
Barometrul Electoral 2020

ediția de iunie

Prezentarea se bazează pe rezultatele studiului de tip expert. 
La studiu au participat 21 experți cu diferite viziuni politice.

Date Inteligente SRL este o companie specializate în 

cercetări sociologice și analize de date. 

Date de contact: MD2012, or. Chișinău, str. Sfatul Țării 

27, of.11

E-mail: contact@idata.md. Mob.060311000

descriem lumea prin cifredescriem lumea prin cifre

mailto:contact@idata.md


Stimați reprezentanți ai mass-media

Pentru a prelua imaginile în 
timp real, vă rugăm să 

accesați contul de Telegram:

t.me/dateinteligente
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Stimați reprezentanți ai mass-media

Pentru a adresa întrebări
trimiteți un SMS la numărul

069194064, 

Indicați: numele, prenumele, 
instituția pe care o reprezentați și 

adresați o întrebare.
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Despre această ediție

1. A fost utilizată metoda expert.

2. Chestionarul pentru experți a fost mai mare 

decât în edițiile anterioare.

3. Au fost abordate mai multe teme de interes 

socio-politic și economic.

4. Rezultatele studiului BE’20 vor fi transmise 

prin e-mail. Pentru abonare, accesați: 

tinyurl.com/barometru2019



Metodologie:

• Au participat 21 din 27 de experți invitați.

• Chestionarele au fost completate prin două 

metode: metoda CATI și metoda completării 

chestionarului online

• Perioada colectării datelor: 10 – 15 mai 2020

• Răspunsurile experților pot fi influențate de 

afilierea lor politică, totuși, la majoritatea 

întrebărilor, răspunsurile n-au fost 

tendențioase.



Afilierea politică a experților. N=21, %

28,6

14,3

14,3

42,9

Dreapta

Centru

Stânga

Societatea civilă



Secțiunea 1

Efectele socio-economice 

ale pandemiei



În opinia dvs., când este mai bine să fie 

relansată activitatea unităților HORECA? N=21, 

%.

38,1

47,6

14,3

Din 15 iunie

Din 1 iulie

Alt răspuns



Se discută despre reimpunerea anumitor

restricții. Considerați că aceste măsuri sunt 

binevenite sau nu? N=21, % de Da.

66,7

57,1

52,4

47,6

28,6

28,6

19,0

Revenirea la regimul de lucru de la 
distanță

Închiderea piețelor

Interzicerea slujbelor religioase

Restricționarea transportului public

Reintroducerea regimului de
carantină

Restricționarea deplasărilor între 
localități

Restricționarea accesului în parcuri 
și alte locuri publice



Transnistria continuă să mențină frontierele 

închise până pe 15 iunie și impune carantină 

obligatorie de 14 zile la traversarea acesteia. În 

ce măsură sunteți de acord cu această măsură? 

N=21, %.

23,8

14,3

9,5

47,6

Acord total

Acord parțial

Dezacord parțial

Dezacord total



Bifați afirmațiile cu care sunteți de acord: Odată 

cu relansarea zborurilor internaționale...

N=21, % de Da.

66,7

57,1

47,6

42,9

28,6

9,5

Va fi un flux mare de emigranți

Autoritățile vor putea monitoriza 
pasagerii veniți din străinătate

Se va impune prezentarea 
pașaportului COVID-19

Va crește numărul de persoane 
infectate

Turismul se va revigora

Va fi un flux mare de imigranți



Economia Moldovei va scădea în 2020 din cauza

pandemiei de COVID-19. De cât timp credeți va 

fi necesar ca economia să revină la nivelul din 

februarie 2020? N=21, %.

9,5

19,0

19,0

14,3

38,1

4-6 luni

7-12 luni

13-18 luni

19-24 luni

Peste 2 ani



Care credeți că va fi costul pierderilor economice 

pe care le va suferi Republica Moldova pe urma 

COVID-19? N=21, %.

9,5

19,0

14,3

23,8

4,8

9,5

19,0

200 mil euro

500 mil euro

1 mld euro

2 mld euro

3 mld euro

Peste 3 mld euro

Nu știu



Ce părere aveți despre intenția lui Igor Dodon de 

a discuta posibilitatea semnării unui nou acord 

cu Federația Rusă privind creditul rusesc în 

cadrul vizitei pe care o va efectua la Moscova? 

N=21, %.

28,6

33,3

14,3

23,8

Bună

Nici bună, nici rea

Rea

Foarte rea



În general, credeți că Republica Moldova are 

nevoie de împrumutul de 200 milioane euro din 

partea Federației Ruse? N=21, %.

47,6

38,1

14,3

Da

Nu

Nu știu



În opinia Dvs, ce surse sunt acceptabile pentru 

acoperirea deficitului bugetar? N=21, %.

85,7

85,7

76,2

66,7

61,9

61,9

42,9

Recuperarea miliardului

Contractarea creditelor pe piața 
externă

Expropierea celor care au obținut 
venituri ilegale

Contractarea creditelor pe piața 
internă

Reducerea cheltuielilor bugetare pe
o perioadă lungă

Mărirea impozitelor la proprietate și 
lux

Privatizarea întreprinderilor de stat



Ce părere aveți despre participarea a 75 de 

soldați moldoveni la parada militară din Rusia pe 

24 iunie? N=21, %.

19,0

14,3

19,0

14,3

33,3

Foarte bună

Bună

Nici bună, nici rea

Rea

Foarte rea



Secțiunea 2

Alegeri parlamentare



Ce coaliție, în opinia dvs., trebuie să conducă 

Republica Moldova în prezent? N=21, %.

33,4

14,3

14,3

9,5

9,5

4,8

4,8

4,8

4,8

Guvern PSRM+PDM

Guvern PAS

Guvern PPDA+PAS+PP Șor+Pro 
Moldova

Guvern PSRM

Guvern PAS+PPDA

Guvern Platforma DA

Guvern PPDA+PAS+Pro Moldova

Guvern de Unitate Națională

Guvern PSRM+PDM+Platforma DA



Cum considerați, coaliția PSRM-PDM va exista 

pentru o perioadă îndelungată sau reprezintă o 

colaborare temporară? N=21, %.

14,3

19,0

61,9

4,8

Coaliția va exista și după alegerile 
prezidențiale

Coaliția va dura doar pe perioada 
pandemiei COVID-19

Coaliția va înceta la scurt timp 
înainte de prezidențiale

Alt răspuns



În opinia dvs, alegerile parlamentare se vor 

desfășura conform calendarului sau vor avea loc 

alegerile anticipate? N=21, %

66,7

9,5

23,8

Alegeri anticipate în 2021

Alegeri anticipate în 2020, dar nu 
odată cu cele prezidențiale

Alegeri ordinare, în 2023



Dacă în toamna anului 2020 s-ar desfășura 

alegeri parlamentare anticipate, ce partide 

credeți că ar acumula cel puțin 5%? N=20 (un non-răspuns)

100,0

100,0

80,0

50,0

45,0

45,0

30,0

20,0

10,0

5,0

4,8

PAS

PSRM

PP PDA

PP Șor

PN

PDM

Grupul Pro-Moldova (ca partid)

PCRM

PUN

Mișcarea UNIREA

Nu știu



În opinia dvs., Grupul Pro-Moldova, în frunte cu 

Andrian Candu, va deveni un partid politic?

N=21, %.

95,2

4,8

Da

Nu



Sunteți de acord sau nu cu următoarele afirmații: 

trecerea unor deputați de la PDM la grupul Pro 

Moldova se explică prin: N=21, %.

81,0

76,2

42,9

33,3

14,3

Promisiuni ascunse

Motivarea financiară

Brain-gain pentru grupul Pro-
Moldova

Crearea unei opoziții puternice

Schimbarea viziunilor politice



Considerați că există sau nu șanse ca grupul 

Pro Moldova să formeze coaliție cu PAS, 

Platforma DA și PP Șor pentru a forma o 

majoritate? N=21, %.

42,9

47,6

9,5

Da

Nu

Nu știu



Recent s-a împlinit un an de la schimbarea 

puterii în Moldova. Cum credeți, în ce direcție s-

au schimbat lucrurile? N=21, %.

23,8

52,4

23,8

Spre bine

Au rămas la fel

Spre rău



Cine credeți că a contribuit cel mai mult la 

schimbarea puterii în Republica Moldova acum 

un an în urmă? N=21, %.

33,3

23,8

19,0

14,3

14,3

9,5

4,8

Ambasada SUA

Igor Dodon

Rusia

Blocul ACUM

Parteneri externi

PSRM

Poporul



În opinia dvs., Vlad Plahotniuc va reveni în 

următoarele 6 luni în țară în calitate de 

politician? N=21, %.

0,0

95,2

4,8

Da

Nu

Nu știu



Secțiunea 3

Alegeri prezidențiale



În opinia dvs., când vor avea loc alegerile 

prezidențiale? N=21, %

90,5

9,5

Noiembrie 2020

Primăvara 2021



Cine credeți că va candida la alegerile 

prezidențiale și va ajunge în top-5, după numărul 

de procente acumulate, în afară de Maia Sandu 

și de Igor Dodon? N=21, %

81,0

81,0

23,8

23,8

19,0

9,5

9,5

4,8

4,8

Renato Usatîi

Andrei Năstase

Pavel Filip

Andrian Candu

Vladimir Voronin

Ion Chicu

Octavian Țîcu

Irina Vlah

Monica Babuc



Dacă în turul 2 al alegerilor prezidențiale s-ar 

întâlni Maia Sandu și Igor Dodon, cine credeți că 

va lua mai multe voturi? N=21, %

47,6

52,4

Maia Sandu

Igor Dodon



Analiză 

sociologică

Experții au afirmat că cetățenii vor alege altă candidatură nu din 

preferințe politice, însă doar ca să schimbe puterea în stat.  

Expert 1: „Problemele cu care se confruntă Republica Moldova pe

timp de pandemie au știrbit mult din popularitatea lui Igor Dodon. 

Iar Maia Sandu nu că ar avea prea multe merite, dar este 

principalul oponent al actualului președinte.”

Expert 4: „Scăderea popularității președintelui Dodon pe fundalul

gestionării proaste a crizei și a creditului rusesc!”

Răspunsurile privind candidatura 

Maiei Sandu s-au grupat în două 

categorii: 

Prima categorie se referă la imaginea 

actuală a președintelui actual Igor 

Dodon, învinuit de  diverse acțiunile 

ilegale, de gestionarea creditului rusesc și 

de gestionarea (proastă) a pandemiei de 

COVID-19.



Analiză 

sociologică
A doua categorie se referă la mobilizarea 

forțelor de dreapta, în frunte cu Maia Sandu, 

pentru instaurarea unui regim politic de 

dreapta. De asemenea, experții consideră că 

Maia Sandu va realiza o campanie electorală 

mai bună care va atrage un electorat mai 

mare, ceea ce îi va aduce victorie la alegerile 

prezidențiale .

Expert 8: „Pentru că va avea o campanie în creștere, mai bună

și va reuși să mobilizeze mai mulți susținători.”

Expert 15: „Mobilizarea dreptei si a diasporei”



Analiză 

sociologică

Prima categorie se referă la posibilitățile reduse 

ale oponenților din partea forțelor de dreapta. 

Maia Sandu va pierde la alegerile prezidențiale 

deoarece, anterior, nu s-a menținut pentru o 

perioadă îndelungată la conducerea guvernului. 

De asemenea, forțele de dreapta sunt foarte 

divizate, ceea ce va scădea din bazinul electoral 

al Maiei Sandu.

Expert 9: „Maia Sandu a pierdut deja o dată în fața lui Igor Dodon, 

acum nu are mai mari șanse ca atunci, din contra mai puțină

susținere.”

Expert 15: „Dreapta este divizată”

Răspunsurile privind candidatura 

lui Igor Dodon s-au grupat în trei 

categorii: 



Analiză 

sociologică
A doua categorie de răspunsuri face referință 

la personalitatea politică a lui Igor Dodon. 

Ratingurile înalte, mediatizarea permanentă și 

electoratul mare exprimă șanse majore pentru 

Igor Dodon de a câștiga alegerile prezidențiale 

din acest an. De asemenea, popularitatea  

partidului PSRM și membrii acestuia, îi conferă 

posibilități si resurse suplimentare pentru a

obține majoritatea voturilor.

Expert 16: „Igor Dodon este cel mai mediatizat politician. Asta îi

consolidează puternic electoratul dispus să-l voteze.”

Expert 7: „Electoratul de stânga e mai mare decât cel de 

dreapta, iar discrepanța crește.”



Analiză 

sociologică

Cea de-a treia categorie se referă la susținerea 

pe care o are Igor Dodon din partea altor partide, 

cât și din partea unor persoane influente din 

Republica Moldova.

Expert 17: „Utilizarea resursei administrative, ajutor informal din 

partea lui Plahotniuc și Șor căci I.Dodon va fi pentru ei un 

președinte mai confortabil, utilizarea masivă a tuturor media 

controlate de PSRM, tensiuni între M.Sandu și A.Năstase”

Expert 16: „În turul doi structurile PDM ce vor rămâne fidele lui 

Filip și Diacov o să îl susțină cel mai probabil pe Dodon”



Cine credeți că ar merita să fie candidatul comun 

al forțelor de dreapta la alegerile prezidențiale 

din acest an? N=21, %.

47,6

14,3

4,8

4,8

4,8

4,8

19,0

Maia Sandu

Andrei Năstase

Alexandru Slusari

Ion Sturza

Octavian Țîcu

Candidatul care va trece în turul 2

Nimeni



Cine credeți că ar merita să fie candidatul comun 

al forțelor unioniste la alegerile prezidențiale din 

acest an? N=21, %.

33,3

9,5

9,5

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

9,5

Octavian Țîcu

Vlad Țurcanu

Maia Sandu

Andrei Năstase

Ion Sturza

Vasile Costiuc

Dorin Chirtoacă

Vitalia Pavlicenco

Veronica Herța

Alexandru Slusari

Sunt prea mulți

Nu știu



Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru abonare la BE’20, accesați:

tinyurl.com/barometru2019
sau scrieți pe contact@idata.md
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