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descriem lumea prin cifre
descriem lumea prin cifre

Barometrul Electoral 2020
ediția de august
Prezentarea se bazează pe rezultatele studiului de tip expert.
La studiu au participat 22 experți cu diferite viziuni politice.
Secțiunea politică a studiului se bazează pe un sondaj față în față în rândul a
1177 respondenți.

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

062166060,
Indicați: numele, prenumele,
instituția pe care o reprezentați și
adresați o întrebare.
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Modulul I.
Studiu prin metoda expert

Despre această ediție
1. Metoda expert a fost utilizată într-o singură
iterație, deoarece punem accent pe
diversitatea de opinie, nu pe consens.
2. Circa trei sferturi din experți participă la
aproape toate edițiile.
3. Rezultatele studiului pot fi urmărite abonânduvă la canalul de Telegram:

t.me/dateinteligente

Metodologie:
•

Au participat 22 din 30 de experți invitați.

•

Chestionarele au fost completate prin două
metode: metoda CATI și prin auto-completare.

•

Perioada colectării datelor: 25 – 27 august
2020.

•

Răspunsurile experților pot fi influențate de

afilierea lor politică, totuși, la majoritatea
întrebărilor, răspunsurile n-au fost
tendențioase.

Alegerile prezidențiale și
parlamentare

Dacă la alegeri n-ar candida politicieni, vă rog să
numiți o persoană publică, care nu este implicată
activ în politică, pe care ați vedea-o în calitate de
Președinte al Republicii Moldova?, N=22
▪ Chiril Gaburici

▪ Maria Ciobanu

▪ Alexandru Machedon

▪ Dan Bălan

▪ Marin Ciobanu

▪ Eugen Doga

▪ Igor Cuciuc

▪ Ion Sturza

▪ Vasile Nedelciuc

▪ Ion Tighineanu

▪ Sergiu Cioclea

▪ Carla's Dreams

▪ Viorel Cibotaru

▪ Expertul în economie Viorel
Gîrbu

▪ Dimitrie Ciubașenco
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În opinia dumneavoastră, cu reprezentantul
cărei țări sau organizații ar trebui să se
întâlnească în primul rând președintele Moldovei
care va fi ales în noiembrie 2020? , N=22, %
Uniunea Europeană

54,5

România

40,9

Federația Rusă

0,0

Belarus

0,0

Turcia

0,0

Ucraina

0,0

Nu știu/Nu răspund

4,5

Argumentați răspunsul oferit la
întrebarea anterioară

Argumente Pro-România:
[E1]: “România este principalul partener al Republicii Moldova “
[E2]: “E cel mai important partener comercial și promotor la
Bruxelles“
[E3]: “Cel mai bun prieten al RM.“
[E7]: “Două state românești, poarta spre UE”
[E11]: “Republica Moldova și România sunt două state cu un singur
popor. Relațiile dintre Chișinău și București trebuie să fie corecte și
frățești, indiferent cine e la guvernare în cele două capitale”
[E16]: “RM ar trebui să facă politici comune, departamente comune
la nivel de executiv, cooperari la nivel administrativ nu doar schimburi
culturale și așteptari de finanțare... “
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Argumentați răspunsul oferit la
întrebarea anterioară

Argumente Pro-Uniunea Europeană:
[E4]: “În condițiile în care UE este principalul partner ,donator și
prieten, Moldova a semnat AA și DCFTA cu Uniunea Europeană este
lesne de înțeles că viziunea pro-europeană a țării trebuie promovată
și de instituția prezidențială.“
[E5]: “Cel mai puternic partener de dezvoltare, cele mai mari
exporturi, cele mai multe granturi.“
[E6]: “Чтобы уравновесить внешний вектор.“
[E12]: “Principalul partener economic”
[E14]: “Principalul partener de dezvoltare”
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În cazul desfășurării unor alegeri parlamentare
anticipate, ce partide ar intra în Parlament, în
opinia dvs.? Bifați toate partidele care
considerați că vor depăși pragul de 5%?, N=22,
%
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

100,0

Partidul Acțiune și Solidaritate

100,0

Partidul Politic Șor

68,2
63,6

Partidul Nostru
PP Platforma Demnitate și Adevăr

45,5

PP Pro-Moldova

13,6

Partidul Comuniștilor din Republica
Moldova

13,6

PP PACE

9,1

Partidul Unității Naționale

9,1

Mișcarea Unirea

9,1

Cum apreciați revenirea lui Vlad Filat pe arena
politică moldovenească? (întrebare deschisă),
N=22

Prima categorie

A doua categorie

A treia categorie

O încercare fără șanse

Decizie luată în comun
cu PSRM

Atitudine neutră

Prezentarea răspunsurilor
experților

Prima categorie: O încercare fără șanse:
[E5]: “Pierderea definitivă a imaginii“
[E11]: “E doar o încercare de revanșă politică. Toate forțele politice
o să evite parteneriatul cu PLDM după revenirea lui Filat în fruntea
formațiunii. Toți înțeleg că cei care se vor asocia cu Filat o să
suporte consecințe negative de imagine.“

[E18]: “Un lucru trist dar previzibil.“

A doua categorie: Decizie luată în comun cu PSRM:
[E4]: "O mișcare de compromis între Filat și PSRM în vederea
discreditării doamnei Maia Sandu în campania electorală în
schimbul libertății“

[E3]: “Face parte din târgul cu Dodon.“
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Vlad Filat a fost reales recent Președinte al
PLDM, cu care din următoarele afirmații sunteți
de acord?, N=22, %
Revenirea lui Vlad Filat se explică
prin dorința de a obține beneficii
personale

81,8

Vlad Filat dorește să se răzbune
asupra celor care l-au închis

72,7

Revenirea lui Vlad Filat este o
inițiativă susținută de către cineva
din afara partidului

63,6

Vlad Filat dorește să candideze la
alegerile prezidențiale
Vlad Filat a revenit cu scopul de a
forma coaliție cu opoziția și de a
demite guvernul actua
Vlad Filat dorește să aducă
schimbări spre bine în politica
moldovenească

54,5

13,6

13,6

Ce părere aveți despre intenția lui Vlad
Filat, în fruntea Partidului Liberal Democrat
din Moldova de a forma coaliție cu Partidul
Acțiune și Solidaritate și Platforma
Demnitate și Adevăr? (întrebare deschisă),
N=22
Am reușit să identificăm trei categorii de răspunsuri în baza opiniilor
colectate:

Prima categorie

A doua categorie

A treia categorie

Intenție de discreditare a
imaginii

Intenție de a reprezenta
forțele de dreaptă

Negativă, o manifestare
de a atrage atenția
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Răspunsurile experților
Prima categorie: Intenție de discreditare a imaginii:
[E1]: “Dorește să discrediteze PAS și PP Platforma DA“
[E4]: “O inițiativă capcană de a discredita imaginea opoziției și în
special a PAS prin prisma imaginei sale compromise.’’
[E18]: “Catastrofală pentru integritatea lui PAS’’
[E21]: ”Cu scopul de a-i discredita”

A doua categorie. Intenție de a reprezenta forțele de dreapta:
[E11]: ”Prin această inițiativă Filat încearcă să se poziționeze ca
politicianul care discută cu forțele politice pro-europene principale.”
[E13]: “Negativă. Diversiune menită să „scoată în evidență așanumita „divizare a dreptei” vs „stânga consolidată”
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Ce părere aveți despre protestul din data de 16
august, organizat de către Partidul Acțiune și
Solidaritate în frunte cu Maia Sandu împotriva
actualei guvernări? (întrebare deschisă), N=22
Manifestarea nemulțumirii față
de guvernarea actuală.

Încercare slabă de protest.

[E2]: “Trebuie mereu să ne

[E3]:”Un protest slab. PAS are

exprimăm nemulțumirile”

probleme cu mobilizarea echipei.
Sau nu prea are echipă în
teritoriu.”

[E8]: “Pozitivă, testarea mesajului,
activism, loializarea susținătorilor.”

[E11]: “Protestul a fost organizat
pentru a arăta că PAS e de partea
celor ce protestează contra
actualei guvernări. Dacă n-ar fi fost
protestul fermierilor, PAS cel mai
probabil nu organiza evenimentul.”

[E6]: ”Продемонстрировали, что
нет в обществе протестного
потенциала”
[E11]:” Agenda protestului trebuie
pregatită. Improvizațile nu aduc
dividente și seamănă mai mult
confozie decât solidaritate...”

Politica externă

Care este opinia dvs despre felicitarea lui Igor
Dodon adresată lui Alexandr Lukașenko cu victoria
la alegerile prezidențiale din Belarus. „Din numele
poporului moldovenesc și al meu personal, îi
doresc succese remarcabile în realizarea scopurilor
propuse în beneficiul Republicii Belarus” (întrebare
deschisă) N=22, %

Prima categorie
Acțiune corectă și diplomatică

A doua categorie
Acțiune greșită, realizată în grabă

Prezentarea răspunsurilor
experților
Prima categorie: Acțiune corectă și diplomatică:
[E1]: “Ca președinte ales de popor, avea dreptul să declare astfel.”
[E6]: “Cтандартная дипломатическая практика”
[E11]: “Dodon s-a condus de datele oficiale ale autorităților de la
Minsk. El a făcut un pas riscant pentru a-și asigura în continuare o
comunicare bună cu autoritățile belaruse. Dodon a demonstrat astfel
consecvență. Lui i-ar fi fost greu să-i explice propriului electorat, dar
și altor parteneri externi care l-au felicitat pe Lukașenko, un eventual
refuz de a-l felicita. Ei au participat ambii recent la parada de la
Moscova. Guvernul de la Chișinău cooperează strâns cu cel de la
Minsk. Din perspectiva alegătorilor lui Dodon și a relațiilor externe
unde PSRM este puternic altfel nu putea să fie.”
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Prezentarea răspunsurilor
experților

A doua categorie categorie: Acțiune greșită, realizată în grabă:
[E4]: “O mișcare greșită în condițiile în care actualul președinte al
Belorusiei a făcut exces de zel prin măsurile întreprinse asupra
cetățenilor. În aceste condiții nu cred că mesajul președintelui RM
reprezintă și opinia poporului moldovenesc.”
[E18]: “A fost prematură”
[E15]: “Nu trebuia să expedieze acest mesaj”

22

Credeți că există vreo influență externă în cadrul
evenimentelor din Belarus? Dacă da, din partea
cărei țări sau organizații? N=22, %
Federația Rusă

68,2

Statele Unite ale Americii

50,0

Uniunea Europeană

36,4

Polonia

36,4

Lituania

Ucraina

27,3

22,7

Care este probabilitatea ca, în urma alegerilor
prezidențiale din acest an, cetățenii moldoveni
să organizeze manifestări similare ca în Belarus,
în cazul în care ar exista suspiciuni că
rezultatele alegerilor au fost falsificate? N=22, %
Probabilitatea este foarte mare, cetățenii
moldoveni nu vor tolera fraudele

40,9

În Moldova situația politică este total
diferită de cea în Belarus

27,3

Cetățenii vor participa la proteste în masă
doar dacă vor fi coordonați de un grup de
activiști

22,7

Probabilitatea este mică, cetățenii
moldoveni nu observă rezultate
semnificative după asemenea manifestații

4,5

Nu este probabilitate

4,5

Rusia a declarat oficial despre elaborarea
vaccinului anti-Covid19. Președintele Igor Dodon a
declarat că se oferă voluntar să testeze vaccinul și
se exprimă activ despre necesitatea implementării
acestui vaccin în Republica Moldova N=22, %
Președintele face asemenea afirmații
pentru a obține simpatiile autorităților
ruse;

59,1

Președintele ar trebui să colaboreze cu
statele care au gestionat pandemia de
Covid19 și să preia mecanismele de…

36,4

Republica Moldova ar trebui să
colaboreze cu alte țări care, la fel au
elaborat vaccin;
Republica Moldova are nevoie de acest
vaccin cât mai curând;
Președintele face asemenea afirmații
pentru a pregăti populația despre o
posibilă testare în masă a vaccinului

18,2

13,6

9,1

Societate și economie

Considerați necesar împrumutul de 200 de
milioane de euro din partea Federației Ruse pentru
redresarea problemelor economice din Republica
Moldova? N=22, %
Da, este foarte necesar pentru
economia Republicii Moldova;

31,8

Da, însă doar în cazul în care
toate alternativele de finanțare
vor fi epuizate;

22,7

Nu, Rusia nu este un partener de
încredere;
Nu, Republica Moldova are
suficiente resurse ca să
soluționeze problemele
economice;

36,4

9,1

Credeți că Republica Moldova va obține
împrumutul de 200 de milioane până la alegerile
prezidențiale din 1 noiembrie 2020?, N=22, %

Da

Nu

40,9

59,1

Ce părere aveți despre solicitarea agricultorilor
de a majora compensațiile pentru culturile
compromise de secetă? , N=22, %

E corectă, dar ei trebuie să
primească compensații în
limita bugetului;

50,0

E corectă, ei trebuie să
primească compensații
pentru pierderi;

E incorect, ei achită mai
puține impozite decât primesc
subvenții

40,9

9,1

În opinia dvs., care ar fi cel mai eficient model
de învățământ pentru anul de studii 2020-2021?
N=22, %
Prezența fizică 100%

31,8

Învățare mixtă (îmbinarea a două sau trei
modele prezentate mai sus)

27,3

Învățarea alternantă, săptămânal (50% din
elevi se află o săptămână la școală, iar 50% se
află acasă (online), apoi grupurile se schimbă)

13,6

Învățare combinată (câteva zile la școală,
câteva zile acasă)

9,1

Învățarea de tip hibrid, zilnică. (50% din elevi
sunt prezență la școală și 50% acasă (online))

9,1

Învățarea în două schimburi

4,5

Învățarea la distanță, online

4,5

În opinia dvs. care credeți că sunt motivele
creșterii numărului de cazuri de Covid-19 din
ultima săptămână? , N=22, %
Nerespectarea restricțiilor de
către populație

72,7

Gestionare proastă a cazurilor
active

59,1

Testarea mai multor persoane

36,4

Migrația populației
Călătoriile în zone cu risc mare de
infectare

31,8

9,1

Care ar trebui să fie acțiunile autorităților pentru
a îmbunătăți situația ce ține de Covid19?, N=22,
%
Să solicite implicare
partenerilor străini în
gestionarea pandemiei

59,1

Să aplice măsuri mai stricte (ex:
amenzi, tragere la răspundere
contravențională, penală)
Să interzică toate activitățile din
domeniul turismului, HORECA
și să închidă zonele de…
Testarea masivă a populației

Altele

27,3

9,1

4,5

22,7

Modulul II.
Rezultatele studiului
cantitativ pe 1177
respondenți

Metodologie:
•

Eșantion: 1177 chestionare, reprezentativ pentru

populația adultă al RM. La studiu au participat
persoane cu vârsta 18+ ani selectate după
metode sociologice;

•

Chestionarele au fost colectate prin metoda CAPI
în cadrul unui studiu de tip omnibus;

•

Perioada colectării datelor: 20.08 – 03.09.20;

•

Eroarea maximă de eșantionare: ± 2,8%;

•

Numărul de localități reprezentate în eșantion: 77
de localități rurale și urbane diferite;

Structura eșantionului:
•

Sex

o

Bărbați – 42.8%

o

Femei – 57.2%

•

Vârstă:

o

18-29 ani – 16.5%

o

30-44 ani – 29.9%

o

45-59 ani – 23.4%

o

60+ ani – 30.2%

•

Etnie:

o

Moldoveni/români – 80.5%

o

Alte etnii – 19.5%

•

Mediu de reședință

o

Urban – 43.0%

o

Rural – 57.0%

Bloc politic

În opinia Dvs, lucrurile merg în direcția corectă
sau greșită în țara noastră? N=1177, %

Direcția este corectă

13,7

Diecția este greșită

Nu știu/Nu răspund

78,9

7,4

După părerea voastră...? N=1177, %
Moldova să-și păstreze statutul de
neutralitate

65,9
26,4
55,9

Moldova să devină membră a Uniunii
Europene

36,2
40,4

Moldova să devină membră a Uniunii
Economice Eurasiatice

Da
Nu

45,8
30,4

Moldova să se unească cu România

61

Moldova să adere la NATO

20,0
63,6

Nu sunt reprezentate răspunsurile de „Nu știu” și „Nu răspund”, astfel
suma rezultatelor pentru fiecare întrebare este mai mică de 100%.

Care credeți că ar trebui să fie statutul
Transnistriei? N=1177, %
Reîntoarcearea în componența Moldovei
ca 5 raioane și 2 municipii

58,6

Statut similar UTA Găgăuziei

10,4

Independență

7,9

Același statut ca și la moment

6,8

Unire cu Rusia

4,9

Stat în cadrul federației

1,6

Unire cu Ucraina

0,8

Nu știu

Nu răspund

8,4
0,6

Compania Date Inteligente SRL susține integritatea teritorială a Republicii Moldova,
iar opiniile exprimate în acest grafic aparțin respondenților și nu reprezintă viziunea
companiei privind statutul Transnistriei.

Dacă alegerile parlamentare ar fi organizate
duminica viitoare, pentru ce partid ați vota?
N=1177, %
23,0

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
16,3

Partidul Acțiune și Solidaritate
Partidul Politic Șor

6,4

Partidul Nostru

6,1

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
PP Platforma Demnitate și Adevăr
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Unității Naționale
Mișcarea UNIREA
Partidul Liberal-Democrat din Moldova
PP Pro-Moldova
PP Pace

10,3
9,8

3,0
4,8
2,9
4,7
1,3
2,1
1,0
1,6
0,9
1,5
0,6
1,0
0,3
0,5
0,3
0,5
14,5

Nu voi participa la vot

20,5

Nu știu
Nu răspund

26,3

3,0

37,1

Partide ce ar accede în Parlament, N=1177, % din
deciși

37.1%

10.3%

26.3%

9.8%

Distribuția numărului de mandate în Parlament.
Total = 101 mandate

45

32

12

12

Cât de multă încredere aveți în următoarele
partide pe o scară de la 1 la 5? 1-Deloc, 3- Am
încredere într-o oarecare măsură, 5-Foarte multă
încredere? N=1177, %
0
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Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

20

30

40

50

60

70

15,5

Partidul Acțiune și Solidaritate

53

11,8

49

Partidul Politic Șor

6,9

55

PP Platforma Demnitate și Adevăr

6,5

55

Partidul Nostru

5,9

60

Partidul Democrat din Moldova

62

2,5

PP Pro-Moldova 1,4
5 - foarte mare încredere

80

64
4

3

2

1 - nu am deloc încredere

NR

90

100

Alegeri prezidențiale

La 1 noiembrie 2020, va avea loc primul tur al
alegerilor prezidențiale. Pentru cine ați vota?,
N=1177, %
Igor Dodon
Maia Sandu
Ilan Șor
Renato Usatîi
Andrei Năstase
Vladimir Voronin
Octavian Țîcu
Pavel Filip
Andrian Candu
Ion Chicu
Dorin Chirtoacă
Tudor Deliu
Vladimir Plahotniuc
Vasile Costiuc
Sergiu Postică
Marina Tauber
Altcineva
Nu aș vota
Nu știu
Nu răspund

17,0

36,3

14,9
5,2
3,8

31,9

11,2
8,1

1,8

3,9
1,5
3,3
0,7
1,6
0,6
1,3
0,4
0,8
0,2
0,4
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
13,2
29,2

10,9

La 1 noiembrie 2020, va avea loc primul tur al
alegerilor prezidențiale. Pentru cine ați vota?,
N=1177, % din deciși

36.3%

11.2%

31.9%

8.1%

În opinia dumneavoastră, ce formă de guvernare
ar fi optimă pentru Republica Moldova? N=1177,
%
Prezidențială

42,7

Parlamentară

34,9

Semi-prezidențială
Dictatură
Monarhie

5,2
1,9
0,8

Nu știu
Nu răspund

13,9
0,6

Care credeți că ar trebui să fie venitul lunar al
președintelui unei țări precum Republica
Moldova, N=1177, %
Sub 10000 lei

41,3

10-15 mii lei

Salariul
mediu –
18720 lei

18,1

16-25 mii lei

15,5
6,7

26-50 mii lei
51-100 mii lei
Peste 100 mii lei

Nu știu/Nu răspund

2,9
0,7
14,8

Politica externă

Ați auzit despre acțiunile de protest din Belarus?,
N=1177, %

73,9

Da

Nu

Nu știu/nu răspund

24,6

1,5

Dvs, considerați că există vreo influență din
partea... În cazul demonstrațiilor, evenimentelor
din Belarus?, N=1177, %
44,1

Statelor Unite ale Americii

31,7
38,3
40,1

Federației Ruse

37,2
38,0

Uniunii Europeane

39,9

Nu

27,5

Ucrainei

43,7
26,8

Lituaniei
Altei țări sau organizații

Da

29,0

Poloniei

41,5
8,8
36,1

Nu sunt reprezentate răspunsurile de „Nu știu” și „Nu răspund”, astfel
suma rezultatelor pentru fiecare întrebare este mai mică de 100%.

Cum evaluați relațiile dintre Republica Moldova
și următoarele state și organizații?, N=1177, %
Rusia

60

UE

26

57

26

România

52

29

Italia

51

28

Turcia

51

27

Belarus

51

SUA

43

Ucraina

41
Bune/foarte bune

Nu sunt reprezentate
răspunsurile de „Nu știu” și „Nu
răspund”, astfel suma
rezultatelor pentru fiecare
întrebare este mai mică de
100%.

9
14
8
8

30

46

CSI

9

31
31

8

7
12

37
Neutre

Rele/foarte rele

14

Vă mulțumesc pentru atenție!

Pentru abonare la BE’20, scrieți pe
contact@idata.md

53

