dintre cele 2 orientări geo-
politice: pro-occidentală și pro-estică.

Schimbările socio-demografice prezentate în Capitolul I au relevat clar faptul că tacticile electorale, 
comportamentul și practicile/obiceiurile de informare s-au modificat radical, componenta digitală 
sporindu-și prezența de ambele părți ale procesului electoral: alegători și partide/candidați.

30 Soluționarea divergențelor într-o lume post-adevăr, OECD 2017,  https://www.oecd.org/digital/bridging-divides-in-a-post-truth-world.htm
31 Dincolo de propaganda electorală digitală: nevoia de îmbunătățire a dezbaterilor publice, 2019, Institutul American pentru Studii Contemporane, 


https://www.aicgs.org/2019/02/beyond-elections-digital-propaganda-need-for-improvement-of-public-debates/

https://www.oecd.org/digital/bridging-divides-in-a-post-truth-world.htm
https://www.aicgs.org/2019/02/beyond-elections-digital-propaganda-need-for-improvement-of-public-debates/
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În cadrul perioadei supuse examinării, numărul de utilizatori ai social media din Republica Moldova a 
crescut constant de rând cu schimbările în raport cu platformele preferate.

Alegerile prezidențiale din 2016 au scos în evidență confruntarea online dintre 2 rețele de socializare 
populare în acel timp: Odnoklassniki și Facebook. Astfel, au fost create comunități active și robuste 
pe Facebook pentru a susține candidatul pro-occidental; în timp ce susținătorii celui de al doilea 
candidat au creat comunități pe Odnoklassniki în vederea promovării mesajelor pro-estice.

Platforma Odnoklassniki a fost utilizată în mod consecvent pentru a crea un sistem de 
ecou online cu scopul de a promova propaganda anti-europeană în Republica Moldova, 
fiind exploatate următoarele motive principale: nostalgia pentru trecutul sovietic, 
glorificarea trecutului rusesc, moldovenismul și fobia românească, acuzarea și 
discreditarea țărilor și instituțiilor occidentale. Acele mesaje au fost transpuse/preluate de 
candidatul pro-estic, a cărui vizibilitate pe Odnoklassniki depășea cu mult cea a 
candidatului pro-occidental 32. Analiza conținutului campaniei electorale a relevat faptul că 
aceste motive au fost utilizate masiv împotriva candidatului pro-occidental.

Pe de altă parte, în Republica Moldova, Facebook a fost perceput în mod tradițional ca platformă 
pro-occidentală. Într-o manieră similară campaniei desfășurate de președintele României, scopul 
candidatului pro-occidental a fost securizarea voturilor grupurilor pro-europene, care susțin vectorul 
de integrare europeană.

Fenomenul de bulă informațională a fost destul de intens și vizibil în Republica Moldova pe măsură 
ce susținătorii candidaților electorali foloseau și răspândeau opiniile și mesajele lor pe aceste rețele 
de socializare. 

32 Institutul de Politici Publice, 2019, ODNOKLASSNIKI ȘI ALEGERI PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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A fost lansată și o inițiativă numită “Adoptă un Odnoklassnik” cu scopul de a interacționa direct cu 
câteva pături sociale pe rețelele de socializare, astfel încât să fie pus în umbră valul masiv de 
"migrare" a utilizatorilor de pe Facebook pe Odnoklassniki, în scopul diluării informațiilor puse în 
circulație pe această platformă cu diferite opinii și surse 33.

Ambele scrutine parlamentare organizate în 2019 și 2021, precum și campania prezidențială din 2020 
au demonstrat faptul că Facebook este cea mai frecvent utilizată rețea de socializare de către 
candidați. Aceste constatări au fost remarcate și de Studiul realizat de PNUD – Alegerile 
prezidențiale 2020, Sondaj de opinie post-electoral, care a concluzionat că social media a constituit 
a 3-a cea mai frecvent utilizată sursă de informație în perioada campaniilor electorale, fiind 
devansată de emisiunile și spoturile TV.

Ambele scrutine parlamentare organizate în 2019 și 2021, precum și campania 
prezidențială din 2020 au demonstrat faptul că Facebook este cea mai frecvent utilizată 
rețea de socializare de către candidați. Aceste constatări au fost remarcate și de Studiul 
realizat de PNUD – Alegerile prezidențiale 2020, Sondaj de opinie post-electoral, care a 
concluzionat că social media a constituit a 3-a cea mai frecvent utilizată sursă de 
informație în perioada campaniilor electorale, fiind devansată de emisiunile și spoturile 
TV.

Mai mult, restricțiile impuse de pandemie au forțat candidații să-și revizuiască tacticile electorale 
clasice și tradiționale cu axare pe metode digitale și social media.

Un fapt important este că atât partidele, cât și candidații electorali au început să investească mai 
mult în mijloace și campanii digitale, decât în cele offline, inclusiv OHS tradiționale, presa scrisă etc.

Potrivit publicației “Alegeri prezidențiale – raportul de monitorizare a social media”, 2021 34, pornind 
de la analiza comparativă a alegerilor prezidențiale organizate în 2016 și 2020, a fost formulată 
concluzia că postările candidaților electorali din turul 2 pe rețelele de socializare au avut un impact 
major. Astfel, numărul de postări ale lui Igor Dodon a crescut de 10 ori: de la 21,200 în 2016 până la 
199,128 în 2020. Pe de altă parte, numărul de postări ale Maiei Sandu a înregistrat o creștere de la 
350,900 în 2016 până la 441,068 în 2020.

Toți politicienii și partidele incluse în cursa 
electorală au cheltuit 40,616 euro pentru 
spoturile publicitare pe Facebook și Instagram 
în perioada 4 august – 29 octombrie 2020, din 
care circa 21,000 de euro au fost cheltuiți de 
candidații finali.

Regretabil, finanțarea campaniilor 
online și a spoturilor publicitare 
publicate de social media 
constituie o zonă gri în termeni de 
raportare și monitorizare 35.

Foto de Marten Bjork

33 În ce mod media socială impulsionează fenomenul bulei informaționale în Republica Moldova și care sunt modalitățile de abordare?, 2021,  https://
medium.com/undp-moldova/echo-chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f

34 https://memo98.sk/article/moldovan-presidential-election-in-social-media-2020
35 https://cusens.md/ro/reportaje/prezidentialele-facebook-2/

https://medium.com/undp-moldova/echo-chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f
https://medium.com/undp-moldova/echo-chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f
https://memo98.sk/article/moldovan-presidential-election-in-social-media-2020
https://cusens.md/ro/reportaje/prezidentialele-facebook-2/
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Conform datelor Raportului de monitorizare a alegerilor 36, publicat de Promo-Lex, nu toți concurenții 
electorali i-au prezentat CEC rapoartele financiare, în timp ce rapoartele prezentate au fost 
incomplete. Concomitent, Promo-LEX a estimat cheltuielile neraportate pentru cele 6 săptămâni de 
campanie electorală în volum de cel puțin 10,859,900 lei (circa jumătate de milion de euro - ed.).

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că doar 15% dintre alegători consideră că finanțarea 
partidelor politice/candidaților electorali și a campaniilor electorale este absolut transparentă  37.

Foto de Kenny Eliason

De rând cu prezența online mai frecventă a 
candidaților, a fost înregistrat un număr mai 
mare de pagini web, grupuri de persoane 
create în calitate de comunități private sau 
închise (pro-occidentale și pro-estice), scopul 
primar al cărora a fost de a face schimb de 
opinii, mesaje, idei și retorici similare, 
încurajând destul de rar dezbaterile deschise 
cu suporterii opozanți. 

Autorii Studiului “Odnoklassniki și alegerile 
parlamentare”, realizat de IPP, au conchis că 
postările, în special, în perioada campaniilor 
electorale, au condus la interacțiunea mai 
intensă a comunităților pe Odnoklassniki, 
sprijinind astfel retorica pro-estică. Mai mult, 
comentariile pe marginea postărilor erau 
contrare dezbaterilor pe probleme electorale 
organizate pe Facebook. Platforma 
Odnoklassniki constituie o bulă în care 
comentariile sunt influențate aproape exclusiv 
de emoții și de raționamentul pro-estic, 
lipsindu-i raționalitatea observată uneori în 
cadrul discuțiilor similare pe Facebook 38. 

În ultimii ani, din cauza algoritmelor și 
comportamentului social media, fenomenul de 
bulă informațională a prins rădăcini adânci, dat 
fiind faptul că și persoanele care, aparent, 
aveau o poziție neutră sau constructivă în 
procesul de analiză cuprinzătoare și 
profesională a acțiunilor întreprinse de partide 
și de candidații electorali, în special, în cadrul 
campaniei, au fost linșați public și aspru 
criticați de mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova 39

În acest context, bula informaționa afectează 
serios nu doar pluralismul și libertatea de 
exprimare și de opinie, dar și fundamentul 
democrației, unde dezbaterile, libertatea de 
exprimare și dialogul constituie atribuții 
esențiale.

Fără nicio excepție, 

 (satiră 
politică), care au încins și mai mult polarizarea 
socio-politică și efectul de bulă informațională 
între grupurile de alegători pro-occidentali și 
pro-estici.

concurenții electorali au 
recurs la o paletă diversă de fenomene 
digitale în cadrul campaniilor electorale 
desfășurate în perioada anilor 2016-2021, 
inclusiv știrile false, mesajele de propagandă 
infiltrate în știri, conturile false și 
comportament de troll, meme-uri

Cu toate că partidele au fost invitate să 
semneze un Cod de conduită voluntar pentru 
perioada electorală, care a inclus angajamente 
de a respecta legislația electorală, de a nu 
incita discriminarea, ura sau violența în 
discursurile publice, în mijloacele de informare 
în masă tradiționale și online, cât și în 
materialele electorale, potrivit Raportului OSCE 
de observare a alegerilor 40, doar 2 partide au 
acceptat să respecte acest Cod.

În pofida mobilizării fără precedent a membrilor 
diasporei în perioada alegerilor prezidențiale și 
parlamentare din 2020 și 2021, social media, 
de rând cu strategiile candidaților și ale 
partidelor, a păstrat bula informațională deja 
creată, impulsionând în continuare polarizarea 
și limitarea dialogului deschis.

39 https://anticoruptie.md/ro/blog/cenusa-dionis/suntem-prea-putini-ma-refer-la-cei-care-au-curajul-sa-spuna-ce-cred

40 https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/492601

https://anticoruptie.md/ro/blog/cenusa-dionis/suntem-prea-putini-ma-refer-la-cei-care-au-curajul-sa-spuna-ce-cred
https://www.osce.org/odihr/elections/moldova/492601
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Prezentarea rezultatelor primului 
studiu calitativ referitor la bula 
informațională și fenomenele 
digitale în contextul electoral din 
Republica Moldova
PNUD Moldova a solicitat efectuarea primului studiu calitativ despre fenomenele digitale, inclusiv 
despre bula informațională în cadrul alegerilor desfășurate în Republica Moldova.

În perioada august – 
septembrie 2021
mai mult de 270 de persoane au 
participat la un sondaj, care a cuprins 
următoarele 4 domenii principale: 

de ordin general – contextul social-
demografic (întrebările 1-7); 

specific digital – utilizarea social 
media, opinii, grad de cunoaștere a 
diferitor fenomene digitale, inclusiv 
bula informațională (întrebările 8-9);

electoral – evaluarea atitudinii, 
comportamentului și opiniilor 
referitoare la social media și 
aspectele digitale ale alegerilor din 
Republica Moldova (întrebările 
10-16);

orientat spre acțiune – recomandări 
și soluții pentru părțile interesate din 
Republica Moldova referitoare la 
noile alegeri digitale (întrebarea 
17).

(Infografic – link-ul dintre domenii și 
întrebări)


Sondajul a fost realizat atât online (utilizând formulare Google), cât și offline (fiind diseminate 
chestionare tipărite participanților), cuprinzând toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv UTA 
Găgăuzia (Anexă).
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Din perspectiva socio-demografică, aproape 50% dintre respondenți 
fac parte din grupul cu vârsta cuprinsă între 26 și 40 de ani.

Grupe de vârstă

16 - 18

19 - 25

26 - 40 

41 - 55 

56 - 70 

71+ 

Utilizizatori facebook

4

31

133

62

40

1

Procente, distribuire pe categorie de 

vârstă a utilizatorilor facebook

1,48%

11,44%

49,08%

22,88%

14,76%

14,76%

Analiza datelor 
dezagregate după gen a 
relevat faptul că în 
sondaj au participat mai 
multe femei, ponderea 
cărora a constituit 58%. Femei 158 58,30%

Bărbați 113 41,70%

Peste 40% dintre participanți sunt persoane economic active, iar circa 60% din grupul de 
participanți la sondaj au inclus studenții, pensionarii și șomerii.

În termeni de identitate etnică și limba vorbită, moldovenii au avut o pondere de 49%, fiind urmați de 
români (40%), bulgari (7%), ruși (1%), ucraineni, găgăuzi și beloruși (0,74%).

57% dintre respondenți au indicat faptul că româna este limba în care comunică cel mai des, urmați 
de 33% care au menționat limba moldovenească, 5% au indicat limba rusă și 4% – limba bulgară.
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Moldovenească 90 33.21% Rusă 14 5.16%

Bulgară 11 4.06%

Găgăuză 1 0.37%
Română 155 57.20%

Din perspectiva socio-demografică, sondajul este reprezentativ, deoarece a cuprins diferite categorii 
de populație după vârstă, gen, grup etnic și ocupație.

Scopul întrebărilor despre era digitală a fost de a evalua gradul de utilizare a rețelelor de socializare 
și de cunoaștere a fenomenului digital.

Peste 86% dintre respondenți au 
confirmat că utilizează rețelele de 
socializare.

Sunteți utilizator/
utilizatoare a rețelelor 
de socializare? Nu 31 11,44%

Da 240 88,56%

La întrebarea dacă știu ce 
înseamnă bula informațională, circa 
56% dintre respondenți au răspuns 
afirmativ.

Știți ce înseamnă o bulă 
informațională ?

Nu 118 43.54%

Da 153 56.46%
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Următorul grup de întrebări a fost axat pe evaluarea directă a atitudinilor și opiniilor populației 
referitoare la ultimele alegeri prin prisma socială și digitală, cât și sentimentele acestora în raport cu 
polarizarea, dezbinarea din cadrul diferitor grupuri, calitatea dezbaterilor și comunicarea în 
perioadele electorale. Concomitent, a fost urmărit scopul de a evalua care sunt cele mai răspândite 
fenomene în perioada campaniilor electorale din perspectiva alegătorilor. 

La întrebarea „La ultimele campanii electorale (octombrie 2020 – iulie 2021), cât de des v-au apărut 
pe Facebook informații negative și conținut despre candidații/candidatele și partidele politice, altele 
decât informațiile despre cei simpatizați de dvs.?”, 47% dintre respondenți au răspuns că foarte des. 
Concomitent, 43% au răspuns că foarte rar, iar 10% au răspuns că nu știu.

Circa 21% dintre respondenți au recurs la diferite opțiuni social media pentru a bloca, ascunde, 
raporta sau șterge informațiile despre persoanele care au promovat conținuturi, opinii și idei opuse în 
ultimele 2 campanii electorale, iar 12% au fost blocați de alți utilizatori Facebook din același motiv.

Dat fiind faptul că ultimele campanii electorale au fost desfășurate prin mijloace de socializare online 
și în medii digitale, calitatea dezbaterilor dintre candidații electorali și alegători, nu doar la TV, dar și 
prin intermediul mass-media digitale, a avut o importanță și relevanță majoră.

Astfel, fiind întrebați „Cum ați evalua calitatea dezbaterilor și comunicării dintre diverse comunități/
grupuri de simpatizanți politici pe Facebook”, 61% dintre respondenți au menționat că deși există, 
dialogul/dezbaterile sunt puternic emoționale, deseori cu instigare la ură, atac la persoană, 
discriminare etc.

Cum ați evalua calitatea dezbaterilor și comunicării dintre 
diverse comunități/grupuri de simpatizanți politici pe 
Facebook:

Nu există. Fiecare grup/comunitate este 

închis/ă și nu există practic dialog între 

entitățile opozante.

Există, dar dialogul/dezbaterile sunt puternic 

emoționale, deseori cu instigare la ură, atac la 

persoană, discriminare etc. 

Există, dialogul și dezbaterile sunt 

constructive și utile.

44

164

63

16,24%

60,52%

23,25%
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Subiectul privind polarizarea și dezbinarea dintre diverse grupuri socio-economice și etnice este la 
fel de important în contextul electoral din Republica Moldova.

43% dintre respondenți consideră că polarizarea și dezbinarea au 
crescut semnificativ în cadrul ultimelor alegeri, iar 32% susțin că aceste 
fenomene s-au redus.

Ultimul aspect evaluat în această parte, dar la 
fel de important, s-a referit la cele mai 
răspândite fenomene digitale observate în 
cadrul campaniilor electorale. Respondenților li 
s-a propus să aleagă 3 opțiuni din următoarea 
listă: troll-ul, știrile false, satira și meme-urile 
politice, discursul cu instigarea la ură, bula 
informațională.

Știrile false au fost clasate în topul celor mai 
răspândite fenomene, fiind selectate de 204 
respondenți.

Troll-ul s-a clasat pe poziția secundă (111 
respondenți), iar bula informațională și discursul 
cu instigarea la ură au ocupat poziția a 3-a, 
fiecare opțiune fiind selectată de 100 de 
respondenți.

Blocul 4 de întrebări din cadrul Sondajului s-a axat pe identificarea celor mai fezabile recomandări 
pentru toate părțile interesate în vederea adoptării și adaptării procesului electoral la noul context  
digital.

Opțiunile respondenților au inclus recomandări pentru publicul general și soluții concrete pentru 
organizațiile societății civile, autoritățile publice și mass-media.

Publicul general Educație civică electorală.

Încurajarea utilizatorilor să semnaleze și să 
raporteze diferite practici digitale nocive: știri 
false, conturi false, bula informațională, 
polarizare și manipulare.

Organizațiile 
societății civile și 
mass-media 

Dezvoltarea expertizei actorilor civici cu 
privire la fenomenele digitale și sociale. 
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Autoritățile publice Modificarea cadrului juridic și digital.

Educație civică electorală

Modificarea cadrului juridic și digital

Dezvoltarea expertizei actorilor civici cu privire 
la fenomenele digitale și sociale. 

Încurajarea utilizatorilor rețelelor de socializare 
să preia controlul asupra fluxului de știri și să 
se implice democratic în dezbateri și discuții cu 
oameni, care au alte opinii și convingeri

Dezvoltarea și consolidarea continuă a 
capacității mass-media de verificare a datelor/
informațiilor electorale, în special în perioada 
campaniei electorale

Încurajarea utilizatorilor să semnaleze și să 
raporteze diferite practici digitale nocive: știri 
false, conturi false, bula informațională, 
polarizare și manipulare

185

137

212

59

24

137
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Concluzii și recomandări
Digitalizarea, transformările tehnice și algoritmii nu mai sunt considerate cuvinte recurente și 
ambigue, deoarece ele au început să contureze prezentul, impulsionând dezvoltarea unui viitor 
digital și social pentru comunitatea noastră. 

Cetățenii și autoritățile publice pășesc într-o eră nouă marcată de realități volatile, incerte, complexe 
și ambigue. Ritmul rapid de dezvoltare, de rând cu schimbările structurale demografice, 
comportamentale și sociale, promovează intens necesitatea de a adopta agilitatea și flexibilitatea, 
subliniind concomitent importanța respectării drepturilor fundamentale ale omului, echitatea, 
democrația și securitatea.

O privire din perspectiva comportamentală și socială relevă faptul că există o dependență puternică 
între modul în care oamenii comunică, interacționează, se informează și modul în care votează. În 
acest sens, rezultatele ultimelor alegeri organizate în Moldova, profilul alegătorilor, obiceiurile sociale 
și de comunicare au arătat că Moldova urmează tendința mondială de digitalizare la nivel individual și 
comunitar. Moldovenii obțin informațiile preponderent de pe Internet și platformele de social media, 
inclusiv în timpul campaniilor electorale. În același timp, moldovenii sunt expuși manipulării și 
dezinformării în mare măsură din cauza factorilor socio-educaționali.

Prin prisma celor expuse mai sus, nu doar cetățenii și-au schimbat obiceiurile și 
comportamentul în perioada campaniilor electorale; candidații, la fel, au început să 
adopte social media și abordări digitale deschise/prietenoase.

În context regional, Republica Moldova se confruntă cu aceleași provocări și oportunități ca și statele 
vecine, România și Ucraina: transparența limitată a finanțării spoturilor publicitare politice postate pe 
Internet și pe rețelele de socializare, utilizarea extensivă a practicilor digitale nocive, inclusiv 
dezinformarea, știrile false, troll-ul, polarizarea pe bază de etnie și grup social, adoptarea latentă a 
principiilor de etică pentru campaniile electorale online și offline etc.

În timp ce țările din Europa de Est au început să recunoască treptat importanța abordării contextului 
digital și a ciclului electoral, multe țări deja au întreprins măsuri critice și relevante în acest sens, 
inclusiv au adoptat un curriculum concret de alfabetizare în materie mass-media și electorală, au 
format grupuri de lucru, au adoptat acte legislative menite să combată dezinformarea, știrile false, 
afirmațiile străine, au creat sisteme de monitorizare care să încurajeze raportarea fenomenelor 
negative și nocive. Toate măsurile enumerate mai sus pot servi drept bune practici pentru Republica 
Moldova și pentru regiune în procesul de pregătire pentru următoarele alegeri.
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Cercetarea documentară și sondajul privind 
fenomenele digitale realizat în august – septembrie 
2021 a relevat faptul că:

Comprimarea bazei de utilizatori ai platformei Odnoklassniki a favorizat creșterea 
popularității Facebook în Republica Moldova, care a devenit principala platformă 
electorală a candidaților și una dintre principalele surse de informații pentru alegători;

Creșterea numărului de grupuri și pagini web este impulsionată de bula 
informațională electorală. Opiniile și vocile neutre și constructive sunt respinse din 
cauza acceptării și promovării retoricii și ideilor exprimate de persoanele care 
împărtășesc aceeași viziune; 

Deși în cadrul campaniilor electorale există dialog și comunicare, acestea sunt 
influențate de emoții, de discursurile cu instigarea la ură și discriminare. Spațiul alocat 
dialogului deschis este nesemnificativ;

Sentimentul că polarizarea și dezbinarea societății s-a intensificat a fost mai 
pronunțat la ultimele alegeri;

Mijloacele negative și denigratoare cum sunt știrile false, troll-ul, bula informațională 
și discursul cu instigarea la ură au fost exploatate și utilizate în toate campaniile 
electorale

În vederea atenuării efectelor negative ale acestor fenomene și valorificării beneficiilor și avantajelor 
noii realități electorale digitale într-o măsură mai mare, părțile interesate din Republica Moldova au la 
dispoziție un set de opțiuni pentru analiză, care au fost propuse de participanții la primul studiu 
despre bula informațională și fenomenele digitale:

1.	Elaborarea și implementarea programelor educaționale și a 
curriculumului electoral/mediatic/civic și digital.

Acțiuni de promovare

Cu toate că în trecut părțile interesate ale societății civile și CEC au realizat câteva campanii de 
educare în domeniul electoral 41, potrivit bunelor practici și rezultatelor sondajului, este nevoie de 
adoptat o abordare mai incluzivă și mai consecventă.

41 CEC, 2009, Campanie de informare și educație civică,  https://a.cec.md/ro/campania-de-informare-si-educatie-civica-2009-2783_88430.html#photo-gallery-4

https://a.cec.md/ro/campania-de-informare-si-educatie-civica-2009-2783_88430.html#photo-gallery-4
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Raportul de evaluare a gradului de pregătire digitală 42 denotă faptul că, în vederea valorificării 
dividendelor digitale la nivel de societate, este nevoie de a elabora și pune în aplicare un program 
incluziv care să vizeze toate grupurile sociale, etnice și de vârstă, inclusiv cele mai vulnerabile pături 
ale societății din toate regiunile țării. În acest sens, CEC, de comun acord cu Ministerul Educației și 
ONG-urile active în domeniu urmează să elaboreze de comun acord un program educațional 
cuprinzător. Un alt aspect important este că programele electorale și digitale ar trebui să includă o 
abordare mai coerentă, fiind puse în aplicare nu doar la etapele pre-electorale. 

Concomitent, școlile și ONG-urile educaționale ar putea dezvolta în continuare și promova cluburi de 
dezbateri, organiza hackathon-uri cu scopul de a elabora soluții inovative etc. 

2.	Încurajarea utilizatorilor să semnaleze și să raporteze 
diferite practici digitale nocive: știri false, conturi false, bula 
informațională, polarizare și manipulare.

Acțiuni de promovare

Actualmente, responsabilitatea și responsabilizarea platformelor de socializare și digitale constituie 
artefacte importante în contextul de comunicare și interacțiune. Această măsură va urmări scopul de 
a minimiza efectele algoritmice și comportamentale ale bulei informaționale și motiva cetățenii să 
gândească critic și să fie responsabili în contextul digital.

Sensibilizarea populației privind evenimentele nocive din perioadele electorale, precum și asigurarea 
utilizatorilor cu instrumente adecvate reprezintă atribuțiile critice ale CEC și ONG-urilor active în 
acest domeniu.

Ar trebui de elaborat ghiduri prietenoase utilizatorilor în acest sens, explicând mecanismul de 
raportare și de semnalare a evenimentelor nocive ce se produc pe platformele de socializare, astfel 
încât oamenii să le poată identifica și reporta 43.

3.	Dezvoltarea expertizei actorilor civici cu privire la 
fenomenele digitale și sociale. 

Acțiuni de promovare

Recent, câteva ONG-uri lideri în domeniul mass-media și-au asumat angajamentul de a elabora și 
pune în aplicare instrumente și mecanisme menite să prevină și să combată știrile false și 
dezinformarea 44. De asemenea, în perioada campaniilor electorale, reprezentanții societății civile au 
început să acorde o atenție sporită evenimentelor digitale nocive și să monitorizeze acțiunile 
candidaților în acest sens.

42 Evaluarea nivelului de pregătire digitală, 2021, PNUD, https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/digital-readiness-assessment-.html
43 Ghid de verificare a rețelelor de socializare pentru începători, 2021,  https://www.bellingcat.com/resources/2021/11/01/a-beginners-guide-to-social-media-

verification/?fbclid=IwAR0VXHsxspzHYyGWWFQVxUSRbiE7DkfK0mhGdWDlsp6i4CVbLAUCux8-m_A
44 API, https://stopfals.md/
45 Protecția integrității electorale în era digitală, 2021, Raportul Comisiei Kofi Annan privind alegerile și democrația în era digitală. 

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/effective_governance/digital-readiness-assessment-.html
https://www.bellingcat.com/resources/2021/11/01/a-beginners-guide-to-social-media-verification/?fbclid=IwAR0VXHsxspzHYyGWWFQVxUSRbiE7DkfK0mhGdWDlsp6i4CVbLAUCux8-m_A
https://www.bellingcat.com/resources/2021/11/01/a-beginners-guide-to-social-media-verification/?fbclid=IwAR0VXHsxspzHYyGWWFQVxUSRbiE7DkfK0mhGdWDlsp6i4CVbLAUCux8-m_A
https://stopfals.md/
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În vederea consolidării acestor eforturi, comunitatea societății civile din Republica Moldova poate 
învăța din experiența Mexicului 45.

Prin intermediul unei abordări interactive de parteneriat, jurnaliștii, împreună cu organizațiile 
societății civile și voluntarii, au creat o platformă de verificare/supraveghere a faptelor pentru 
ciclurile electorale. Platforma expune falsificatorii, verifică faptele, produce conținuturi vizuale și 
educaționale pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru organizațiile internaționale și alegători. 
Prin cumularea eforturilor, platforma asigură o sursă unică independentă și sigură/fiabilă de 
expertiză, educație și excelență, asigurând totodată schimbul de experiențe, practici și cunoștințe 
între mass-media și reprezentanții ONG-urilor.

4.	Modificarea și adaptarea legislației electorale, luând în 
considerare contextul digital.

Acțiuni de promovare

Deși CEC, împreună cu părțile interesate relevante din țară, a început să conștientizeze relevanța și 
importanța contextului digital în sistemul electoral, merită examinate modalitățile de modificare a 
legislației electorale pentru următoarele scrutine, inclusiv Codul electoral, în următoarele domenii:

Desfășurarea campaniilor electorale, inclusiv conduita candidaților pe rețelele de 
socializare și platformele digitale;

Monitorizarea, raportarea și finanțarea măsurilor din cadrul campaniilor electorale, 
asigurând transparența cheltuielilor suportate pentru spoturile publicitare sociale 
publicate pe Internet;

Prevenirea evenimentelor digitale nocive. 

În acest sens, CEC poate lua în considerare experiența internațională și regională, valorificând 
totodată experiența și cunoștințele acumulate la nivel local. 

Un aspect important este revizuirea și adaptarea Strategiei de comunicare și vizibilitate a CEC, cu 
abordarea fenomenelor și a media de socializare online, impulsionând schimbarea împreună cu 
mass-media, candidații electorali, alegătorii și comunitatea de organizații neguvernamentale 46.

46 UNDP, 2021, “How social media fuels echo chambering phenomenon in Moldova and how to address it?, https://medium.com/undp-moldova/echo-
chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f

https://medium.com/undp-moldova/echo-chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f
https://medium.com/undp-moldova/echo-chambers-what-are-these-and-how-they-affect-elections-in-moldova-eb19f26d9f5f
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Chestionar
Acest chestionar este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri 
incluzive și transparente”,implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al poporului 
american, oferit prin intermediul AgențieiStatelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
Obiectivul său este de a evalua impactul conținutului digitalnegativ (știri false, conturi false, bula 
informațională, polarizare și manipulare) asupra proceselor electorale și de aidentifica aspecte 
necesare de a fi îmbunătățite sau modificate la alegerile viitoare.

Vă asigurăm anonimatul și Vă apreciem sinceritatea!

Vârsta: 16 – 18 18 – 24      25 – 34 >35

Sexul: Bărbat     Femei

Ocupația actuală: student/elev angajat neangajat antreprenor

Etnia Dvs. (un răspuns posibil): 

Care este limba în care comunicați cel mai des în familie? (un răspuns posibil): 

Mediu de reședință: (un răspuns posibil):: Urban Rural

Regiunea (un răspuns posibil): Nord Centru Sud UTA Găgăuzia

 Sunteți utilizator/utilizatoare a rețelelor de socializare?

Da Nu

2. Știți ce înseamnă o bulă informațională (eng: echo-chambering)

Da Nu

3. La ultimele campanii electorale (Octombrie 2020 – Iulie 2021), cât de des v-au apărut pe 
Facebookinformații și conținut despre candidați/candidate, altele decât informațiile despre 
cei simpatizați de dvs.?

Foarte des Des Rar Foarte rar Nu știu

4. Cât de frecvent în ultimele campanii electorale ați observat sau participat în comentarii, 
dezbateri saudiscuții online cu persoane care au opinii, valori și idei diferite?

Foarte des Des Rar Foarte rar Nu știu
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5. În perioadele electorale din toamna anului trecut și vara aceasta, ați blocat/ați șters din 
lista de prieteni / ațiraportat alte persoane pe Facebook pentru faptul că informația/
conținutul/ atitudinea lor era diferită de advs. sau a grupului de susținători din care faceți 
parte?

Da Nu

6. Dvs. ați fost blocat/șters din lista de prieteni sau ați fost raportat de alte persoane pentru 
că v-ați expus o altă opinie/idee sau ați distribuit informație care nu corespunde 
convingerilor/ opiniilor acestora?

Da Nu

7. Cum ați evalua calitatea dezbaterilor și comunicării între diverse comunități/grupuri de 
simpatizanți politici pe Facebook:

Nu există. Fiecare grup/comunitate este închis/-ă și nu există practic dialog între entitățile 
opozante

Există, dar dialogul/dezbaterile sunt puternic emoționale, deseori cu instigare la ură, atac la 
persoană, discriminare, etc.

Există, dialogul și dezbaterile sunt constructive și utile.

8. Considerați că în ultima perioadă polarizarea/dezbinarea între diverse grupuri de alegători 
a devenit:

Mai mare Mai mică Nu știu

9. În opinia dvs., care au fost 3 cele mai des întâlnite fenomene digitale la ultimele campanii 
electorale:

Trolling-ul (așa-zișii postaci)

Știrile false (fake news)

Bula informațională (echo-chambering)

Instigarea la ură / discursul de ură

Meme-urile și satira politică
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10. În opinia dvs., care ar fi soluțiile sau acțiunile necesare pentru adaptarea proceselor 
electorale la noulcontext digital în Moldova (Vă rugăm să alegeți cel puțin 3 opțiuni):

Educație civică electorală

Modificarea cadrului legal și digital

Dezvoltarea expertizei actorilor civici cu privire la fenomenele digitale și sociale

Încurajarea utilizatorilor rețelelor de socializare să preia controlul asupra fluxului de știri și 
să se angajeze democratic în dezbateri și discuții cu oameni, care au alte opinii și 
convingeri

Dezvoltarea și consolidarea în continuare a capacității mass-media de verificare a datelor / 
informațiilor electorale, în special în perioada campaniei electorale

Încurajarea utilizatorilor să semnaleze și să raporteze diferite practici dăunătoare digitale: 
știri false, conturi false, bula informațională, polarizare și manipulare.

Adaptarea strategiei de comunicare și vizibilitate a CEC, abordând în același timp 
fenomenele online și sociale – bula informațională, știri false, manipulare, polarizare, etc.

Vă mulțumim!



PNUD este organizația lideră a ONU care luptă pentru a pune capăt 
injustiției provocate de sărăcie, inegalități și schimbarea climei. Implicând 
o rețea extinsă de experți și parteneri din 170 țări, ajutăm comunitățile să 

beneficieze de soluţii integrate și durabile, pentru oameni și pentru 
planetă. 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) este 
principala agenție mondială de dezvoltare internațională și un actor de 

bază, care asigură rezultate în domeniul dezvoltării. USAID dirijează 
eforturile internaționale de dezvoltare și cele umanitare, pentru a salva 
vieți, a reduce sărăcia, a consolida guvernarea democratică și a ajuta 

oamenii să progreseze dincolo de asistență. 

Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea democrației 
în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD 

Moldova cu sprijinul generos al poporului american prin intermediul 
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorului și 
nu reflectă în mod neapărat opiniile PNUD și USAID sau ale Guvernului 

Statelor Unite. 


