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Barometrul Electoral 2020
ediția de septembrie
Prezentarea se bazează pe rezultatele studiului de tip expert.
La studiu au participat 23 experți cu diferite viziuni politice.
Secțiunea politică a studiului se bazează pe un sondaj față în față în rândul a
1218 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 se utilizează în mod normal în câteva
iterații. După fiecare iterație, experții văd răspunsurile sub
formă de procente, apoi sunt rugați să răspundă din nou
la întrebări, până se ajunge la un consens.

2.

Pentru BE’20, metoda expert a fost utilizată într-o singură
iterație, deoarece punem accent pe diversitatea de
opinie, nu pe consens.

3.

Circa trei sferturi din experți participă la aproape toate
edițiile, sunt și experți noi în ediția curentă.

4.

Rezultatele studiului BE’20 vor fi transmise prin e-mail.
Pentru abonare, scrieți-ne pe contact@idata.md

Metodologie:
•

Au participat 23 din 33 de experți invitați.

•

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

•

Perioada colectării datelor: 30 septembrie – 5
octombrie 2020.

•

Răspunsurile experților pot fi influențate de

afilierea lor politică.

Alegerile prezidențiale și
parlamentare

Cine din următorii candidați, în opinia dvs. are
cele mai mari șanse să devină președinte în
urma alegerilor din 2020? N=23, %
Igor Dodon

43,5

Maia Sandu

39,1

Andrei Năstase

Octavian Țîcu

13,0

4,3

Argumentați
răspunsul oferit la
întrebarea anterioară
Argumente Pro-Igor Dodon:
Resurse administrative mari

Capacități corespunzătoare unui
lider

[E10]: Are cel mai bun start, e cel mai
mediatizat personaj, are structuri în
toata țară.

[E3]: Последовательный.

[E16]: Resurse administrative,
finanțare masivă, media holding.
[E4]: Resursa administrativă, voturile
din Transnistria și Rusia.

[E13]: Electoral stabil, lipsa
concurenței pe stânga, contra
candidații slabi.

[E15]: Pare a fi convingător pentru o
bună parte din populație.
[E19]: În ultimii 4 ani a arătat mai multe
fapte concrete.
[E23]: Este singurul politician
profesionist cu toate calitățile și
experiența necesară unui președinte
de țară. Se asociază cu noțiunea de
„mână puternică” – tocmai de ce are
nevoie Moldova acum.
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Argumentați
răspunsul oferit
la întrebarea
anterioară
Argumente Pro-Maia Sandu:
Realizările și potențialul Maiei
Sandu

Reputația negativă a lui Igor Dodon

[E5]: Țara are nevoie de schimbare,
fără asta criza doar se va adânci.

[E1]: Igor Dodon a făcut prea multe
gafe. De prea multe întrebări fuge, gen
cazul „kuliok”.

[E6]: Va începe schimbarea.
[E17]: Are susținerea partenerilor
occidentali.
[E2]: Nemulțumirea populației a atins
cotele cele mai înalte pentru perioada
2019-2020, toate acestea fiind
influențate de criza economică și
pandemică gestionată defectuos. Maia
Sandu pare a fi candidatul care poate
să gestioneze situația de criză care
este la moment în RM, având și
suportul UE, dar și al României.

[E7]: Criza economică, pandemia și
„oboseala” electoratului de aceeași
față.
[E9]: Este susținută de o mare parte a
populației, iar Igor Dodon a pierdut
mult din electorat.
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Argumentați
răspunsul oferit la
întrebarea anterioară
Argumente Pro-Andrei Năstase:
[E14]: Deoarece este din afara sistemului politic actual.
[E11]: În turul 2 doar el poate coagula voturile de pe stânga, mai ales
ale Partidului Nostru.
[E20]: A demonstrat în timp verticalitate, dorință de prosperare a RM.

Argumente Pro-Octavian Țîcu:
[E11]: Va fi singurul reprezentant în alegeri al celui mai important
curent politic din RM - unionismul.
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Andrian Candu, candidat din partea Partidului
Politic Pro-Moldova, nu a fost înregistrat de
Comisia Electorală Centrală pentru alegerile
prezidențiale. Cum comentați această decizie?

Prima categorie
Intenția lui Adrian Candu de a nu
participa la alegeri

A doua categorie
Nu a îndeplinit cerințele pentru a fi
înregistrat de CEC

Prezentarea răspunsurilor
experților

Prima categorie: Intenția lui Adrian Candu de a nu participa la
alegeri
[E5]: A fost o eroare intenționată a Pro Moldova, pretext de a nu
participa la alegeri.
[E9]: A făcut-o benevol, presupun că un scor de 0.5% nu i-ar fi făcut
o imagine bună noului său partid.
[E22]: O decizie neclară sau Adrian Candu nu a dorit ca să fie
înregistrat.
[E20]: Adrian Candu nici nu a dorit să candideze. Este o joacă
politică.
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Prezentarea răspunsurilor
experților

A doua categorie: Nu a îndeplinit cerințele pentru a fi înregistrat
de CEC

[E2]: Cred că CEC a avut temei legal să nu îl înregistreze ca
candidat.
[E6]: Din datele oficiale ale CEC, el nu a îndeplinit cerințele legale.
[E11]: A copiat semnăturile și datele personale din baza de date a
PD.
[E11]: Conform legislației.
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La depunerea actelor pentru candidarea la funcția
de Președinte, doar Maia Sandu, Tudor Deliu și
Dorin Chirtoacă au menționat că ei cunosc „limba
română”, în timp ce alți candidați au menționat
„limba de stat”. Cum comentați acest aspect?

Prima categorie
Intenție de a atrage un anumit
electorat

A doua categorie
Acțiune de a diviza opinia publică

Prezentarea răspunsurilor
experților
Prima categorie: Intenție de a atrage un anumit electorat
[E3]: Toate declarațiile au un substrat politic, fie că este aspectul de limba
româna și naționalism, și include alegătorii pro-Unire sau că este limba de
stat care include aspectul de statalitate și include alegătorii și de stinga, și
de centru.
[E6]: Se adresează la segmente de alegători diferiți.
[E7]: O chichiță tehnică fără importanță reală. Toți știu și toți recunosc că
limba este română. Doar unii politicieni, pentru a nu-și supăra electoratul
românofob, insistă pe „limba moldovenească”/ de stat etc.”

[E13]: Ceilalți candidați încearcă să fie mai diplomatici ca să atragă și alt
electorat cu o altă viziune privind denumirea oficială a limbii de stat.
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Prezentarea răspunsurilor
experților
A doua categorie: Acțiune de a diviza opinia publică

[E1]: După aproape 30 ani de independență, e foarte trist că unii se
mai tem de limba română.
[E18]: Populism. Trebuiau să citească ce scrie în Constituție, cum se
completează declarația. Sunt termeni clari.
[E19]: Acești candidați, de la început, divizează situația.
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În condițiile pandemiei de COVID-19, cu care
din următoarele afirmații sunteți de acord?
N=23, %
Trebuie deschise cât mai multe
secții de votare pentru a evita
aglomerările la data de 1 noiembrie

60,9

Trebuie introdus votul on-line

56,5

Alegerile prezidențiale ar putea
provoca un nou val de infectări în
rândul populației

43,5

Temenul pentru colectarea voturilor
ar trebui extins pentru 2-3 zile
consecutiv
Dacă situația epidemiologică din
Republica Moldova se va înrăutăți,
atunci alegerile prezidențiale ar
trebui amânate

34,8

17,4

Igor Dodon în mai multe mesaje a afirmat
despre intenția de dizolvare a Parlamentului
actual. Care din afirmațiile de mai jos
reflectă opinia dvs.? N=23, %
Parlamentul actual nu își realizează
obiectivele propuse și dizolvarea
acestuia este total justificată

52,2

Președintele Republicii Moldova
dorește o altă repartizare a
mandatelor în Parlament

43,5

Dizolvarea parlamentului ar distrage
atenția cetățenilor de la campaniile
electorale ale unor candidați
Parlamentarii își îndeplinesc
responsabilitățile și nu există
necesitatea pentru dizolvarea
Parlamentului

21,7

4,3

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=23, %
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

100,0

Partidul Acțiune și Solidaritate

100,0

Partidul Politic Șor

69,5

PP Platforma DA

65,2

Partidul Nostru

65,2
21,7

Partidul Democrat din Moldova

17,4

PP Pro Moldova
Partidul Unității Naționale

8,7

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

8,7

Mișcarea UNIREA

4,3

Partidul Liberal-Democrat din Moldova

4,3

La sfârșitul lunii august a avut loc un eveniment cu
participarea fiului prim-ministrului Ion Chicu. Sunt mai
multe opinii despre ce a fost acest eveniment. Dvs. cu
care din ele sunteți de acord? N=23, %
A fost o nuntă

A fost o masă de sărbătoare

A fost o serată

Altele

78,4

8,7

4,3

8,6

Categoria Altele:
[E18]: Și familia Chicu trebuia să achite amendă.
[E10]: Lăsați oamenii să se însoare.

Maia Sandu, Tudor Deliu, Octavian Țîcu, Renato Usatîi
și Dorin Chirtoacă au semnat o scrisoare comună către
oficiali UE în care au avertizat că există riscul unei
fraudări masive a alegerilor prezidențiale. Ce părere
aveți despre această acțiune? N=23, %
A fost o încercare de a consolida
electoratul anti-Igor Dodon

34,9

A fost o acțiune de PR

30,4

A fost o scrisoare bazată pe
argumente concrete

Altele

26,1

8,6

În același timp, Andrei Năstase nu a semnat
această scrisoare. În opinia dvs., care a fost cauza
principală? N=23, %
Dl Năstase a vrut să se disocieze de
orice acțiune comună cu dna Sandu

30,6

Ține de tactica electorală a dlui Năstase

30,6

Dl Năstase nu consideră că alegerile
vor fi fraudate

Altele

13,0

25,8

De la începerea anului de studii, a crescut
semnificativ numărul persoanelor infectate cu
COVID-19 în rândul personalului didactic și în
rândul elevilor. Care din următoarele măsuri ar
trebui întreprinse, în opinia dvs.? N=23, %
Procesul educațional trebuie să se
desfășoare în continuare în modul
prestabilit de fiecare instituție

52,2

Autoritățile trebuie să monitorizeze
situația epidemiologică în cadrul
instituțiilor de învățământ
Procesul educațional trebuie să se
desfășoare doar în regim online
Ministerul Educației trebuie să
monitorizeze calitatea predării orelor
online cât și absenteismul de la orele
online

47,8

30,4

26,1

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate
Publică instituie, începând cu data de 1 octombrie,
stare de urgență în sănătate publică în Chișinău și
în mai multe raioane, din cauza pandemiei de
COVID-19. În opinia dvs., este posibilă o sistare a
activității economice în aceste regiuni? N=23, %
Da

8,7

Nu, este imposibil să sistezi
activitatea economică din aceste
regiuni

52,2

Este posibilă o sistare parțială
sau o reducere a activității
economice
Altele

43,5

8,6

La data de 3 septembrie a fost sărbătorită Ziua
Armatei Naționale. Cu care din afirmațiile de mai
jos sunteți de acord? N=23, %
Armata Națională nu este în stare să învingă
în cadrul unui potențial conflict armat

43,5

Repubica Moldova trebuie să adere la un
bloc militar internațional pentru a face față
unui potențial conflict armat
Republica Moldova are nevoie de armată
pentru a face față oricărui pericol din partea
altor state

39,1

30,4

Obligativitatea pentru bărbați de a realiza
serviciul militar timp de 1 an trebuie exclusă

26,1

Resursele financiare destinate întreținerii
armatei trebuie să fie redirecționate către
alte domenii

17,4

În cadrul Armatei Naționale se încalcă
drepturile omului în rândul militarilor

17,4

Armata Națională are toate resursele
necesare (echipament, armament, mașini,
militari etc.)
Altele

0,0

30,1

Recent a izbucnit un conflict în regiunea NagornoKarabah. Nu se știe exact ce parte a început
această tensionare militară. Care e poziția dvs.
privind acest conflict, în general? N=23, %
Regiunea este ocupată de forțele armate ale
Armeniei și trebuie reîntoarsă Azerbaidjanului

21,8

Forțele armate armene trebuie să reîntoarcă
Azerbaidjanului doar raioanele ocupate din
jurul Regiunii

13,0

Regiunea trebuie să se unească cu Armenia
cu tot teritoriul controlat în prezent

13,0

Trebuie păstrată starea actuală a conflictului

13,0

Regiunea trebuie să obțină independență pe
teritoriul controlat în prezent
Nu am o părere

0,0
39,2

Modulul II.
Rezultatele studiului
cantitativ
(1218 respondenți)

Metodologie:
•

Eșantion: 1218 chestionare, reprezentativ pentru

populația adultă a 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: 21.09 – 03.10.20;

•

Eroarea maximă de eșantionare: ± 2,8%;

•

Numărul de localități reprezentate în eșantion: 74
de localități rurale și urbane diferite.

Structura eșantionului:
•

Sex:

o

Bărbați – 43.5%

o

Femei – 56.5%

•

Vârstă:

o

18-29 ani – 17.2%

o

30-44 ani – 28.4%

o

45-59 ani – 27.8%

o

60+ ani – 26.6%

•

Etnie:

o

Moldoveni/români – 81.2%

o

Alte etnii – 18.8%

•

Mediu de reședință:

o

Urban – 43.0%

o

Rural – 57.0%

Bloc politic

În opinia dvs., în Republica Moldova lucrurile
merg în direcția corectă sau greșită în țara
noastră? N=1218, %

Direcția este corectă

13,8

Direcția este greșită

Nu știu/nu răspund

75,6

10,6

În studiul din august, 13.7% considerau direcția corectă.

Cât de mulțumit sunteți de nivelul dvs. de trai?
N=1218, %
Foarte mulțumit

1,3

Mulțumit

20,8

Nici mulțumit, nici nemulțumit

28,8

Nemulțumit

31,8

Deloc mulțumit

16,7

Nu știu

0,3

Nu răspund

0,4

Jumătate din populație nu este mulțumită de nivelul lor de trai.

Viziunile dvs. politice sunt mai degrabă...?
N=1218, %
De extremă dreapta

6,5

De dreapta

19,3

De centru-dreapta

5,1

De centru

23,2

De centru-stânga

4,2

De stânga

11,1

De extremă stângă

4,7

Nu pot aprecia
Nu răspund

24,7
1,2

De extremă dreapta – naționalist, de extremă stânga – comunist convins.

Dacă alegerile parlamentare ar fi organizate
duminica viitoare, pentru ce partid ați vota? %
din cei deciși
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

35,2

Partidul Acțiune și Solidaritate

28,2

Partidul Politic Șor

11,8

Partidul Nostru

11,6
4,8

PP Platforma DA
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

2,8

1,9

PP Pro Moldova

1,1

Partidul Liberal-Democrat din Moldova

0,8

Mișcarea UNIREA

0,7

PP PACE

0,4

Partidul Unității Naționale

0,3

Un candidat independent

0,3

Alt partid

0,1

Ponderea indecișilor este de 25.8% din totalul respondenților.

Partide ce ar accede în Parlament, % din cei deciși

35.2%
11.8%
28.2%
11.6%

Distribuția numărului de mandate în Parlament,
total = 101 mandate

41

14
33
13

Cât de multă încredere aveți în următoarele
partide? % de încredere mare + încredere foarte
mare, N=1218
Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova

27,5

Partidul Acțiune și Solidaritate

23,2

Partidul Politic Șor

12,9

PP Platforma DA

12,6

Partidul Nostru

12,2

Partidul Democrat din Moldova

PP Pro Moldova

5,1
3,3

Suma valorilor nu poate fi 100%, deoarece fiecare respondent a răspuns pentru
fiecare partid în parte.
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Cât de multă încredere aveți în următorii
politicieni? % de încredere mare + încredere
foarte mare, N=1218
Igor Dodon

27,3

Maia Sandu

24,2

Ilan Șor

12,3

Renato Usatîi

11,9

Ion Ceban

11,6

Andrei Năstase

11,2

Zinaida Greceanîi

9,9

Ion Chicu

8,9

Violeta Ivanov
Pavel Filip
Andrian Candu

8,1
5,2
3,2

Suma valorilor nu poate fi 100%, deoarece fiecare respondent a răspuns pentru
fiecare politician în parte.

Alegeri prezidențiale

La 1 noiembrie 2020, va avea loc primul tur al
alegerilor prezidențiale. Pentru cine veți vota?
% din cei deciși
Igor Dodon

38,2

Maia Sandu

29,7

Renato Usatîi

12,8

Violeta Ivanov
Andrei Năstase

8,4
4,7

Dorin Chirtoacă

1,9

Octavian Țîcu

1,7

Andrian Candu

1,1

Tudor Deliu

0,9

Constantin Oboroc

0,4

Ion Costaș

0,2

Ponderea indecișilor este de 27.1% din totalul respondenților.

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

38.2%
12.8%
29.7%
8.4%

La 15 noiembrie 2020, posibil va avea loc al doilea
tur al alegerilor prezidențiale. Pentru cine ați vota
dacă ați avea de ales dintre Igor Dodon și Maia
Sandu? % din cei deciși

54.2% 45.8%
Pentru Igor Dodon ar vota majoritatea
electoratului candidaților:
Renato Usatîi
Violeta Ivanov

Pentru Maia Sandu ar vota majoritatea
electoratului candidaților:
Andrei Năstase
Octavian Țîcu
Dorin Chirtoacă
Tudor Deliu

Vă mulțumim pentru atenție!

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